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  المقدمھ

  
إذا ُكنِت سیدة تعانین من العنف المنزلي و تعیشین في المملكة المتحدة، إلیك  

  .سّیدتي ھذا الكتیِّب
الكثیرات من السّیدات من مختلف األعراق البشریة، ومن خلفّیات مختلفة 

انین من اإلیذاء اعلمي أّنھ لیس إذا كنت سیدتي تع. من العنف المنزليیعانین 
  .علیك أّال تلومي نفسكو.  ذنبك

ھذا الكتّیب معد للمساعدة العملّیة، و یحتوي على مقاطع صغیره مختصة 
  . بالمواضیع التي قد تواجھك و أطفالك

ِ بھا واقتراحات عن أماك ن ھناك اقتراحات عن منظمات یمكنك االتصال
  .بإمكانك الذھاب إلیھا وأشیاء بإمكانك عملھا  لسالمتك و سالمة أطفالك

  :ھذا الكتّیب یخاطب السّیدات  لألسباب اآلتیة
  . معظم حوادث العنف المنزلي تقترف من ِقبل الرجال و تعاني  منھ النساء-
  . معلومات ویمنز أیدز  و خدماتھا المساندة  تھم النساء و األطفال -

  .جَال و تعاني من العنف المنزلي معظم المعلومات تھمك أیضَاإذا كنت ر
الذي ساھم بسخاء لتمویل ھذا ) ذي بودي شوب( ویمنز أیدز تحب أن تشكر

  .المشروع
إذا كنت قلقھ بصدد أن یكتشف شخص ما زیارتك لھذا الموقع الرجاء :  تحذیر

  .قراءة معلومات السالمة التالیھ
  
سيء اكتشاف تصفحك على األنترنت كیف یمكن للم             

  
الرجاء أخذ بضعة دقائق لقراءة ھذا التحذیر واّتخاذ الخطوات الالزمة لتزیدي 

  .من سالمتك عند زیارة ھذا الموقع على شبكة األنترنت
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ھذه . عند تصفحك لألنترنت المتصفح عادّة یحتفظ الكومبیوتر بمعلومات معّینھ
تي زرتھا، و معلومات دخلت من مواقع المعلومات تشمل صور من المواقع ال

الرجاء إّتباع  الخطوات التالیة لتقلیل . البحث وآثار تكشف المواقع التي زرتھا
  .فرصة أكتشاف زیارتك لھذا الموقع من أي شخص

إذا كنت تعلمین نوعّیة المتصفح المراد استخدامھ اذھبي إلى المعلومات التي 
  .في األسفل

 في عامود )Help(عن المتصفح فاضغطي  على ھیلب أما إذا كنت ال تعلمین 
األدوات في أعلى شاشة الكومبیوتر، ستظھر قائمھ و في أخرھا ستظھر كلمة 

. فایر فوكس أو شيء من ھذا القبیل--مستكشف اإلنترنت أو موزیال
تعتمد على طریقةالتصفح الذي تستخدمیھ، بعدھا ارجعي إلى التعلیمات 

  .الخاصة في األسفل
  

  كشف األنترنتمست
في أعلى الشاشة، و اختاري منھا ) أدوات ((Tools) اضغطي على كلمة

   على الصفحة العامة تحت (Internet Options)اختیارات األنترنت
Temporary Internet Files)(.  

  .OK) ( و بعدھا على(Delete Cookies) اضغطي على دیلیت كوكیز
ُثم ضعي عالمة في صندوق .Delete Files)( ثم اضغطي على  مسح  الملفات

تحت . )OK ( ثم اضغطي على)Delete Offline Content(, محي جمیع المحتویات
)History( اضغطي على )Clear History(بعدھا إضعطي على,  أي محي التاریخ
)OK(أنظري إلى أعلى الشاشة واضغطي على قطعة المحتویات )Content( 

  ).Clear Forms(یرًا  وأخ)Autocomplete (واختاري
  

  نیت سكیب/فایر فوكس
ثم اضغطي على , )Options(وبعدھا على خیارات ) Tools( اضغطي على

  و ) Cache(بجانب ) Clear(ثم على زر , ) Privacy(خاص 
)Saved Form Information.(  

  اوبرا
   اضغطي على قطعة). Preferences(ثم على ) Tools(اضغطي على 

)Advanced (ثم قسم) History (اضغطي على زري. على الیسار )Clear ( ثم زر
)Empty now.(  
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  مسح تاریخ تنقلك 

     المتصفح یحتفظ بسجالت جمیع صفحات الشبكة التي زرتھا   ھذا یعرف ب
)History (لمسح تاریخ األنتر نت  اكسبلورر .  أي التاریخ)Internet Explorer ( و

الكي ) Ctrl(اضغطي على زر. (Firefox)س و فایر فوك (Netscape)سكیبنیت 
  مع بعض) H(بورد ثم اضغطي على حرف 

 (Ctrl, Alt, andH) .حاولي العثور على أي مدخل باسم   
www.womensaid.org.uk  اضغطي على الزر األیمن في الفأرة واختاري  

)Delete. (  
  

  البرید اإلكتروني
ق بإمكانك طباعتھم واالحتفاظ إذا بعث المسيء برید الكتروني فیھ تھدید و إقال

والبرید اإللكتروني الذي أرسل سابقًا سیكون . بھم كدلیل على ھذه اإلساءة
  ).Sent Items(محفوظًا في 

إذا أجبت على ). Drafts(ولم تكملیھ قد یكون في ملف ) E-mail(إذا بدأت بكتابة 
  امسحياطبعي و . الرسالة األصلیة ستكون في كیان الرسائل) E-mail(أي 

)Delete  (الرسالة)E-mail (إذا لم ترغبي ألحد أن یرى  الرسالة األصلیة.  
,Outlook Express, Outlook(عند مسحك لمادة في برنامج  Thunderbird  ( ھذا ال

 علیك بمسح كٍال )Delete ( یمحي أصل الخبر فقط یحركھ إلى ملف أخر اسمھ
) Deleted Items( في ملف العلى حدة، اضغطي على الزر الیمین في الفأرة

  .لتتخلصي منھم كٍال على حدة
إذا كنت ال تستخدمین كلمة السر عند استعمالك الكومبیوتر شخص آخر بوسعھ 

لذا اسلم طریقة ھي استخدام كومبیوتر المكتبة .  أن یكتشف جمیع نشاطاتك
  . أوكومبیوت  صدیق أو كومبیوتر العمل

ال تخفي تصفحك في الكومبیوتر وخصوصًا كل المعلومات السابقة من الممكن إ
لذلك أسلم طریقة . معظم البرامج األن تعرض أخر الصفحات التي زرتھا حدیثًا

ھي البحث عن المعلومات في كومبیوتر المكتبة المحلیة أو في منزل صدیق أو 
       .                                                               في كومبیوتر العمل
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ما ھو العنف المنزلي؟
  

برأي ویمنز ایدز العنف المنزلي قد یكون . ھناك أنواع عدیدة للعنف المنزلي 
  .جسدي أو نفسي أو جنسي  أو مادي

یحدث العنف المنزلي في العالقات الحمیمة ، أو شبھ أسرّیة ویشّكل أسلوب 
  .باسم الشرفقھري و مسیطر، و یشمل الزواج بالعنف وكذلك جرائم مرتكبھ 

استنادا على األبحاث یتواجد العنف بنسبة سّیدة لكل . العنف المنزلي شائع جدًا 
الحالّین أو (أربعة سّیدات ، و تقتل سّیدتان في األسبوع من ِقبل أزواجھم 

  ) .السابقین
جمیع أنواع العنف المنزلي تنبع من رغبة المسيء للسیطرة على شركائھم أو 

  .عائلةعلى فرد من أفراد ال
ویزداد . العنف المنزلي یكون متكّررًا وقد یشّكل خطرًا على حیاة المسيء إلیھ

  .ولھ أثر بالغ األھمّیة على أطفال األسرة. سوءًا مع مرور الوقت 
بما أّن معظم المعانین من العنف المنزلي ھم السّیدات و مرتكبیھ من الرجال 

االعتداء الجنسي أو العنف الذي خاّصًة إذا كان نوع العنف الضرب المتكّرر أو 
  . الموت اصاباتیؤّدي إلى

بصیغة )  المعاني(لذا عادًة سنشیر إلى المسيء بصیغة المذّكر والمسيء إلیھ 
  .المؤنث

قد تعاني أي أمرأة من العنف المنزلي بغض النظر عن العرق البشري أو 
  . الدیانةأ و الطبقة االجتماعیة أو اإلعاقة

یحدث في عالقات جنسّیة أخرى مثل العالقات الجنسّیة بین العنف المنزلي قد 
وقد یحدث بین أفراد العائلة مثل األطفال أكبر ِسنًا مع . أفراد الجنس الواحد
  .األطفال األصغر ِسنًا

  )انظري إلى فقرة مالحظة العنف البشري(
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ھل العنف المنزلي جریمة؟
  

وال یوجد جریمة واحدة , مختلفةالعنف المنزلي یشمل عدد من السلوكّیات ال
  .تعرف باسم العنف المنزلي

اإلساءة المنزلّیة عبارة عن أنواع مختلفة من العنف المنزلي مثل المھاجمة 
 الجنسّیة، االغتصاب، التھدید بالقتل، ةالجسدّیة، الجرح، الخنق، المھاجم

  .التحرش، إخافة الناس بالعنف
یمة مع أّن لھ رّدة فعل خطیرة الشأن و بعض أنواع العنف العاطفي ال یعتبر جر

  .طویلة األمد على استقاللیة المرأة أو الطفل
  

من المسئول عن العنف؟
  

والضحّیة  . المسيء ھو المسئول دائما عن العنف، و یجب أن یحاسب علیھ
  .غیر مسئولة عن سلوك المسيء

ى لیحاول المسیئون تحاشي المسئولّیة الشخصّیة لسلوكھم ووضع اللوم ع
اآلخرین، أو العالقات، أو طفولتھم أو صّحتھم أوشرب الكحول أو استعمال 

  . المخّدرات
  

كیفّیة التعّرف على العنف المنزلي
  

كٌل منا یتعّرض إلى مجادالت و مشاجرات واختالف في الرأي مع شریكھ و 
 أفراد العائلة وأحیانًا نتصّرف بأسلوب نندم علیھ الحقًا و نتسبب باألسى للذین

. لكن إذا باتت تصرفاتنا مستمرة فھي الدلیل على أّنھا عنف منزلي. نحّبھم
  :األسئلة التالیة قد تساعدك على التعرف على العنف المنزلي 

