
 

 

 

 
  

 

  
  

یمارس العنف الجنسي ضد النساء والشابات بشكل یومي وفي أشكال 
 متعددة ابتداء من التعلیقات المبطنة التي تصف اجسادھن او اللمسات 
العرضیة التي قد تبدو غیر مقصودة الى اكراھھن على افعال جنسیة.

ھذا النوع من العنف منتشر ولیس محصور في مكان او في عالقة معینة، 
فقد یحدث في محیط العمل او في البیت او حتى في الشارع. قد تتعرض 

احداھن للعنف الجنسي عن طریق الھاتف او حتى عبر االنترنت. قد 
 یمارس العنف ضد المرأة من قبل األطباء أو األخصائیین النفسیین أو 

شریكھا أو حتى من قبل األصدقاء واالقارب.

في اغلب األحیان تمنع مشاعر الخجل والشعور بالذنب واالحساس بالعار 
المرأة او الفتاة التي تعرضت للتحرش او العنف الجنسي من إبالغ اآلخرین 

بالتحرش او العنف الذي تعرضت لھ أو طلب المساعدة من الجھات 
 المختصة ألنھا تعتقد انھا تصرفت بشكل غیر صحیح أو قد تكون جزءا من 

 السبب فیما حدث لھا.

رد والحوادث المؤلمة الصادمة التيلفا المةدد ستھ تيواقف اللمولكن في ا
لوك صحیح او خاطئ، تصدر فقط ردودس تنتھك فیھا الحدود، فال یوجد 

افعال بدیھیة لحمایة النفس والبقاء على قید الحیاة، ولیس من المھم ان 
نتساءل عما كانت ترتدیھ المرأة عند تعرضھا لھذا النوع من الھجوم أو 

 التحرش أو مدى معرفتھا بالجاني. فاالعتداء الجنسي والتحرش لیس خطأ 
 دا حتى تالم علیھ، وًالضحیة أب

 تداء على الجانيعإنما تقع مسؤولیة اال
 وحده!

من نكون؟
طریق الھاتف والبرید اإللكتروني عن مركز مشورة یقدم النصح واإلرشاد نحن 

 او حتى عن طریق المقابلة الشخصیة فیما یخص كل انواع العنف الجنسي 
 واء االغتصاب او المضایقات او حتى المطاردات.س

سة خیریة غیر ربحیة مختصة بحقوق المرأة فیماسویعمل المركز ضمن مؤ
 یتعلق بحریتھا في تقریر مصیرھا الجنسي والذي یعمل بشكل مستقل عن اي 

 احزاب والشرطة والقضاء.

 ماھي الخدمات التي نقدمھا؟
تشارات المجانیة للفتیات والنساء للمتضررات الالتي تعرضن للعنفسنقدم اال

وكذلك لذویھم من اقارب وأصدقاء. ونحن نھتم بدعم النساء والفتیات 
المتضررات في التعامل مع تجارب العنف بشكل فردي ولیس من الضروري 

 ان یكون الحالة او الحادث اغتصاب بمعناه القانوني الضیق، كما انھ ال یھم منذ 
 متى حدث التعرض للعنف.

دة؟عكیف یمكننا المسا
بیل المثال ما إذا كانواس نحن ندعم النساء التخاذ قراراتھن الخاصة، على 

 یرغبن في تقدیم شكوى للجھات المختصة ام ال، ونساعدھن في تنفیذ ھذه 
 الشكاوى، فنحن نساندھن في مواجھ مخاوفھن ونأخذھا بمحمل الجد.

تشارة،سولیس من الضروري ان تكشف المرأة عن ھویتھا لتلقي المساعدة واال
فنحن نتعامل مع جمیع المعلومات بسریة تامة، ونضمن توفر إطار عمل محمي 

 حتى یتسنى للمرأة ان تفكر في اإلجراء التي ترغب في اتخاذه، وال یسمح ابدا 
 باتخاذ أي قرار دون موافقة صاحبة الشأن.
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 إذا كنتِ قد تعرضت لعنف جنسي فبإمكانك
 التواصل معنا بالطرق التالیة:

 یمكنك االتصال بنا في أي وقت.
ً 

ً ً
ءا وحتىمسا بعةرالاالثنین من الساعة ا ميیو اقمناراد طفد احر افویت
 رعش یةدلحاا حتى ا  صباح عةسلتاءا والخمیس من الساعة امسا ةدساسلا

 ذهھ رجخا ماتشارات أولیة . اسم ایدلتق ا للتحدث معك شخصیا صباًح
 في كمع لصوالتم ایت وسوف تیةوص الةل رسجیستكیمكن تقاوألا
 .تامة یةسربن وممك تقرب وقأ

ن طریق الھاتف أو البریدع رةاشتد اسعكما یمكنك تحدید مو
 اإللكتروني. 

