من يستطيع مساعدتي؟

مهاجر/مهاجرة وضحية
للعنف الزوجي

أﻧت ﻟﺳت وﺣﯾداً /وﺣﯾدة ،ھُﻧﺎﻟك ﻣﺻﺎﻟﺢ ﯾُﻣﻛﻧﮭﺎ ﻣﺳﺎﻋدﺗك :
لالستماع ،للحصول على معلومات
للتوجيه )إيجاد مأوى ،خدمة قانونية ،مرافقة اجتماعية
أو نفسية ( ...

ما ه ي حق وق ي؟

0800/30 030

)على مدار  24ساعة  ،مجاني ودون تعريف عن الهوية (

أو
دردشة على
www.ecouteviolencesconjugales.be

هذه النشرة مستوحاة من كتيب " مهاجر /مهاجرة وضحية للعنف الزوجي
ما هي حقوقي" الذي أعدته كل من  CIREومنصة بروكسل
الجمعياتية ESPER

ARABE

sconjugales.be
www.ecouteviolence

Éditeur responsable : Françoise LANNOY - SPW - Av. Gouverneur Bovesse, 100 - 5100 Namur - Mai 2019

في حالة الخطر
اتصل بالشرطة على الرقم 101
أو
بخدمة الطوارئ على الرقم 112

هل أتيت إلى بلجيكا لاللتحاق بأحد أفراد
عائلتك و تواجه العنف في المنزل؟

ما هو العنف الزوجي أو األسري؟
يمكن أن يكون العنف الزوجي أو األسري
ما
ليا  :ترك شخص بال
م
ال
و
ال
طعام وال تدفئة

أو إجبار على
جنسيا  :فرض
عالقة جنسية
إقامة

إدار
يا  :تهديد بسحب
أوراق ا
إلقامة أو بالعودة
إل
ى الوطن

جس

ديا  :ضرب ،دفع ،خنق

أنت وأطفالك لديكم حقوق
لديك الحق في حياة خالية من العنف.
يعاقب القانون البلجيكي العنف الزوجي
والعنف داخل األسرة
لديك الحق في التحدث عن ذلك إلى
األشخاص المحيطين بك والذين
يمكنهم مساعدتك وتوجيهك :عائلتك،
طبيبك ،مكتب الوالدة والطفولة
)  ،(ONEمدرسة األطفال ...
لديك أيضا الحق في االتصال بخدمة
الطوارئ وتقديم شكوى لدى الشرطة

112
101

لديك الحق في مغادرة المنزل حتى وإن
كان تصريح إقامتك يعتمد على العيش مع
زوجك ،زوجتك أو عائلتك

منع من الدراسة أو
سيا  :تهديد ،احتجاز،
نف
ص من قدر الشخص
العمل ،إذالل وانتقا

اطلب واحتفظ بأدلة على العنف  :شهادات
طبية ،تقارير الشرطة ،شهادات ،صور ،رسائل
البريد اإللكتروني ،رسائل نصية قصيرة ،تسجيالت ...
لفظيا  :شتم،
تهديد

للحفاظ على تصريح إقامتك ،يجب أن
تستوفي شروط معينة .يمكن أن يرافقك
في ذلك محامي أو مصالح متخصصة