  ھل یمنعك شریكك أو فرٌد من عائلتك أن تري أصدقائك أو أسرتك؟-
  ھل یمنعك من الذھاب إلى العمل والكلیة ؟-
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  ھل یالحقك أو یتبعك؟-
  ك بالمعاكسة، أوأن لك عالقة مع رجل آخر؟ھل یّتھم-
  ، و دائم التعلیق علیك؟ھل یھینك-
  ھل تخافین منھ؟-
  ھل غّیرت من أسلوبك خوفًا من رّدة فعلھ؟-
  ھل حّطم أیًا من ممتلكاتك عمدًا؟-
  ھل آذاك أو ھّددك أنت أو أطفالك؟-
  ھل یبخل علیك بالمال؟-
  ھل أجبرك على فعل شيء أنت غیر راغبٍة فیھ؟-
  ھل منعك من الحصول على مساعدة طّبیة عندما احتجت إلیھا؟-
ھل حاول السیطرة علیك بتھدیدك بالرحیل إلى خارج البلد بسبب -

  وضعك بإدارة الھجرة؟
ھل ھّددك بأخذ األطفال بعیدًا عنك أو قال لِك أّنھ ال یمكنك أخذ األطفال -

  أو رؤیتھم إذا ما تركتھ؟
  آخرین؟/ آخر)  أشخاص( مع شخصھل أجبرك على الجنس معھ أو -
  ھل حاول منعك من مغادرة المنزل؟-
  ھل یلوم الكحول والمخدرات سبًبا لسلوكھ؟-
  ھل یتحّكم في استعمالك الكحول أو المخّدرات؟-
  
  

  .إذا أجبت بنعم على سؤال أو أكثر یحتمل أّنك تعانین من العنف المنزلي
  
  )انظري أیضًا إلى ما ھو العنف المنزلي(

  
   ماذا یمكنني العمل لذلك؟-ا أعانى من العنف المنزليأن

  
  .ال أحد یستحق اإلساءة ، و أنت غیر مرغمھ على تحّملھا

بإمكانك عمل بضعة أشیاء ولكنھا لیست  سھلة أو تخلصك تمامًا وبسرعة من 
  . العنف أو اإلساءة



Copyright  Women’s Aid 2008             2008 محفوظةحقوق الطبع  ایدلویمنز
The Survivor’s Handbook دلیل الناجیة بتمویل من              
(funded by The Body Shop) )ذا بودي شوب(           
www.womensaid.org.uk      www.womensaid.org.uk

7

ة من  الكثیر من السّیدات ینشدن المساعد–التخّلص من اإلساءة عملّیة مطّولة 
مصادر عدیدة ویتركن ثم یرجعن مراٍت عدیدة قبل أن یكون بإمكانھّن التخلص 

  .النھائي
  

  االختیارات القانونّیة
لِك الحّق الكامل بالحمایة تحت  ظل  سواًء قّررت البقاء مع شریكك أم ال،

  .القانون وعندك خیارات قانونّیة عدیدة
  

  القانون المدني
رتیب االتصال ورؤیة الطفل، االنفصال و ، تیشمل على األمر من المحكمة

  .الطالق
  

  القانون الجنائي
قد یشرع من قبل البولیس و كراون بروسكیوشن سیرفس  أو محكمة التاج 

  .البریطانّي عندما یرتكب المسيء إلیك أي جریمة
الحصول على أمر / من أجل معلومات إضافّیة انظري إلى حقوقك القانونّیة(

  ) محاكم الجنائّیةالشرطة و ال/المحكمة
، وفي حالة الطوارئ ث خطر فوري اتصلي دائمًا بالشرطةفي حالة حدو

  .الشرطة واجبھا حمایتك و مساعدتك. 999أتصلي على رقم 
   ساعة یومیًا24خط المساعدة الھاتفي القومي للعنف المنزلي متوّفر 

    247 2000 0808الخطیمكنك التكّلم عن خیاراتك على ھذا 
  .یشتركون في توفیر ھذه الخدمة الھاتفّیة) الملجأ( و ریفیوج ویمنز ایدز

خط المساعدة الھاتفي عضوفي خط اللغة وبإمكانھم توفیر مترجم لِك و أیضًا 
یوفروا لِك مساندة عاطفّیة ومعلومات للسّیدات الالتي تعانین من العنف 

  .المنزلي
ة سبعة أیام في خط الخدمة مّجاني ومتوفر أربعة و عشرون ساعة یومیًا لمّد

 المتدربات على ویوفر المتطّوعات. مملكة المتحدةاألسبوع في كافة أنحاء ال
والتي ستناقش معك جمیع االحتماالت والخیارات و التي . المساعدة بسریة تامة

ال تسعدك ولن  على اتخاذ قرارات ولن ترغمي. ستساعدك في اتخاذ القرار
  .تعّدة  لھا تمام االستعدادترغمي على اتخاذ خطوات إال و أنت مس
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أو ) اللواط(ھناك خط مساعدة خاص بالذین یمارسون الجنس مع بني جنسھم
بقوس قزح یمكنھن االتصال /یمكنھم. ویعانون من العنف المنزلي) السحق(

 من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة ظھرًا و من الساعة المكسور
  .من یوم االثنین إلى یوم الجمعة. الثانیة إلى الساعة الخامسة مساًء

     3884 231 0207 و میني كوم604460 08452
  

وضع  خطة السالمة
  

 وضع خطة السالمة ھي الطریقة لتحمي نفسك و أطفالك ولتخططي مسبقًا 
أنت لیس بإمكانك أن توقفي عنف وإساءة . ألي إساءة قد تحدث لِك في المستقبل

قف ولكن یمكنك أن تحافظي على سالمتك و زوجك ھو الذي بإمكانھ فقط التو
 ومن الممكن أنك تقومین حالیًا ببعض الحمایة لك وألطفالك، .سالمة أطفالك

 ھناك نوع من العنف یجعلك  تفكرین في خطة مسبقة لزیادة عل سبیل المثال
    .الحمایة من ھذا العنف

ضعي خطة مسبقة كیف یكون رد فعلك في مختلف المواقف ویشمل ذلك -
.المواقف المأساویة

  .فكري في مختلف الحلول التي من الممكن أن تكون متاحة لك-
احتفظي  بحوزتك بأرقام الھاتف المھمة و ھواتف الطوارئ مثل رقم  -

منظمة ویمنز ایدز أو أي منظمة خیریة متخصصة بالعنف المنزلي، رقم 
ئیة قسم الشرطة الخاص بالعنف المنزلي، رقم طبیب األسرة، رقم األخصا

  .االجتماعیة التي تعمل معك ، رقم مدرسة أوالدك، رقم محامیك
    247 2000 0808رقم الھاتف المجاني    

 في حالة الطوارئ، و علمیھم ما یجب 999علمي أطفالك االتصال على رقم -
علیھم القول عند االتصال بالشرطة، أي االسم بالكامل، العنوان، رقم 

  .الھاتف
 إلیھم في حالة الطوارئ، إذا ان تثقین بھم، و تذھبینھل ھناك أحد من الجیر-

 أخبریھم بما یجري واطلبي منھم االتصال بالشرطة إذا سمعوا أصواتًا وجد
  .أو شيء من ھذا القبیل یدل على العنف

         تدربي على خطة الھروب لكي تستطیعي أنت و أطفالك الھرب في حالة -
  .الطوارئ
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و خبئیھا في مكان أمین مثل الجیران أو منزل حضري حقیبة لِك و ألطفالك -
  .صدیق

  .للتلیفون والباص) فكھ(احملي معك دائمًا مبلغًا بسیطًا و صرافة-
أجعلیھ دائمًا ) الجّوال(اعلمي أین أقرب ھاتف وإذا كان عندك جھاز موبایل-

  .معك
ب إلى الذھاحتمال مھاجمتھ لِك، حاولي إذا أحسست بالشك تجاه شریكك وا-

  . إلى خارج المنزل ھاتف أو إلى غرفة یمكنك الخروج منھاغرفة بھا
  . كوني مستعدة لمغادرة المنزل في حالة الطوارئ-

     
  االستعداد للمغادرة

وسواء نجحت أم ال، سیأتي وقت مھما كانت السیاسة التي اتبعتیھا و
  .تشعرین  فیھ أن الحل  الوحید ھو ترك شریكك

أحیانا المسيء یزید من . غادرة بعنایةإذا قررت ترك شریكك، ضعي خطة الم
  .لذا قد تكون ھذه الفترة خطیرة. عنفھ إذا شك أنك تفكرین بالمغادرة

حاولي أخذ كل شيء مھم معك مثل . خططي للمغادرة في غیاب شریكك
المستندات و األوراق الخاصة بك و بأطفالك ألنھ قد یصعب علیك العودة 

ھ قد یصعب أو یكون من المستحیل أخذھم خذي أطفالك معك ألن. ألخذھا الحقًا
  .الحقًا لیعیشوا معك في المستقبل

إذا كانوا األطفال في المدرسة أخبري أساتذتھم بالظروف ومن سیأخذھم من 
  ) المغادرةأحمي نفسك بعد:  انظري باألسفل ( .المدرسة فیما بعد

  لة التخطیطالتفكیر بالمغادرة أو أخذ القرار بالمغادرة قد تكون عملّیة مطّو
و لكن قد یكون جّیدًا . ال یعني أّنھ علیك المغادرة فورًا أو أّنھ ال بد من المغادرة

وضع احتمال المغادرة في االعتبار و كیفّیة التغلب على  العقبات الموجودة في 
 إذا أمكن ضعي مبلغًا بسیطًا من المال على حدة كل أسبوع -ھذا الخیار

. البنكأوافتحي حسابًا خاصًا بك في

  ماذا تأخذین إذا قررت ترك شریكك؟
  : من المستحسن أخذ األتي

  . بطاقة شخصیة-
  .شھادة میالد لِك و ألطفالك-
  .لِك و ألطفالك، فیزا، تصریح العمل) باسبور( وثیقة السفر-
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  . مال ، دفتر البنك ، دفتر شیكات ، بطاقة اتئمان، بطاقة الحساب الجاري-
  . رة والعمل مفاتیح المنزل والسّیا-
  . كروت عالوة الطفولة،أ و أي إعانة خیریة-
  . رخصة السیاقة، أوراق تسجیل السّیارة-
  . نسخ من وثائق خاّصة بالمنزل و حق حیازة الملكیة-
  . أدویة-
.)رقم التأمین الوطني( وثائق التأمین، الناشونال إنشورانس نمبر-
  
  . دفتر عناوین-
  . مفكرتك، مجوھراتك صور عائلّیة ، لِك وألطفالك،-
  . المالبس وادوات التجمیل الخاصة بك، مالبس ألطفالك-
  . لعب أطفالك المفّضلة-
 علیك أیضًا أخذ الوثائق الخاّصة باإلساءة مثل تقاریر الطبیب، وتقاریر -

  .البولیس، وأوامر المحكمة إذا وجدت
  

   لمغادرةحمایة نفسك بعد ا
.  للناس أّنك عانیت من العنف المنزليعلیك أخذ القرار ما إذا كنت ستقولین

لكن اعلمي أّن ذلك سیزید من سالمة أطفالك و سالمتك إذا أخبرت أصدقائك أو 
وعلیھم إال یبوحوا . عائالتك أومدرسة األطفال أوصاحب عملك ماالذي یجري

