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 المنزليطرق الوقاية من العنف و  ١٩ -وباء كوفيد

 
في  هذه األيامإن البقاء في المنزل في أيام وباء فيروس كورونا مهم للغاية لوقاية أنفسنا وصحتنا وصحة األشخاص اآلخرين. لكن بينما نستمر 

ً آمناً ألجل البعض منا منزلناقد اليكون  البقاء في المنزل مع من نعيش معهم، مع عائلتنا . قد نتعرض للعنف داخل المنزل وقد نكافح من مكانا

 أجل حماية صحتنا والبقاء على قيد الحياة. 

 

، فهناك مؤسسات يمكننا مراجعتها ض للعنف في المنزلإذا كنا ال نشعر باألمان في المنزل، إذا كنا نتعرض للعنف أو كنا معرضين لخطر التعر

 وهناك أشخاص يمكننا تلقي الدعم منهم واستشارتهم.

 

 واألهم من ذلك لدينا حقوق!

 

 خطوط هاتف المساعدة الطارئة 

 عند التعرض للعنف يمكنك االتصال بخطوط الدعم الموجودة أدناه وطلب الدعم الطارئ إلى المكان الذي تتواجد فيه.

 
 يقدم الخدمة باللغة التركية والكردية والعربية.خط الدعم االجتماعي:  – ١٨٣
 الشرطة – ١٥٥
 الدرك – ١٥٦
 إسعاف المستشفى – ١١٢
 مركز االتصال األجنبي – ١٥٧

 

تستخدمين هاتفاً ذكياً، إذا كنت في وضع ال يسمح لك باالتصال بالهاتف بسبب تواجدك في نفس المكان مع الشخص الذي يطبق العنف وإذا كنت 

 ( على هاتفك وبضغطة زر يمكنك جعل الشرطة تصل إلى موقعك.  KADESقومي بتحميل تطبيق "دعم المرأة" )

التسجيل على النظام واالستفادة من هذه  ٩٩باللغة التركية. يمكن للنساء اللواتي يبدأ رقم الهوية الخاصة بهن بـ هو  KADESتطبيق 

 الخدمة.

 

 على هاتفك من تطبيق "أبل ستور" أو"غوغل بالي" وتثبيته. KADESأول ما عليك فعله تحميل تطبيق  -

 يجب إدخال رقم الهوية وإدخال رمز التفعيل المرسل إلى هاتفك وتفعيل التطبيق لديك. KADESبعد فتح  -

ودخول  بالهاتف الخاصة الموقع معلومات فتح طريق عن موقعك إلى الشرطة أن تستدعي يمكنك ، استخدامه إلى ينتحتاج عندما -

 ". KADES DESTEK"  زر على والضغطالتطبيق 

 

 المنزل داخل للعنف التعرض عند فعله يمكنك ما هناك! 
 

 منألجل االستفادة . محكمةال أو( القانون إنفاذ) درك/  شرطة مركز أقرب إلى بالذهاب الذي يطبق العنف الشخص على شكوى تقديم يمكنك

 رقم القانون من االستفادة ينتريد أنك بمجرد مراجعتهم المحكمة أو الدرك أو الشرطةإخبار  المهم من القانون بموجب ةوالوقاي الحماية تدابير

 ، الحبيب ، الزوج) وعن الشخص الذي يطبق العنف عليك المدنية حالتك عن النظر بغض. المرأة ضد العنف ومنع األسرة حماية بشأن ٦٢٨٤

 .٦٢٨٤ رقم القانون بموجب العنف من بالحماية المطالبة ، يحق لك(أجنبي رجل أو صهرال ، الزوج والد ، االبن ، األب ، سابق حبيب

 

. اإلنترنت عبر( UYAP) الوطنية القضائية الشبكة مشروع من الحماية قرارات اتخاذ ويمكن ، وباء فيروس كورونا أيام في المحاكم تعمل

. الحماية قرارجل أل القانونية المساعدة طلب يمكنك ، فيها ينتتواجد التي في المدينة المحامين نقابة مراجعة خالل من خطر يالقول أنك ف يمكنك