 صفحتنا قین طرع كل، وذنیةرواللكتا لشبكةر اعب راتتشادم اسنق كما
 .علیھا ردلم واائلكل رستقباسال رةمشف منصة دمتق لتيا یةسئیرلا

 ماذا یحدث بعد ذلك؟
 م النصحیدلتق كمع لصوابالت تقوم موظفة مختصة بمكالمات الطوارئس
اعة ویمكنس رة عادة مدةتشاسإلا ةسجل غرقتستد لك مجانا. وشارإلوا

 للمرأة المتضررة اصطحاب أي شخص یدعمھا لھذا الموعد، ویمكن 
 .یةرتشاالحصول على أكثر من جلسة اس



 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

 

شأنب شورة لما
بتصاغالا

رشلتح     وا
 ردةاطلم  وا

ما ھي الخدمات االخرى التي یقدمھا 
المركز؟

ن فریق العملع بذة ن
حن فریق عمل متعدد التخصصات مكون من مستشارات یدعمھن عدد كبیر ن

 من النساء المتطوعات والمتدربات، ویقوم فریق العمل بحضور ندوات تدریب 
 تشاري من خالل اإلشراف المستمر،سبشكل منظم، ویتم توفیر العمل االیمكننا مرافقة المرأة عند زیارتھا لمحامي/محامیة. •

سة فرونوتروف ماربورجسباإلضافة إلى ذلك، فإن مؤ
 عة تتضمنس( جزء من شبكة وا.(Frauennotruf Marburg e.V یمكننا مرافقة المرأة عند ذھابھا لقسم الشرطة او المحكمة. •
سات محلیة ووطنیة.سمؤیمكننا مرافقة المرأة عند زیارة االخصائي او الطبیب النفسي. •

 یمكننا مرافقة المرأة لتلقي الرعایة الطبیة. •

 كل میدتق نناإذا كنت ترید دعم احدى المتضررات فیمك
 ر على المعنیات من النساءنحصتشارات ال تسدات، فاالشارإلوالنصائحا

فقط وإنما تشمل األھل واالقارب أیضا.

 باإلضافة لذلك نقدم أحدث المعلومات والندوات للمختصین حول 
 الموضوعات التالیة:

 تشارةستعراض وشرح جوانب العمل الذي یقوم بھ مركز االسا •
(Frauennotruf Marburg e. .V ( فرونوتروف ماربورج

 التحرش الجنسي في أماكن العمل. •

 بیل المثال بطرقس اإلشراف المتعاون للحاالت الفردیة المتعلقة على •
 بة مع النساء والفتیات اللواتي تعرضن للعنف أوسالتعامل المنا

التحرش الجنسي.

 یاقس تشارات للعامالت والموظفات الالتي یتعرضن فيسمعلومات وا •
 ل للتحرش الجنسي من قبل عمالء او مرضى او حتى منلعمن امكا

 العاملین في مجال عملھن.

 ن یعملون في مرافق المعاقین فیماللذی محاضرات تدریبیة وتوعویة •
 یتعلق بالعنف الجنسي الذي یمارس ضد النساء ذوات اإلعاقة.

استفساراتكم  مع أوقات االتصال للتجاوب الفوري
مساءا ٦ عصرا وحتى االثنین من ٤

صباحا ١١ صباحا وحتى الخمیس من ٩
ھذه االوقات وترك رسالة، غیر في بالمركز ویمكنكم االتصال

معكم. بالتواصل من المركز مختص وسیقوم

www.frauennotruf-marburg.de 
mail@frauennotruf-marburg.de

الموقع و البرید االلكتروني

06421-21438 
٠٦٤٢١٢١٤٣٨

Frauennotruf Marburg e.V. 
Neue Kasseler Str. 1· 35039 Marburg 

رقم الھاتف

لعنوانا
لتواصل:ل

frauennotruf-m
arburg.de 0 64 21.21 43 8

تخدام المخدراتسیة عن اسحلقات عمل توعویة للصفوف المدر •
 االغتصاب، التي تعمل على إفقاد الضحیة وعیھا بھدف تسھیل 

 االعتداء الجنسي علیھا.

http://www.frauennotruf-marburg.de
mailto:mail@frauennotruf-marburg.de
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