بمعلومات عنك سھوًا للمسيء إلیك ویكون بإمكانھم مساعدتك في حالة 
  .الطوارئ

ركت المنزل لكنك ما زلت في نفس المنطقة إلیك بعض الطرق إذا كنت قد ت
  .للحفاظ على سالمتك

  .ال تعزلي نفسك أو تضعي نفسك في وضع العاجز-
  . حاولي االمتناع عن الذھاب إلى األماكن المعتادة-
  .غّیري من نمط حیاتك االعتیادي قدر اإلمكان -
ا المسيء إلیك قدر  حاولي تغییر مواعیدك االعتیادیة و التي یعلم عنھ-

  .اإلمكان
 حاولي اختیار طرق مختلفة و آمنة عند الذھاب  إلى األماكن المعتادة أو عند -

  .مغادرتھا
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 أخبري مدرسة األطفال، الحضانة، أو الحاضنة عن ظروفك أخبریھم بمن -
  .سیأخذ األطفال

 أخبري صاحب العمل، خاّصة إذا كان باعتقادك أّن شریكك سیحاول -
  . بك ھناكاالتصال

 إذا تحولت من المنطقة وال تریدین المسيء إلیك أن یعلم محل إقامتك الجدید 
  .علیك باتخاذ الحذر حتى ال تكشفي عن موقعك الجدید

إذا اعتقدت أن ھذا ممكن علیك . الخاص بك قد یّتبع) الجوال( جھاز الموبایل-
  .االتصال بشركة الجوال أو غیري جھازك

طاقة اإلئتمان أو بطاقة الحساب الجاري المشتركة ألن  توقفي عن استخدام ب-
  .كشف الحساب المصرفي یظھر  العملیات المصرفیة التي تمت

  .تأكدي أن عنوانك غیر مبّین على أوراق المحكمة
 إذا احتجت االتصال بالمسيء إلیك حاولي أال تتبع مكالمتك، أضربي الرقم -

  . قبل الرقم المطلوب141
  .ًا یحتفظوا بعنوان و موقع المنزل سرن أخبري أطفالك أ-

الضحیة من العنف المنزلي والمطاردة مسموح لھم باإلشتراك في اإلنتخابات 
عرضون للخطر وال یفقدون الحق في ت، حتى ال یوھو مجھول الھویة

دلیل تقدیم البد من ویكون مجھول الھویة من یرید تسجیل بیاناتھ . التصویت
  .قضائيمثل أمر 

  
 أو رجعت إلى منزلك بأمر اإلشغال أو أمر الحمایة بعد مغادرة إذا بقیت

شریكك تأكدي أن الشرطة المحلّیة على علم بھذا وستأتي بسرعة في حالة 
  .الطوارئ

لیضمن استجابة سریعة ) مالذ آمن(في بعض األماكن ھناك ترتیب خاص مثل 
 لتجعل بیتك أو توفیر وسائل سالمة إضافیة. من قبل الشرطة أو توفیر النصیحة

  .آمنًا
  :بإمكانك أیضًا عمل اآلتي

  . تغیر أقفال كل األبواب-
  . ضعي أقفال على كل النوافذ-
  )إلكتشاف أي دخان( ضعي جھازإنذار الحریق-
  . تركیب إضاءة اوتوماتكیة خارج المنزل-
  .إخبار الجیران أن شریكك ال یعیش معك وإخبار الشرطة إذا ما رأوه-
  .وعدم وضعھ في الدلیل تغیر رقم الھاتف -
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  . استخدام آلة الرد على المكالمات لكشف األرقام-
. االحتفاظ بنسخ من جمیع األوامر الصادرة من المحكمة-

إذا استمر شریكك السابق في اإلیذاء، والتھدید احتفظي ودّوني كّل حادثة مع 
التواریخ واألوقات وما قیل وماعمل مدعمًا بصور إذا أمكن ألي جرح أو 

  .تضّرر بالممتلكات
احصلي على العنایة الطّبیة إذا احتجت واطلبي من الطبیب أن یكتب تقریر 

  .بحالتك و بزیارتك
اطلبي من الشرطة تنفیذ . إذا لدیك أمر قضائي للتوقیف أوإمساك أو حجر

في . إذا كان شریكك السابق في خرق ألي أمر قضائي أخبري محامیك. األمر
  .999رقم حالة الطوارئ اتصلي بال

                 

ماذا تستطیع ویمنز ایدز أن تعمل من أجلي؟
  

حوالي . ویمنز ایدز مؤسسة وطنّیة خیرّیة خاّصة بالعنف المنزلي وتنظم وتساعد
  . منّظمة محّلّیة في كافة انجلترا300

  :الخدمات المقّدمة من قبل المنّظمات ھي
الریفیوج وكیف لي المكوث انظري إلى جزء ماھو ).مأوى(  إسكان ریفیوج  -

  .فیھ
 في مناطق عدیدة ھناك خدمات ):خدمات تجاوز المدى(آوت ریج سرفسز -

  .توّفر المعلومات وتوفرالخدمات الخاّصة للسّیدات من األقلیات العرقّیة
 تقّدم المساعدة والمساندة للسّیدات الالتي یرغبن البقاء ):طّوافة(مساندة عائمة -

  .ي في حالة طوارئ، أو في سكن مؤقتفي منازلھن أو الالت
 المساعدة الدائمة للسّیدات واألطفال الذین : العنایة بعد االنفصال و االستیطان-

  .تركوا سكن الریفیوج
  . للسّیدات الالتي تعانین العنف المنزلي:مجموعة المساندة -
  . نشاطات و خدمات مساندة  لألطفال-
ات للذین یعانون من العنف المنزلي  تعطي معلوم: خدمات دفاعّیة مستقّلة-

  .وتساندھم إذا ماحتاجوا  الذھاب إلى المحكمة
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 ساعة یومیًا، یعمل 24 متوفر خط المساعدة القومي للعنف المنزلي مجاني و
247 2000 0808.باإلشتراك مع ویمنز ایدز و ریفیوج

  
  

  أین یمكنني الذھاب؟
  

و ألّنك مھّددة من قبل شریكك إذا احتجت لترك المنزل بسبب العنف المنزلي أ
أو اإلقامة مؤّقتًا مع العائلة أو ) ریفیوج(فقد تقررین الذھاب إلى الملجأ . السابق

  .األصدقاء أو إلى األقامة في سكن مؤقت
لكن المسيء إلیك قد . اإلقامة مع األصدقاء أوالعائلة قد یكون خیارك األول

و عائلتك أو أصدقاءك قد ال . یخّمن محل إقامتك و یمارس الضغط علیك للعودة
  .یستطیعون أو ال یحّبذون إقامتك معھم 

 إذا كنت غیر قادرة على اإلقامة في بیتك بسبب العنف اإلسكان الطارئ
الخاصة ) المجلس البلدي(السلطة المحلّیة . واإلساءة فأنت تعتبرین بدون مأوى

ص إقامتك وفي بإدارة اإلسكان واجبھا القانوني أن توفر لِك النصیحة بخصو
  .النھایة یجب علیھم توفیر سكن دائم لِك

تركك للبیت . یمكنك أیضًا طلب سكن مؤقت ریثما تقررین ماذا ستفعلین فیما بعد
بصورة مؤقتة ال یؤثر على حّقك بالرجوع إلیھ،أو حقوقك كمستأجرة، أوحقك 

 سواًء )المؤقت(لدیِك نفس الحق في المطالبة باإلسكان الطارئ . كمالكة للمنزل
كنت مستأجرة منزًال من السلطة المحلّیة، أو مستأجرة من مالك خاص، 

  .أومستأجرة من جمعّیة اإلسكان، أو كان المنزل ملكك الخاص
السلطة المحلیة قد تحدد لِك موعدًا لمناقشة كاّفة خیاراتك وھذا باإلضافة إلى  

لتستمري في ال یمكن الضغط علیك . موعد للتقدیم على سكن كشخص بال مأوى 
اإلسكان المؤقت یكون في . اإلقامة في منزلك خاصة إذا كنت قلقة على سالمتك

  .أو ملجأ) بید أیند بریكفاست( فندق

  كیف سینظر إلى طلبي؟
كل شيء . ھذا یختلف من مكان إلى أخر حسب السلطات المحلیة المختلفة

خص معك مثل قد تحبذین اخذ ش. تخبرینھم بھ في المقابلة یحفظ بسرّیة تامة
  .صدیق أو ممثل من إدارة ویمنز ایدز أثناء تقدیم الطلب
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من . أخبري الموظف أنك ال تستطیعین العودة إلى المنزل بسبب العنف المنزلي
الممكن أن یطلب منك إثبات أّنك عانیت من العنف ولكن في حالة عدم تواجد أي 

إذا أرادوا . ئھم للحقائقإثبات السلطة المحلیة علیھا توفیر سكن لِك خالل استقصا
التحقیق من صحة قّصتك یمكنك أن تقترحي إسم شخص بإمكانھم التحقق من 
صحة قّصتك منھ مثل المحامي،صدیق، األخصائیة االجتماعیة أو الممرضة 

  .الزائرة
 إلبقاء المسيء إلیك بعیدًا عنك یمكن أن یطلبوا منك الحصول على أمر قضائي

كني من الرجوع إلیھ لكنك لست مجبرة على عمل و إبعاده عن منزلك حتى تتم
السلطة المحلیة علیھا توفیر سكن لِك خالل فترة  . ھذا إذا لم تكوني راغبة فیھ

  .محاولتك الحصول على نصیحة قانونیة
واجبھا القانوني أن تجد سكن )  بال مأوى(السلطة المحلیة التي قدمت إلیھا طلب 

  .مؤقت لِك خالل إجراءھا للتحقیق

  
  ماذا یجب علي عملھ إذا رفضت السلطة المحلیة مساعدتي؟ 

خط الھاتف المجاني : * إذا واجھت صعوبة في إیجاد سكن مؤقت اتصلي على
 ساعة یومیًا الخاص بالمساعدة القومیة للعنف 24المتوفر طوال األسبوع 

مركز نصائح . *   المحلي) ریفیوج(منظمة المأوى . *المنزلي
  .المحامي. *المأوى. *مكتب المواطن لإلستشارة. *لقانونيالمركز ا.*اإلسكان
  

  ختیارات أخرىا
قد تقررین أّن الرجوع إلى المنزل حل مریح إذا ما حصلت على أمر قضائي 

ویعطیك الحق  ھذا األمر یمنع شریكك من الدخول إلى العقار) أمر إشغال(مثل 
  .وعدم التحّرش بك وذلك یكون لحمایتك. باإلقامة ھناك

  .علومات إضافیة أنظري إلى جزء الحصول على أمر قضائيلم
من الضروري أن تعلمي أنك لست مرغمة بالبقاء في المنزل بوجود أو عدم 