 .٦٢٨٤ رقم القانون بموجب مجاني محام   طلب لك يحق

 

  في الحاالت الطارئة!الموثوقينيمكنك طلب الدعم "من األشخاص " 

 حتى. لنفسك طوارئ حقيبة إعداد يمكنك . إذا كان هناك خطر في مواجهتك للعنف،التخطيطالتي ستتخذينها تجاه العنف هي  الخطوة األولى

/  هويتك أن تضعي فيها نسخ الوثائق المهمة مثل يمكنك المنزل مغادرة ينتقرر بسرعة عندما معك اصطحاب حقيبة الطوارئ من ينتتمكن

 ، أيًضا. ، بطاقة البنك، بعض النقود، ومالبس احتياطيةذلك إلى وما ، دفتر العائلة ، الملكية سند ، إن وجدوا وألطفالك لك السفر جواز صور

 عن االبتعاد ، المثال سبيل على. بأمان المنزل في بها ينتشعر التي بالطريقة التدابير اتخاذ يتحاول أن يجب ، بالعنف بأنك مهددة ينتشعر عندما

 .كأسلحة( والمزهريات السكاكين مثل) أدوات أو أشياء استخدام فيها يمكن التي األماكن
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 وتحديد حقوقك على للتعرف بالمؤسسة الخاص الدعم بخط االتصال يمكنك ، أنت على اتصال بها أو الدعمجمعية تتلقين منها  هناك تكان إذا

 .األمر لزم إذا الترجمة دعم طلب يمكنك. ممارسته ينالذي تريد الحق

 

 التخطيط يمكنك ، عنفلحدوث  عند وجود خطورة. الشرطة إلخبار به ينتثق قريب أو جار أو صديق مع االتفاق يمكنك ، الطوارئ حالة في

 إشعار السلطات ستأخذ. مابينك سر كلمة تعيين يمكنك ، ليستدعي الشرطة أخرى إشارة أي أو هاتفية مكالمة أو رسالةمعه باإلشارة إليه ب مسبقًا

 .االعتبار في الثالثة األطراف

 

 من العنف! لحماية نفسكيمكنك االستفادة منها  لديك حقوق قانونية 

 
 لحماية نفسك من العنف. الجانيلديك الحق في أن تشتكي على  -

 وباء تدابير فترةفي  حقوقك ممارسة بشأن يكون لديك أدنى شك أن يجب ال ، لذلك. المواطنين لجميع الحياة في الحق يعادل الحياة في المرأة حق

 تمنعك أال يجب. أيضاً والبد من تقديمها الوباء فترة خالل الوباء قبل التي هي سارية العنف من لحمايةا تدابير توفير يتم. كورونا فيروس

بخطوط الدعم  االتصال يمكنك ، شكوى تقديم قررت قد ينوتك لم إذا حتى. حقوقك ممارسة من الشكوى عملية أثناء هاينتواجه التي الصعوبات

في وقت  ألنك لم تشتكي يتندم ال ، العنف يتكرر عندما .به ينتثق شخص مع الوضع هذا ومشاركة بالضرب تقرير على والحصول الطارئة

 .شيء أي على األوان يفت لم ، سابق

 

  .الشكوى العنف عملية وقوع عند التوثيق يسهل سوف -

 صورة التقاط يمكنك ، أوالً . أفضل بشكل للحماية الملحة حاجتك لتفهم السلطات عقابه أو ك ألجل حصول الجاني علىوجود دليل لدي المهم من

 تسجيل أثناء والوقت التاريخ فيها يظهر على التلفزيون قناة فتح يمكنك ، الحدث تاريخ لفهم. هاتفك كاميرا باستخدام العنف آلثار فيديو مقطع أو

 المستشفى إلى بإحضارك ملزمون الشرطة رجال إن. الضرب تقرير هو األهم ، ذلك ومع. القناة هذه تظهر بحيث الفيديو تسجيل و فيديوال مقطع