.وجود أمر قضائي إذا لم تحسي باألمان
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  و كیف یمكنني العیش فیھ؟) ریفیوج(ما ھو المأوى 
  

  ؟)الریفیوج(ما ھو المأوى 
سكن فیھ النساء و األطفال الذین یعانون من المأوى ھو منزل آمن ی) ریفیوج(

  .العنف المنزلي وبإمكانھم أن یعیشوا بعیدًا عن العنف
  . سوف تمنحین غرفة لِك و ألطفالك، وباقي السكن مشترك مع السكان اآلخرین

اإلذن (سیطلب منك التوقیع على . تكون سریة) ریفیوج(عناوین المأوى 
كم بإمكانك المكوث في . قامتك في المأوىوالذي یشمل على شروط إ) بالموافقة

  .والشروط الالزمة لسالمتك و سالمة أطفالك. المأوى
 مأوى و خدمات مساندة في انجلترا و أسكتلندا و ویلزو 500ھناك أكثر من 
بعض مراكز المأوى خاصة بسیدات من أجناس بشریة معینة . إیرلندا الشمالیة

ینیة و الكثیر من المراكز یتواجد فیھا مثل السود واألسیویون و أمریكا الالت
إمكانیات للمعاقین وموظفین ومتطوعین یستطیعون مساعدة السیدات واألطفال 

  .ذوي الحاجات
  

  كیف یمكنني تدبیر سكن في المأوى؟
 ساعة یومیًا للعنف المنزلي بإمكانھ أن 24خط المساعدة الھاتفي المجاني المتوفر 

الكثیر من منظمات المأوى أرقامھا في دلیل . وىیجد لِك مكانًا شاغرًا في المأ
الھاتف و یمكنك االتصال بھا من خالل مراكز الشرطةوالشؤون االجتماعیة و 

  .مكتب المواطن لالستشارات  
و لكن  ال یمكنك حجز السكن مقدمًا .بإمكانك الذھاب إلى المأوى في الیوم نفسھ

  .قة التي ترغبین فیھافي المأوى ، أو الحصول على مكان شاغر في المنط
إذا رغبت في مساعدة الخط الھاتفي إلیجاد إقامة لِك في المأوى سیطلب منك 

علیك أیضًا إعطاء رقم . إعطاء أسماء أوالدك الذین ھم بصحبتك و أعمارھم
عند إیجاد سكن  لك في المأوى سیتصل بك . ھاتف یمكن االتصال بك علیھ سرًا

لوصول إلى العنوان عندھا علیك االحتفاظ شخص من المنظمة و یخبرك كیفیة ا
  .بالعنوان سرًا

  
  ما یمكنني أخذه إلى المأوى؟

ارجعي إلى فقرة وضع خطة .  البد أن تأخذي ما یكفیك إلحتیاجك الفوریة
  .السالمة
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  ال یمكنني أخذه إلى المأوى؟ما

ء معظم المراكز ال یوجد لدیھا مكان للتخزین لذا لن یكون بإمكانك أخذ األشیا
  .الكبیرة مثل األثاث أو الحیوانات األلیفة

  
  كم من الوقت یمكنني اإلقامة في المأوى؟

عادة یمكنك اإلقامة حسب احتیاجك من یومین إلى عدة أشھر لكن بعض مراكز 
  .المأوى لدیھا مدة قصوى لإلقامة

  بعض السیدات یقمن في المأوى ألجل االبتعاد عن العنف وألنھم في حاجة إلى 
في بعض األحیان تقرر السیدات العودة إلى . لتفكیر بعیدًا عن الخطروقت ل

  .شریكھن 
. مھما أطلت في اإلقامة، بإمكانك أن تكوني اجتماعیة أو ھادئة حسب رغبتك

  .ھناك نصائح ومساعدة متوفرة لِك إذا احتجت إلیھا
بإمكانك استخدام منظمة المأوى للحصول على معلومات،صداقة، أو مساندة 

  . كنت من سكان المأوى أم السواًء
   

  :للمعلومات اإلضافیة
 في شبكة  للالجئیین)زد: أي ( یمكنك الدخول على موقع ویمنز ایدز أو من 

  :األنترنت على الموقع التالي
http:/www.womensaid.org.uk/network/index.htm  

دة  ساعة یومیًا خط المساع24أو االتصال على خط الھاتف المجاني المتوفر 
 مع تعاون ومنز ایدز بال(منفر المتو247 2000 0808القومي للعنف المنزلي 

.) الالجئیین

  األطفال والعنف المنزلي
  

  كیف سیتأثر األطفال بالعنف؟
إذا كان لدیك أطفال، على األرجح أّنك حاولت قدر اإلمكان حمایتھم ووقایتھم 

 عنھ، ولكن في غالبیة من العنف المنزلي، ربما تتمنین لو أنھم ال یعلمون
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أحیانًا . العائالت ذو األطفال حیث یوجد العنف یكون األطفال على علم بھ
  .األطفال یساء إلیھم من قبل الشخص نفسھ

بإمكان األطفال أن یشھدوا العنف المنزلي بكاّفة الطرق، قد یكونوا في نفس 
موا على االشتراك الغرفة أو قد یسمعوا اإلیذاء ویروا اإلساءة الحقًا، أو قد یرغ

  .باإلساءة اللفظّیة على الضحّیة
األطفال یعتمدون على البالغین المحیطین بھم، و إذا لم یحّسوا باألمان في 

كل األطفال الذین یشھدون العنف المنزلي . منازلھم قد یؤثر ذلك علیھم سلبیًا
  .یتعّرضون للعنف العاطفي، وھذا یعتبر حالیًا إساءة ملحوظة

. صرفون بطرق مختلفة إذا ما تربوا في منزل یتواجد فیھ العنفاألطفال یت
مل تلعب دورًا فالعمر والجنس والعرق ومرحلة النمو و الشخصیة كّل ھذه العوا

 اآلثار فال سیتأثرون حتى لو لم تظھر ھذهغالبیة األط. في ردة فعل الطفل
  .علیھم

أو یحّسون بالوحدة قد یحس األطفال بالغضب أو بالذنب أو یحسون بعدم األمان 
قد یملكون أحاسیس مزدوجة ومتناقضة . أو الخوف أو العجز او بالتشویش

. تؤثرعلىعالقاتھم االجتماعیة و أداءھم في المدرسة.  اتجاھك و اتجاه المسيء
  :األطفال أیضًا یصبحون

  . یصبحون قلقین و مكتئبین-
  . یواجھون صعوبة في النوم-
  .الم في البطن یشكون من أعراض جسدیة مثل آ-
  . یشكون من كوابیس أو عودة إلى السابق-
  . التبول في السریر-
  . نوبة من الحدة والغضب-
  . یتصرفون أصغر من سنھم-
   الغیاب من المدرسة-
  . حادّي المزاج-
  . ال یخالطون الناس-
  . یحسون أّنھم غیر جدیرین أو قلیلي الفائدة-
  . یستخدمون الكحول والمخدرات-
  .ن إیذاء أنفسھم بأخذ أدویة بكمّیة كبیرة أو جرح أ نفسھم یحاولو-
  . ینتج عندھم عدم توازن في األكل-
  .  یولد عندھم إحساس بالذنب و یصدقون أن العنف ذنبھم-
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قد تحسین أنك ستالمین على فشلك كوالدة أو لطلبك المعونة، وقد تقلقین أّن 
   لكن اإلخبار عن العنف .أطفالك سیؤخذون منك إذا ما اخبرت عن وجود العنف

وأنت لست مالمة على تصرفات . والبحث عن المساعدة ھو تصرف مسؤول
  .غیرك بالعنف واإلساءة

 ھو أن تتلقي العون والمساعدة ألنك الضحیة حتى تتمكني من مساندة األھم
  .األطفال وتوفیر األمان لھم

  
  كیف تستطیعین مساعدة أطفالك؟

. ن السكوت أو اإلنكار كي یتعایشوامع اإلساءة بعض األمھات واألطفال یختارو
انتھازك للفرصة عندما یعترفون ویقرون بوجود و لكن معظم األطفال سُیقّدرون 

العنف ویتكلمون عن مشاعرھم، لكن أحیانًا قد  ال یتكلمون وینتظرون  حّتى 
  .یبتعدوا عن مكان العنف لیحسوا باألمان
. یحة معھم عن الوضع من غیر إخافتھمأطفالك یثقوا بِك حاولي أن تكوني صر

شجعیھم على الكتابة . اشرحي لھم أن العنف شيء خاطئ وأنھ ال یحل المشاكل
  .عما یحدث أو رسم ما یحدث لكي یعبروا عن مشاعرھم

یمكنك أن تقترحي على أطفالك أن یذھبوا إلى موضع ویمنز ایدز على شبكة 
  www.thehideout.org.uk      المخبأأي  ) الھاید آوت(األنترنت الخاص باألطفال 

ھذا الموقع لدیھ معلومات، و امتحان قصیر الختبار المعلومات، وقصص عن 
.أطفال حیاتھم تحتوي على العنف المنزلي

  عندما یتعرض أطفالك لإلساءة
األبحاث العلمّیة ترینا أّن نسبة كبیرة من األطفال الذین توجد في حیاتھم عنف  

  .اءة الشخصیة سواًء جسدیة أو جنسیة وذلك من المسيء نفسھیعانون من اإلس
إذا كنت . الرجال المسیئین للنساء ال یسیئون حتمًا لألطفال لكن بعضھم یفعل

ابحثي عن النصح . تعتقدین أن ھذا حدث بالفعل علیك اتخاذ الخطوات لحمایتھم
تخصصة والمساعدة عن كیفیة االستمرار من ویمنز ایدز أو أي منظمة أخرى م

في العنف المنزلي أو الشؤون االجتماعیة أو إدارات أخرى متواجدة لمساعدة 
األخصائیات االجتماعیات لن یأخذن أطفالكم بعیدًا عنكم إذا . األطفال وحمایتھم

  .أمكنھن العمل معكم للتأكد من سالمة وحمایة أطفالكم
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  : إذا أخبرك األطفال عن حدوث إساءة لھم، رّدة فعلك مھّمة جدًا
  . استمعي إلیھم جیدًا، واجعلي طفلك یخبرك بالذي حدث-
  . طمئنیھم أنھم غیر ملومین-
  . أخبریھم أنھم شجعان إلخبارك بما حدث-
  . أظھري لھم مدى اھتمامك بھم-
  . حاولي االحتفاظ بھدوئك، وال تجعلیھم یحسوا بمدى صدمتك-

نك ما زلت تعیشین إذا كان طفلك بخطر مثل أن یحدث لھ المزید من اإلساءة أل
مع المسيء أو أن األطفال مازالوا على اتصال معھ علیك باتخاذ الخطوات 

  .لتأمین السالمة لھم
  . قد ترغبین التكلم مع إدارة ویمنز ایدز المحلیة

  

 ساعة یومیًا خط المساعدة القومي 24 االتصال  بخط المساعدة المجاني المتوفر 
 وذلك )ن بین ویمنز ایدز والالجئینبالتعاوالذي یعمل ( للعنف المنزلي

   247 2000 0808 لمساعدتك بإتخاذ القرار عما یجب أن تفعلین
                

   
  االنتقال إلى المأوى مع األطفال

. من أجل السالمة قد یكون من الصعب إخبار األطفال عن انتقالكم إلى المأوى 
. ا یكون كل شيء آمنًالكن أخبریھم عما یجري في أقرب فرصة ممكنة وعندم

بإمكانك جعل االنتقال أقل تھدیدًا وذلك بإخبارھم أنكم ستذھبون لفترة قصیرة إلى 
اشرحي لھم أن االنتقال ال یعني أنھم لن . مكان خاص باألمھات واألطفال

  .یستطیعوا رؤیة بقیة أفراد األسرة و أصدقائھم أو حیواناتھم األلیفة
في العدید من مراكز المأوى یوجد موظفین  لمساندة األطفال لیحسسوھم أطفالك

  . باألمان حتى یحسوا  بالمأوى كأنھ منزلھم 
ستكون ھناك غرفة للعب . وفي الغالب سیكون ھناك أطفال آخرین مقیمین ھناك

  .و سترتب الموظفة المسؤلة عن األطفال نشاطات مختلفة لھم
والعیش في المأوى قد یكون لھ أثر ایجابي . یاة المأوىاألطفال جزء مھم في ح

. العاملین في المأوى و المتطوعین  سیساعدون أطفالك على فھم ما حدث. علیھم
ستكون لدیھم الفرصة بأن یلتقوا مع آخرین في ظروف مشابھة لظروفھم 

  .ویتأكدوا أنھم لیسوا الوحیدون
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  معلومات إضافیة لمساعدة أطفالك
خط المساعدة NSPCC  لت إلى المأوى أم ال یمكنك االتصال علىسواء انتق

 یوفر المساعدة بكافة اللغات  وھو5000 800 0808القومي لحمایة األطفال
، 7715 096 0800، كوجوراتي7714 096 0800بنغالي .(اآلسیویة

  )7718 096 0800، أردو 7717 096 0800، بنجابي 7716 096 0800 ھندي
 أن تتكلمي مع الزائرة الصحیة أو أي شخص آخر یعمل في بإمكانك أیضًا
  .ویمكنك التكلم مع القابلة إذا كنت حامل. المجال الصحي

بإمكانك أن تقترحي على أطفالك االتصال بخط المساعدة الھاتفي الخاص 
  . أو زیارة الموقع على اإلنترنت1111 0800باألطفال

www.thehideout.org.uk
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  :ت لألطفال بعد االنفصالعمل الترتیبا
  دور محاكم العائلة

  
  االتصال مع أحد الوالدین

إذا . إذا تركت المنزل بسبب عنف شریكك ففي الغالب اصطحبت أطفالك معك
رغب األطفال أو الشریك السابق رؤیة بعضھما البعض یمكن ترتیب ھذا اللقاء 

بعض األحیان تكون لكن في . في ظروف آمنة، ھذا اللقاء قد یكون مفیدًا للجمیع
  .السالمة أمرًا جدیًا

الكثیر من األمھات لدیھم أسباب مقنعة للخوف من اتصال األطفال مع الشریك 
لكن الموظفین المحترفین في محكمة العائلة بإمكانھم تقلیل و تجاھل . السابق

أطفالھ ھذا / عندما یطلب أحد الوالدین االتصال مع أطفالھا . ھذه المخاوف
أحد القواعد األساسیة لھذا التشریع ھو . فق علیھ في معظم الحاالتالطلب یوا

أن رعایة الطفل ھي األھم  وفي معظم الحاالت یفترض أن تتحقق الرعایة 
  بأبقاء األتصال مع كل من الوالدین

األتصال باألطفال، ربما یعاني ) المسيء(عندما تأمر المحكمة ألحد الوالدین
كذلك قد .  وفي بعض الحاالت تم قتل األطفال.األطفال المزید من اإلساءة

  .یستخدم المسیئون االتصال لتعقب أماكن األم أو االعتداء علیھا
إذا ُأخبرت أن شریكك السابق  یطلب االتصال باألطفال من المھم جدًا أن یكون 

تنظیم . وعلیھم توفیر مترجم لِك. لدیك محامي خبیر في شئون العنف المنزلي
حلي بإمكانھ أن ینصحك بمحامي أو بإمكانك االتصال بحقوق ویمنز ایدز الم

 6577 251 0207.المرأة الذین لدیھم خط مساعدة للنصائح القانونیة
www.rightsofwomen.org.uk  

عند استالمك الستمارات المحكمة الخاصة باألتصال المقدم من شریكك علیك 
اطلبي . عن العنف المنزليأي نعم  أمام السؤال )  yes(بوضع إشارة عند كلمة 

المساعدة لتعبئة االستمارات بذلك تتمكنین من إعطاء تفاصیل عن العنف الذي 
إذا تم . و أكدي على مخاوفك تجاه سالمتك وسالمة أطفالك. عانیت منھ

كلما قدمت دالئل أكثر كان ذلك أفضل وخاّصة إذا كان ھناك شھود .  االتصال
  .عند الشرطة أوفي السجالت الطبیةعیان أو أنھ تم تسجیل الواقعًة 

إذا كانت إّدعاءاتك على شریك السابق في غایة الجدّیة مثل االعتداء الجنسي 
  .على الطفل سیطلب منك توفیر دالئل من النوع القوي
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إذا كان ھناك خطر حقیقي في حالة حدوث اتصال بین الطفل والمسيء مثل 
إذا كان . اص خالل االتصالالخطف أو اإلساءة، علیك بالمطالبة بإشراف خ

  .الخطر أقل یمكن أن یجرى االتصال في مركز االتصال
إذا كنت غیر راضیة بنتائج الجلسة بإمكانك طلب استئناف ولكن ھناك احتمال 

  .أن یرفض طلبك
  

  مكان اإلقامة
إذا . محكمة العائلة یمكنھا أن تصدر حكمًا خاصًا أین و مع من یسكن األطفال

یكك السابق قد یخطف األطفال عند االتصال فمن المستحسن كنت قلقة بأن شر
  .أن یكون أمر اإلقامة لصالحك

استخراج أمر طلب اإلقامة شبیھ بأمرطلب االتصال وفي معظم األحیان سینظر 
  .في الطلبین مع بعض

  
  التھدید بالخطف

إذا كنت تخافین أّن شریكك السابق سیأخذ األطفال بعیدًا عنك علیك بطلب 
إذا أخذ شریكك . و إذا كان الخطر فوري اتصلي بالشرطة. من محاميالنصح 

السابق األطفال من غیر إذنك أو احتفظ بھم بعد زیارة االتصال قد تحتاجین إلى 
  . أمرمحكمة یطالب برجوعھم

والقصد منھ منع أخذ ) الخطوات الممنوعة(المحكمة بإمكانھا أن تعمل أمر 
  .األطفال بعیدًا عنك مّرًة أخرى

إذا خفت أن یؤخذ أطفالك إلى خارج المملكة المّتحدة علیك حینھا أخذ نصیحة 
إذا أختطف أحد الوالدین الطفل إلى بلد آخر لدیھا سلطة قضائیة . مختص

  .مختلفة فھذا یعتبر مخالفة قانونیة
  .في ھذه الحالة یمكن استخدام اتفاق ھیج إلرجاع األطفال إلى المملكة المتحدة

.   توفر نصائح عن خطف األطفال العالمي) (Reuniteشمل منظمة إعادة ال
0116 255 6234 www.reunite.com                                                        
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حقوقك القانونیة
  

التصرف مع . إذا كنت تخشین من شریكك السابق، لِك الحق بالحمایة القانونیة
النظامین . ون الجنائي و القانون المدنيالعنف المنزلي یكون تحت القان

  .منفصلین عن بعض و ینظران في محاكم مختلفة
فاالعتداء من قبل شخص تعرفیھ أو تعیشین .  حقوقك تحت القانون الجنائي-

معھ تعتبر جریمة بقدر ما إذا اعتدى علیك شخص غریب، وقد یكون أكثر 
  .خطورة أحیانًا

یقومون ) سي بي إیس(یطاني الشرطة مع خدمات محاكم التاج البر
  .باإلجراءات

قضایا اإلجرام تنظر في محاكم الصلح أو محاكم التاج البریطاني ویعتمد ذلك 
  .القانون الجنائي ھدفھ األول معاقبة الجاني. على فداحة التھمة

  .انظري إلى الشرطة والمحاكم الجنائیة
  
ضایا في محكمة تنظرالق).  أوالتعویض(القانون المدني یستھدف الحمایة -

  .الدعوى  العائلیة أو محكمة المنطقة
أمرمن المحكمة المدنیة یخبر المسيء إلیك بأن یتوقف عن (بإمكانك طلب 

  .إیذائك  و أن یبقى بعیدًا عنك أو یترك منزلك
  ).الحصول على أمر قضائي( للتعرف عن ھذه الخیارات انظري إلى

عي إلى عمل ترتیبات لألطفال بعد أرج.القانون أیضًا یساعد على حمایة األطفال
  االنفصال 

ة في الحصول على سكن طارئ أو مؤقتیمكنك تلقي مساعد
                إلى أین یمكنني الذھاب                 أرجعي ضافیةللمعلومات اإل.