 صورة أو نسخة يترسل أن األفضل من. والقفازات القناع مثل مواد طلب بالتأكيد عليك يجب ، الوباء من للحماية. الضرب تقرير على للحصول

 .بهم الوثوق يمكنك الذين اآلخرين معارفك أحد إلى لوثائقك

 

 يمكنك الحصول على قرار اإلبعاد. -

 الذي تم إبعاده الشخص سيجد بالتأكيد. قرار اإلبعاد طلب في يتتردد فال المنزل، نفس فيمع الشخص الذي يطبق العنف عليك  ينتعيش كنت إذا

 بصحة العيش في الحق من أهم هو ما هناك ليس. الصلة ذات الوحدات من ما يناسب احتياجاته يطلب أن يمكنه ، كذلك يكن لم إذا. لإلقامة مكانًا

 .جيدة

 

 .للسيدات ضيافةوضعك )مع أطفالك إن وجدوا( في ملجأ/ دار  طلبيمكنك  -

 مراجعة أو ،١٨٣ االجتماعي الدعم بخط عن طريق االتصال ، للسيدات ضيافة دار/  مأوى في و أطفالك إن وجدوا نفسك وضع طلب يمكنك

ً  أو الهاتف درك عبر/  شرطة مركز أقرب  إلى توجيهك سيتم ، ملجأ أو السيدات ضيافة بيت في يتم وضعك أن ينتريد عندما. بالذهاب شخصيا

 .الشرطة مع اصطحابك إلى هناك سيتم أو فيها ينتعيش التي المدينة في (ŞÖNİM) ومراقبته العنف منع مركز

 المركز بسبب وموظفي المركز في المقيمات النساء وحماية لحمايتك طبي فحص سيطلب منك ،(ŞÖNİM) مركز منع العنف ومراقبته في

 طبي فحص طلب" في الحق إليها لديك ينستذهب التي الصحية المؤسسة إلى المركز لتعطيه من تقرير على للحصول. كورونا فيروس وباء

 في نطاق المالجئ في المتخذة الصحية التدابير حول معلومات طلب أيًضا يمكنك. العملية كل هذه في مرافقتك الشرطة والطلب من" خطي

 .الوباء تدابير

إذا كنت غير قادرة على اتخاذ قرار الذهاب إلى الملجأ، يمكنك التفكير في طلب الدعم من أصدقائك أو أحد من معارفك ممن تثقين بهم في 

 موضوع اإلقامة المؤقتة.

 

 .الحضانة دعم طلب يمكنك ، أطفال لديك كان إذا -

. بعد عن التعليم نظام إلى المدارس تحولت ، الوباء خالل. الوباء ما بعد تقييم إلجراء حضانة طلب يمكنكسنوات،  ٦ -٣إذا كان أطفالك بعمر 

 .توفيره يتم وال( المدرسة قبل ما فترة) سنوات ٦ -٣ بين أعمارهم تتراوح الذين لألطفال السليم للتطور مناسب غير بعد عن التعليم

 

 طلب مصادرة سالح الجاني المحتمل. يمكنك -

ممن لديهم الحق  الشخص هذا كان لو حتى (.وجد إن)يهددك  الذي الشخص سالح مصادرة تطلبي أن يمكنك ، بالعنف تتعرضين للتهديد كنت إذا

إلى  الشرطة استدعاء فيمكنك ،للشكوى منزلك مغادرة في ينترغب ال كنت إذا. سالحه مصادرة يمكنك شرطة ضابط أو جندي في حمل سالح من

 .شكواك ونقل بيتك
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 .ةيمكنك طلب المساعدة المالي -

 خصم يتم فلن ، أخرى مالية مساعدة نلقيتت كنت إذا .٦٢٨٤ رقم للقانون وفقًا مؤقتة مالية مساعدة طلب لك يحق ، الجاني بشأن شكوى تقديم عند

 .٦٢٨٤ رقم القانون بموجب هاينتطلب التي المالية المساعدةبدء  عند األخرى المساعدات

 