               

الشرطة و إجراءات إقامة دعوة جنائیة         
  

عتبر جریمة بإمكانك أنت أو أحد من طرفك معظم أنواع العنف المنزلي ی
  .اإلتصال بالبولیس للحصول على المساعدة



Copyright  Women’s Aid 2008             2008 محفوظةحقوق الطبع  ایدلویمنز
The Survivor’s Handbook دلیل الناجیة بتمویل من              
(funded by The Body Shop) )ذا بودي شوب(           
www.womensaid.org.uk      www.womensaid.org.uk

24

إذا ھوجمت أو تعّرضت للعنف الجنسي، ھددت أو أوذیت من قبل شخص 
تعرفیھ أو تعیشین معھ یعتبر عملیة إجرامّیة أكثر مما إذا ھوجمت من قبل 

  . أجنبي وعادة ما تكون أخطر
التصال بالشرطة و یتصلن فقط كحل نھائي ألنھن الكثیر من النساء یترددن با

  .یخفن من عدم التصدیق أو عدم أخذ األمر بجدیة أو قد یعتقدن أّنھا خیانة
. السّیدات الزنجیات یخفن من التعصب العرقي ضدھن أو ضد أزواجھن

  .والسیدات اللواتي إقامتھم في البلد غیر مؤكدة أیضًا یخفن االتصال بالشرطة
ات و السیدات الالتي یستخدمن المخّدرات أو الالتي یعملن في أیضًا الساحق

والمفروض أن تكون الشرطة أول ملجأ لك في . الدعارة كلھن ال یثقن بالشرطة
  .حالة الطوارئ

رقم مركز الشرطة المحلي یوجد في دلیل الھاتف، ولكن في حالة الطوارئ 
  999اتصلي برقم 

  
  ماذا بإمكان الشرطة عملھ؟ 

دور . عند الشرطة ھي سالمتك و أن تكوني بخیر أنت و أطفالكاألولویة 
الشرطة ھو حمایة جمیع الموجودین من األذى ومنع المزید من التضرر و أن 

علیھم أن ال یتوّسطوا أو یضعوا اللوم أو یسألوا أسئلة . یتحققوا من اإلدعاءات
  .غیر مناسبة

لتك دائمًا على حدة بعیدًاإذا اتصلت  بالشرطة بسبب العنف المنزلي علیھم مقاب
و أن ال یطلبوا من . علیھم توفیر مترجم لِك إذا احتجت. عن المسيء إلیك

وفي حالة العنف المنزلي یمكنك طلب . األسرة أو من أطفالك أن یترجموا لِك
  .امرأة شرطّیة

  :الشرطة علیھا مساعدتك بعمل اآلتي*
  . حمایتك أنت و أطفالك- 
د یسبب في حدوث أي عنف مستجد لِك بالقبض مثًال  إبعاد أي خطر محتمل ق-

  .على المسئ إلیك 
  . ترتیب أي إسعافات أولّیة و مساعدة طبیة-
  . یبحثوا عن الحقائق لمعرفة ماالذي حدث-
  . تقدیم المساندة واالطمئنان-
  )مثل ویمنز ایدز( مساعدتك في التوصل إلى منظمات أخرى-
. ترتیب النقل إلى مكان آمن إن شئت-
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إذا وجدت الشرطة أسباب للقبض على المسئ یجب على الشرطة أن تقوم 
لكنھم سیحتاجون . بالقبض من غیر أخذ إذنك أو اإلصرار على أخذ بیان منك

ھذا قد یمنع المسيء من إیذاءك و یثبت لِك أن . إلى أخذ البیان منك الحقًا
  .الشرطة تأخذ العنف المنزلي مأخذ الجد

  ) ساعة خالل عطلة نھایة األسبوع36( ساعة 24مدة ویمكن القبض علیھ ل
إذا غادر قبل وصول الشرطة، على الشرطة محاولة . قبل توجیھ التھمة إلیھ

  .إیجاده بكل جھدھم
إذا اتخذت الشرطة إجراءات تجاه المسيء اطلبي من الشرطة رقم المرجع 

دث إذا كان وضع إقامتك غیر مستقر سجلي حضور الشرطة إلى حا. للجریمة
  . العنف المنزلي، فقد یلعب دورًا في طلبك المكوث في المملكة المتحدة

  )قضایا الھجرة( لمعلومات أكثر أنظري إلى 

  ماذا سیحدث بعد؟
إذا ألقت الشرطة القبض على المسيء ووجھوا إلیھ التھمة قد یضعوه في 
الحبس أو یطلقوا سراحھ بكفالة تحت شروط تھدف حمایتك وحمایةاآلخرین 

  . ھمن
 الشرطة المتابعة تقررإذا . القبض ال یؤدي دائمًا إلى توجیھ التھمة
 الذین سیتخذون القرار النھائي سیستشیرون خدمات محاكم التاج البریطاني

المحاكم ال تكفل لك السالمة وقد تؤدي إلى انتقام المسئ . إلستكمال المقاضاة
  .منك

  إجراءات المحكمة الجنائیة
 القضاء لقبض علیھ وحكم علیھ سیتحول الملف إلىا ألقي  المسئ قدأن بمجرد 

  ، وسینسق  المسؤول في مركز الشرطة مع القضاء البریطاني البریطاني 
  .التھمة المناسبة و الدالئل المطلوبةلإلستشارةحول 

  سیأخذون بعین االعتبار سالمتك و سالمة المتورطین معك و ستأخذ 
  تراجعت عن االستمرار في المحاكمةإذا . آراءك بعین االعتبار أیضًا

  في غالب األحیان ستجرى معك مقابلة من قبل ضابط العنف المنزلي(
  ).الذي سیحاول معرفة ما إذا المسيء حاول الضغط علیك

في حال سحبك للبیان خدمات المحاكم البریطانیة باالشتراك مع الشرطة قد 
  .ةتقرر أّن المصلحة العاّمة ھي االستمرار في القضّی
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في حاالت خاصة مثًال إذا تعرضت للتھدید، سیستعمل بیانك كبرھان ودلیل 
  .وذلك بدون استدعائك إلى على المحكمة

إذا قررت خدمات المحاكم البریطانیة االستمرار سیؤخذ المسيء على المحكمة 
الملكیة، بعدھا اعتمادًا على جدیة االتھام سیبقى في الحجز أو سیطلق سراحھ 

  . تضع المحكمة شروطًا للكفالةبكفالة،و قد
و في ھذه الفترة قد تعاود . قد تمر عدة أشھر قبل النظرفي القضّیة بالكامل

الشرطة االتصال بك ثانیة، و ستكون ھذه فرصة إلخبارھم كیف تأثرت 
أي د لیل . بالعنف، وكیف عانیت من التھدید و ما إذا شئت ترغبین بالتعویض

  :كون ذا فائدة مثلإضافي أردت إعطاءه للشرطة سی
  . تقاریر طبیة لجروح أو أي آثار أخرى لإلساءة-
  . شھادات من الجیران-
  . أسماء منظمات أخبرتھا بالعنف-
  . تقاریر من مدرسة األطفال عن تأثیر العنف علیھم-
  . أمر قضائي طالبت بھ-
  . أي مخاوف أو تھدیدات خاصة-

استنادًا على (ج البریطاني قد تنظر القضیة في محكمة الصلح أو محكمة التا
إذا أقر بالجرم . سوف تستدعین لإلدالء بالشھادة إذا أنكر المسيء التھمة) التھمة

أو إذا ثبتت علیھ التھمة بعد سماع األدلة عندھا ستؤجل المحكمة للنظرفي 
  .تقاریر خدمات المراقبة وذلك قبل إصدار الحكم

  . أي مخالفات قانونیة سابقةالحكم یعتمد على جدیة المخالفة القانونیة أو
  .یتفاوت الحكم  بین إطالق سراح مشترط إلى الحبس

حسب التشریع الجدید إذا كان المسيء تحت إجراءات جنائیة یمكن ربطھ بأمر 
  .الردع وذلك إذا صّدقت المحكمة أنك في خطر حتى لو لم تثبت اإلدانة

  .يبإمكانك أیضًا تقدیم طلب أمر قضائي تحت القانون المدن
  .انظري إلى الحصول على أمر قضائي

  
  :معلومات إضافیةل

 ساعة 24 بخط المساعدة المجاني المتوفر انظر في دلیل الھاتف أو اتصل
الذي یعمل بالتعاون بین ویمنز ( یومیًا خط المساعدة القومي للعنف المنزلي

   247 2000 0808:  الرقم ھو) ایدز والالجئین
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  صول على  األمر القضائيالح                      
  

  . األمر القضائي الصادر من المحكمة المدنیة قد یحمیك من المسيء إلیك
ھناك نوعان من األمر القضائي موجود تحت الجزء الرابع من قانون العائلة 

  1996قرار 
  . أمر عدم التحّرش-
  . أمر اإلشغال-
   
معك  أو یھدف إلى منع شخص من استخدام العنف  :أمر عدم التحّرش-

تھدیدك بھ أنت أو أطفالك، أو إقالقك أو إزعاجك لیحافظ على صحتك و 
تحت التشریع الجدید أي نكث ألمر عدم الثحرش یعتبر . سالمتك و حسن حالك

  .جریمة جنائیة
یتحكم و یضبط من بإمكانھ العیش في منزل األسرة و أیضًا : أمر ااإلشغال-

إذا لم تحسي باألمان في .  بالمنزلیقید المسيء من دخول المنطقة المحیطة 
االستمرار بالعیش مع المسيء أو إذا تركت بیتك بسبب العنف ولكن ترغبین 

  .في العودة قد تقررین  التقدم بطلب أمر اإلشغال
. في حالة احتیاج المحكمة لذلك)  سلطة القبض علیھ( أمر اإلشغال قد یشمل 

لى المسيء إذا حدث إخالل ألمر ھذا یعني أن الشرطة بإمكانھا القبض فورًا ع
  .المحكمة حتى لو لم تحدث مخالفة قانونیة

  
  من لھ األحقیة في طلب أمر قضائي؟

حتى یكون بإمكانك طلب أحد األوامر السابقة یجب تكون لدیك عالقة مع 
  :المسيء كاآلتي

  .م متزوجیًن أو كنتأن تكونوا زوجین.1
  .أن تكون أو كانت بینكم عالقة مدنیة.2
تشمل العالقة من ( جیة أو كانت بینكم معاشرة  زوجیة معاشرة زوبینكم .3

  )نفس الجنس
  .أنت تسكنین معھ أو كنت تسكنین معھ في نفس البیت.4
  .أنتم أقرباء.5
  .أنتم وافقتم على الزواج شكلیًا.6
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  .لكم طفل مشترك.7
  .أنتما لم تعیشا مع بعض و لكن كانت بینكم عالقة حمیمة.8
.العائلیةأنتما مشتركان في نفس الظروف .9

ممیزةحتى ولم تعیشا مع بعض ولكن كان بینكم عالقة حمیمة لفترة .10
  

إذا لم یكن لِك األحقیة لتقدیم أمر المحكمة تحت ظل قانون العائلة أو إذا كنت 
بإمكانك الحصول على أمر قضائي . تعانین من القلق والتھدید بصورة مستمرة

التشریع الجدید یسمح . ق الحمایة من القل1997مدني تحت ظل القرار رقم 
. بإلحاق أمر التقیید عند اتخاذ إجراءات جنائیة  أخرى حتى لو لم تثبت اإلدانة

األوامر . أمر التقیید یمكنھ توفیر نفس القدر من الحمایة مثل أمر عدم التحرش
القضائیة عادة تكون لمدة محدودة من الوقت و لكن یمكن تجدیدھا أویستمر 

  .عملھاإلى إشعار آخر
  
  

  الحصول على مشورة قانونیة
منظمة ویمنز ایدز المحلیة بإمكانھا إحالتك إلى محامي ذو خبرة في قضایا 

  .العنف المنزلي
الجمعیة القانونیة و مكتب نصح المواطن المحلي بإمكانھ إعطاءك الئحة 

قد تكوني مستحقة . بأسماء المحامیین المختصین بقانون العائلة في منطقتك
إذا كنت تحصلین ). أموال للخدمات القانونیة او إعانة قانونیة(مة لألموال العا

على مساعدات مادیة أو أنت من ذات الدخل المحدود وعندك القلیل من 
راتب زوجك ال یؤخذ . وھذه المساعدات تغطي أیضًا تكلفة المترجم. المدخرات

  .في األعتبار إذا كانت القضیة ضده
امة وال یسعك تعیین محامي، بإمكانك إذا كنت غیر مستحقة لألموال الع

الحصول على نصیحة مجانیة من المركز القانوني أو مكتب نصح المواطن 
حقوق المرأة أنتجت كتیب متوفر بجمیع اللغات أردو، كوجوراتي، . المحلي

  .بنجابي، وھندي وكذلك اللغة اإلنجلیزیة
 6577 251 0207  على الحصول علیھ باالتصال یمكن

www.rightsofwomen.org.uk    
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  الذھاب إلى المحكمة
الطلبات الخاصة باألمر القضائي تحت قرار قانون العائلة تقدم في  محكمة 

الطلب سیكون . الصلح العائلیة أو محكمة المنطقة أو أحیانًا في المحكمة العلیا
  في محكمة مغلقة وال یسمح بالدخول إال 
نك اصطحاب محامیك أو ممثل بإمكا. ألشخاص لھم عالقة مباشرة بقضیتك

  .نیابي و مترجم ولكن ال یسمح لألشخاص اآلخرون بالحضور
إذا كنت قلقة بخصوص المسيء إلیك و بإمكانیة مضایقتھ لِك خالل فترة 
االنتظار بإمكانك إخبار محامیك الذي بإمكانھ أن یطلب من ضباط المحكمة 

  .نفصلین لكما لالنتظاربإمكانھم أیضًا توفیر مكانین م. إبقاءه بعیدًا عنك
بإمكانك طلب االحتفاظ بعنوانك سرًا حتى ال یستطیع المسيء معرفة محل 

  .إقامتك
  

  ما ھي الفترة التي تستغرق للحصول على أمر قضائي؟
إذا كنت في خطر فوري یمكنك عمل طلب للمحكمة في نفس الیوم من غیر 

  ).بدون إنذار(ھذا یعرف بطلب . وجود المسيء ھناك
مة ستأخذ بعین االعتبار ما إذا كنت في خطر التعرض إلى أذى ملموس المحك

و ما إذا كان األحسن منعك من عمل الطلب والنتظار و ما إذا كان المسيء 
إذا أصدرت المحكمة . یحاول أن یتجنب استالم اإلنذار لیحضر إلى المحكمة

  . عوة كاملةیجب علیك الرجوع إلى المحكمة الحقًا لسماع الد) بدون إنذار(أمر
مثل ألجل االتصال مع (إذا كانت ھناك إجراءات عائلیة أخرى تحت النظر

  )الطفل
المحكمة قد ترغب في سماع القضیة بالكامل ولكن بإمكانھم منح أمر طارئ 

  .أثناء أنتظارك للنظر في القضیة كاملة أمام المحكمة

  ما نوع اإلثبات ضروري؟
. عنف الجسدي و النفسي الذي عانیت منھعلیك عمل بیان محّلف للمحكمة عن ال

علیك أن تكوني دقیقة للغایة بخصوص العنف، متى حدث و آثاره علیك و على 
دلیل مستقل مثل تقاریر الشرطة أو التقاریر الطبیة التي  ستكون ذات . أطفالك

  .فائدة
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عند صدور الحكم ستحصلین على نسخة و على محامیك أن یرتب شخصیًا 
األمر القضائي غیر مجدي إذا لم یثبت  أن المسيء . المسيءتسلیم نسخة إلى
  .استلم نسخة منھ

  
  ماذا إذا خالف المسيء األمر؟

وتحت ظل القانون . إذا خالف المسيء األمر القضائي علیك االتصال بالشرطة
یعتبر ) 2004المجرم والضحیة المعمول بھ سنة ( الخاص بالعنف المنزلي ،
.   مجرم2007)تموز( یولیو1نون منذ أو بعد تاریخ من یخرق أو یتالعب بالقا

 أو امر عدم  القضائي اإلشغالمرأمل الشرطة من یخرق وبناء علیھ ستعا
 . الملكیةقبض علیھ وأخذه مجددًا للمحكمةفیجب ال.  أخر مثل أي مجرمالتحرش

سیقوي أمرالمحكمة وفي ھذه الحالة .  ولیس للمحكمة المحلیة أو األسریة
  )انظر أیضًا القسم الخاص بالشرطة وطریقة مقضاة الجرائم (  .ضده الصادر

عدم التحرش بك األشغال القضائي أو أمر وإذا كان المسئ إلیك قد خالف أمر 
 ولم یصدر ضده حكم بالقبض علیھ،  فمن الممكن 2007) تموز( یولیو 1قبل 

یكون  و.أن تذھبي إلى المحكمة بنفسك وتقدمي طلب یسمح بالقبض علیھ
  .عدم الطاعة ألمر المحكمةلمسيء إلیك مدان با

  

  السیدات من األقلیة السوداء و األقلیات األخرى
  

العنف المنزلي یؤثر على السیدات من جمیع األعراق، ولیس ھناك دلیل أن 
ولكن نوع . السیدات من مختلف األجناس في وضع أكثر خطرًا من غیرھن

 العنف المنزلي یكون من قبل اإلساءة قد یختلف ففي بعض المجتمعات مثال
أعضاء من نفس العائلة الكبیرة مثل الزواج بالجبر أو بتر األعضاء التناسلیة 

سیدات من المجتمعات األقلیة تكن منعزالت أو علیھن مواجھة . األنثویة البارزة
  .الضغوط الدینیة واالجتماعیة وقد تكن خائفات من جلب العار لعائالتھن

 أو من األقلیات األخرى وتحولین الھرب من العنف إذا كنت سیدة سوداء
قد تكونین غیر . المنزلي،معاناتك قد تكون مضاعفة بسبب التعصب العنصري

راغبة في المساعدة من السلطات التشریعیة مثل الشرطة أو الشؤون 
وقد تظنین . االجتماعیة أو سلطات اإلسكان ألنك تتوقعین التعصب العنصري

وقد تظنین أنھم . یكون على حسب الثقافة أوالعرق أو الدیانةأن إعطاء الخدمات 
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إذا كان المسيء إلیك أسود . لن یتدخلوا في القضیة حتى ال یعتبروا عنصریین
  .اللون قد تریدین حمایتھ من تدخل الشرطة ألنك قد عانیت من عنصریة النظام

ن من  قد تخافین من نبوذك في مجتمعك إذا ما طلبت المساعدة وقد تعانی
الضغط من قبل العائلة الكبیرة كي تظلي مع شریكك أو الذي أجبرت على 

وإذا فشل زواجك قد تالمین على الفشل وقد تتحملین مسؤولیة . الزواج منھ
  .اإلضرار بشرف العائلة وستعاملین كمنبوذة في مجتمعك

  
  الحصول على المساعدة

  غتك اإلنجلیزیة لیستإذا كنت قد أتیت حدیثًا إلى ھذه البلد و إذا كانت ل
. لغتك األولى سیكون من الصعب علیك التوصل إلى مصادر مناسبة  للمساعدة

  .قد ال تعرفین الخدمات المساندة وأین علیك الذھاب
 ساعة یومیًا وھو 24یمكنك االتصال على خط المساعدة الھاتفي المتوفر 

بمنظمات عضوفي خط اللغات و بإمكانھ توفیر مترجم لِك وھوسیشیر علیك 
  .محلیة بإمكانھا مساعدتك

إذا ذھبت إلى منظمة للمساعدة وال تتكلمین اإلنجلیزیة بطالقة علیھم بتوفیر 
وإذا لم تكوني راضیة . اطلبي منھم ذلك إذا لم یوفروا مترجم لِك. مترجم مستقل

عن خدمات المترجم أو ال تثقین بھ أو علیك ضغط من أي نوع آخر اطلبي 
مي صدیق أو فرد من العائلة لیترجم لِك في حالة الطوارئ استخد. مترجم آخر

  .وفي حالة عدم وجود شخص آخر بصورة فوریة
إذا كان وضع ااإلقامة غیر مستقر ومحتاج أن تظلي مع زوجك قد تحسین أنك 
سجینة و تعتقدین أّنھ لیس باستطاعتك فعل شيء و تخافین من التكلم مع أي 

  .شخص حتى ال ترحلي
عك بخصوص اإلقامة لِك الحق أن تحصلي على الرعایة مھما كان وض

الصحیة والحمایة من الشرطة، و لِك الحق أن تقدمي على أمر من المحكمة 
  .لتحمیك من المسيء

  
  

  لوازم خاصة
قد تفضلین الحصول على مساعدة من شخص من نفس عرقك أو دینك 

حتیاجات  یمكنك اإلتصال على الخدمات المختصة التي تقابل اإل. أوثقافتك
الخاصة للنساء من األقلیة السوداء واألقلیات األخرى من خالل خط المساعدة 
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قد تكونین قلقة بشأن العاملین إذا كانوا من نفس ثقافتك . القومي للعنف المنزلي
  .فقد یكونوا على معرفة بعائلتك الكبیرة ومن السھل أن یتتبعك زوجك

ة السوداء أو األقلیات اآلسیویة أو من بإمكانك اختیار الخدمات الخاّصة باألقلی
  .أي أقلیات أخرى أو الخدمات العامة

بعض منظمات المأوى ستوفر لِك السكن و المساندة حتى لوكان لیس لدیك 
  الحق في العیش في المملكة المتحدة بصورة دائمة

ال یمكنك الحصول على األموال (أو الحصول على معونة خیریة،ھذا یعرف بـ 
  )العامة

  )قضایا الھجرة(معلومات أكثر أنظري قسم ل
  الزواج باإلجبار

إذا كنت تخافین أن تجبري على الزواج أو تعلمي بأحد غیرك تجبر على 
اتصلي . قسم الزواج اإلجباري قد یكون بإمكانھ مساعدتك. الزواج خارج البالد

  نيأو البرید األلكترو8760 7008 0135/020 7008 020 / 0230 7008 020على 
fmu@fco.gov.uk  

كل المكالمات سریة ویجاب علیھا من قبل أخصائیات تعلمن تمام العلم بالثقافة 
  . و األمور االجتماعیة والنفسیة المحیطة بھذا النوع من اإلساءة

  لمعلومات إضافیة یمكنك الذھاب إلى الموقع اآلتي
http:/www.homeoffice.gov.uk/corace/race/forcedmarriage  

)الھجرة(مسائل المتعلقة باإلقامة ال
  

المعلومات في ھذا الجزء ستساعدك إذا كنت تعانین من العنف المنزلي ووضع 
  .إقامتك غیر مستقر

إذا كان وضع اإلقامة لدیك غیر مستقر و مازلت تستحقین مثل غیرك الحمایة 
ن المسيء إلیك سیكون معّرضًا إلى نفس العقوبات مھما كا. من العنف المنزلي
.وضع اإلقامة لدیھ