 .ذات الصلةمكان العمل ومعلومات الهوية والمعلومات والوثائق األخرى  وإخفاء يمكنك طلب تغيير -

 يمكنك طلب تغيير مكان العمل أو إخفاء معلومات هويتك وهويات أطفالك إن وجدوا.في نطاق هذا القانون، إذا أردت 

 

  والقانونية واالجتماعية.يمكنك طلب خدمة االستشارة النفسية 

 الدعم طرق خالل من الخدمات من العديد توفير يتم على الرغم من كونها محدودة. ، الوباء مرحلة في االجتماعي الدعم خدمات بعض تستمر

 إذا. الفيديو مكالمات أو الهاتف طريق عن واالجتماعية والقانونية النفسية االستشارات الالجئين تخدم التي الجمعيات من العديد تقدم. بعد عن

 والتعرف على مؤسسة لك بأقرب يمكنك االتصال(. الفيديو مكالمات عبر) بُعد عن الدعم هذا تقديم طلب يمكنك ، نفسي دعم إلى بحاجة كنت

 .عن بعد عليه الحصول يمكنك الذي الدعم

 .٦٢٨٤ رقم القانون بموجب واالجتماعية القانونية االستشارة وتدابير النفسي الدعم طلب يمكنك

 

  الشخص الذي يطبق العنف؟ حيالماذا يتم فعله 

 

o .قد يتم إبعاده من المسكن المشترك أو المكان الموجود فيه 

o .قد يتم تخصيص المسكن المشترك للشخص المحمي 

o .قد يتم اتخاذ قرار اإلبعاد كي ال يتم االقتراب من األماكن التي تتواجد فيها األشخاص المحميين 

o تقييد العالقة الشخصية مع األطفال أو اتخاذ قرار بمنع اللقاء معهم. قد يتم 

o .قد يتم اتخاذ قرار بعدم اإلضرار باألشياء الشخصية للشخص المحمي 

o .قد يتم اتخاذ قرار بعدم إزعاج الشخص المحمي بوسائل االتصال 

o .قد تتم مصادرة السالح المرخص إن وجد 

 

  الشخص الذي يطبق العنف بالقرارات ؟ يلتزمماذا يحدث إذا لم 

 يمكن ، العنف فعل تكرر إذا. أيام ١٠ إلى أيام ٣ من القسري لالعتقال يتعرض فقد ، االحترازية لقراراتبا المطبق للعنف الشخص يلتزم لم إذا

 .على األكثر أشهر ٦ إلى لالعتقال اإلجمالية المدة تصل أن يمكن. يوًما ٣٠ إلى يوًما ١٥ من المرة هذه هسجن

 المنزل فيها الخروج من نستطيع ال في األيام التي البعض بعضنا مع نتضامن دعونا! 

 والوالدين والمعوقين السن كبار) في فترة وباء فيروس كورونا لخطرل المعرضة مجموعةال مع اإلمكان قدر متضامنين نكون أن إلى نحتاج

  .، وال بد من تقديم الدعم الذي يلبي احتياجاتهملخطرل المعرضة مجموعةال مع يعيشون الذين أو( وغيرهم بمفردهم يعيشون والذين الوحيدين

 

 !حقك عن ينتبحث عندما وحدك لست   أنت  

 حقوقك جميع لممارسة مرحلة كل في معك نحن. الحق هذا تجاهل فيها يتم مواقف ينتواجه وقد الحقوق هذه كل ممارسة في صعوبة ينتجد قد

 .الذي يمكن أن يحصل اإلهمال ومنع

 

 .٠٨٥٠٤٤١٧٠٨٠على الرقم  يمكنك االتصال بنا وطلب الدعم من خط معلومات دعم الحياة

 

 
 

 يمكنك مشاركة اقتراحاتك أو شكاياتك المتعلقة بالخدمات التي تحصل عليها من دعم الحياة
 .٠٨٥٠٤٤١٠٠٤٣ باالتصال على الرقم المجاني 