  ھل أتیت إلى المملكة المتحدة لتتزوجي أو لكي تلحقي بشریكك؟
إذا أتیت إلى المملكة المتحدة لتتزوجي أو لتلحقي بشریكك الذي یقیم ھنا، قوانین 

قبل أن تقدمي على ) فترة تجریبیة(الھجرة الجدیدة تنص أنھ علیك إكمال سنتین 
  . ھذا الوقت علیك العیش مع شریكك إقامة دائمة في ھذه البلد وخالل
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وضع ) أو عائلتھ( إذا كنت تعانین من العنف المنزلي، فقد یستخدم المسيء إلیك
أو وثائقك ) باسبورك(فقد یأخذ وثیقة سفرك . اإلقامة الغیر مستقر لإلساءة إلیك

األخرى ویرفض أن یعطیك أي معلومات عن حقوقك ویعزلك عن أي اتصال 
وبما أنك التعلمین عن . تھاء السنتین اإلختباریتینخارجي حتى بعد ان

األجراءات القانونیة لإلقامة فما زال وضع األقامة لدیك غیر مؤكد باالضافة 
ألنِك قد تكونین خائفة من اإلبالغ عن اإلساءة أو من ترك المنزل خوفًا من 

  .الترحیل
لحصول على إذا كنت معرضة بأن تتحكم بك قوانین اإلقامة ولیس لِك حق في ا

االموال العاّمة معنى ذلك أنھ لیس لِك األحقیة للحصول على المساعدات 
معونة العاطلین , ) إنكوم سبورت(الخیریة من الدولة وذلك یشمل معونة الدخل 

عن العمل، معونة اإلسكان،ومعونة الذین بدون مأوى، معونة الطفولة، معونة 
لذا ستكونین معتمدة إعتماد . عاملةالعجزة،  أو اإلعفاء من ضریبة العائالت ال

  .كامل على شریكك أو زوجك
  .إذا لیس لِك الحق في األموال العامة:انظري إلى االسفل

  العنف المنزلي وقوانین الھجرة
إذا كنت قد نجوت من العنف المنزلي ومازلت في فترة السنتان االختباریة قد 

متحدة في ظل قانون الھجرة یكون بإمكانك طلب اإلقامة الدائمة في المملكة ال
  :لتستحقي ذلك علیك أن تریھم اآلتي. 2002

لدیك اإلذن  بالدخول أوبالمكوث لفترة محدودة في المملكة المتحدة ألن زوجك -
  .أو شریكك مقیم ھنا

  . أنت مازلت في فترة السنتین اإلختباریة-
  . العنف المنزلي حصل خالل السنتین-
  .ك ال تعیشي مع شریكك أو كفیل-
  . وھذا بسبب العنف-

  :یجب أن یكون لدیك دلیل على العنف المنزلي مدعومًا بأحد األدّلة
  . أمر بعدم التحرش أو أي حمایة أخرى-
  . إدانة من المحكمة متعلقة بالقضیة ضد شریكك-
  . تفاصیل كاملة لتحذیر الشرطة متعلقة بالقضیة-

  : إلى اثنین أو أكثر من اآلتيإذا لم یوجد لدیك أیًا من السابق عندھا تحتاجین 
   خطاب من منظمة خاصة بالعنف المنزلي تؤكد معاناتك من ھذا العنف-
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 تقریر طبیب بالمستشفى یؤكد أّن تضررك بسبب أنك تعانین من العنف -
  .المنزلي

الذي أجرى فحص علیك ومتیقن من أن ) جي بي( رسالة من طبیب األسرة -
  .تضررك ناتج عن العنف المنزلي

  . تعھد أعطي للمحكمة من المسيء أنھ لن یقترب منك-
  . تقریر من البولیس یؤكد أنھ حضر  للمنزل بسبب العنف المنزلي-
 خطاب من الشؤون االجتماعیة یؤكد على أنھم اشتركوا في قضیة بخصوص -

  .العنف المنزلي
 إنھا مسؤولیتك و مسؤولیة ممثلك القانوني أو أي ناصح آخر توفیر كل ااألدلة

  .كجزء من الطلب
إذا رغبت في طلب المكوث في المملكة المتحدة تحت قوانین الھجرة استمارات 

الطلب موجودة على الموقع اآلتي
www.ind.homeoffice.gov.uk / www.bia.homeoffice.gov.uk

  . إذا رفض طلبك لِك الحق باالستئناف
ي خبیر في أمور قد یستغرق ھذا بعض الوقت ریثما تحصلین على ممثل قانون

  وفي بعض المناطق ھناك صعوبة في إیجاد ممثل قانوني خبیر . الھجرة
  الھجرة وكالة بعد ذلك .دلة لدعم طلبكاألجمع  في   بعض الوقتسیحتاج إلىو

  .ستنظر في طلبك وتقرروالحدود 
) ألموال العامةسبیل لك  في اال (ستظلین قرر أخذ ال وحتى النظر في طلبك و

  .بل طلبك في المرة األولى أو عند االستئنافإلى أن یق
لعنف  المعرضین للمعلومات اإلضافیة وتفاصیل اإلتصال بخدمات ودعمول(

  ). انظري في األسفلالمنزلي
تتطلب من المتقدمین لإلقامة  2007) نیسان( إبریل2 القوانین الجدیدة من

م ومعرفة بالحیاة في إلمام باللغة اإلنجلیزیة وإلما الدائمة في المملكة المتحدة 
بینما الذین . باإلضافة إلى المتطلبات العادیة لطلب اإلقامة. المملكة المتحدة

یتقدمون بطلب اإلقامة من خالل  قانون العنف المنزلي ال یحتاجون أن یكون 
ھناك نماذج طلبات جدیدة تستخدم فقط للمتقدمین و.لدیھم كل المتطلبات الجدیدة 

  .الذي في األعلىنون ذلك فیطبق القاغیر لو. المنزليف نون العنمن خالل قا
  

إذا تعدیت فترة اإلقامة المسموح بھا في المملكة المتحدة لعدم علمك بحقوقك في 
سیؤخذ . ظل القوانین مازلت تستطیعین أن تقدمي الطلب على أسس اجتھادیة
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طلبك بعین االعتبار إذا قدمت طلبك بعد فترة بسیطة من انتھاء فترتك 
إذا كنت الجئة أو وضع الھجرة . ختباریة ولكن لن یكون لدیك حق االستئنافاال

  .لدیك غیر آمن لسبب ما لألسف لن تفیدك ھذه القوانین
    
  
  

  الالجئین
إذا كنت الجئة أو تعتمدین على الجيء سیاسي وتعانین من العنف المنزلي 

  . االبالغ عنھ ال یؤثر على طلبك للجوء
الوراق الضروریة معك طوال الوقت من ضمنھا وثیقة حاولي االحتفاظ بكل ا

سالمتك و سالمة اطفالك یجب أن . الخاصة بك و بأطفالك) الباسبور(السفر 
  .یكون لھا االولویة

إذا بّلغت عن العنف المنزلي المسئول عن توفیر السكن لِك علیھ أن  ینقلك إلى 
خدمات القومیة لالجئین سكن بدیل بعد إذنك بحیث تجدین فیھ األمان والسالم  ال

)NASS ( یجب أن تدفع للسكن البدیل)و بإستطاعتك ) یشمل ھذا سكن المأوى
  .المطالبة بالمساعدة الطارئة لضروریات الحیاة

سیعقد إجتماع لمناقشة القضیة و سیؤخذ في االعتبار توفیر سكن لِك في 
  .المسئول عن توفیر السكن علیھ كذلك توفیر مترجم لِك. المستقبل

إذا كان المسيء إلیك قدم الطلب األول لللجوء السیاسي وأنت معتمدة علیھ في 
إذا قدمت طلب منفصل لللجوء إلى . ھذه الحالة تستطیعین تقدیم طلب على حدة

سینظر في طلبك ویأخذ بعین االعتبار خطر رجوعك وكالة الھجرة والحدود 
 بك وصمة وتفقدین مثال قد تكونین منبوذة وتلصق. إلى بلدك كامرأة وحیدة

وفي بعض البلدان قد تكونین معرضة . مكانتك االجتماعیة و مواردك المادیة
  .للقتل باسم الشرف

للمساعدة و للمعلومات والنصح علیك االتصال بخدمات مسجلة للنصح على 
  .الھجرة إعطیھم كل المعلومات عن ظروفك و عن حوادث اإلساءة

  سباب أخرىإذا كان وضع اإلقامة غیر مستقر أل
إذا كان غیر مسموح لِك بتقدیم الطلب تحت قانون الھجرة للعنف المنزلي، قد 
یكون بإمكانك تقدیم طلب معونة مادیة من السلطة المحلیة، یمكنك أیضًا 

  .االتصال بخدمات العنف المنزلي المحلیة للمساعدة والمساندة
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  إذا كان ال یوجد لدیك سبیل لألموال العامة
لت تحت سلطات الھجرة و لیس لِك حق في معظم االعانات إذا كنت ماز

  .الخیریة الحكومیة على األقل حتى یصدر قرار لبقاءك في البلد
التمویل موجود لیسمح للنساء اللواتي . ھناك بعض االستثناءات لھذا القانون

یعانین من العنف المنزلي ووضع اإلقامة لدیھن غیر مستقر أن یحصلن على 
اصة باإلسكان إما بالسكن في المأوى أوفي أي سكن آخر مؤقت المساعدة الخ

أو في المجتمع لكن ھذا فقط لدفع مصاریف موظفي المساندة و ال یكفي لدفع 
  .اإلیجار أو مصاریف المعیشة

  1989السلطة المحلیة لدیھا سلطة تشریعیة تحت قانون األطفال 
یتوفر لدیھم ) لموسفي خطر م(للتأكد من أن األطفال ذوي الحاجة أو الذین

األكل و المسكن والرعایة و لكن لیس ھذا من حقك إذا كان عندك معونة تحت 
  .شروط  قوانیین اللجوء

 لمساعدة 1948السلطات المحلیة لدیھا الحق تحت قانون المساعدة القومیة 
ضحایا العنف المنزلي، لكن أولئك الواقعین تحت سیطرة الھجرة لیس لھم الحق 

ا في وضع حساس أو لدیھم حاجة خاصة و ھذا یعتمد على اإلجتھاد إال لو كانو
  .المحلي

بعض منظمات المأوى ستوفر لِك المسكن والمساندة حتى لو لم یكن لِك حق في 
وھم علیھم بتغطیة المصاریف بما لدیھم من . الحصول على األموال العامة

  .ي وقت واحدأموال لذا علیھم تحدید عدد السیدات الالتي یمكن إیواءھن ف
لالتصال على ھذه الخدمات اتصلي على خط المساعدة المجاني والذي یعمل 
باإلشتراك مع ویمنز ایدز و المأوى وھذا الخط عضو في خط اللغة و یوفر 

  .مترجمین وینصحك بأسماء منظمات یمكنھا مساعدتك
0808 2000 247  
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