KRIISIKESKUS MONIKA

العربية

يمكنك االتصال بمركز األزمات للنساء املهاجرات للحصول على املساعدة.
إذا كنت تتعرضين للعنف األسري أو التهديد به أو تخافين من التعرض له ،
ِ
تستطيعين اإلتصال بنا من دون اإلفصاح عن إسمك و كذلك بإمكانك زيارة مكتبنا دون موعد سابق.

ARABIA

مركز األزمات للنساء املهاجرات يقدم الخدمات اإلجتماعية التالية:
•

املساعدة في األزمات والدعﻢ النفس ي اإلجتماعﻲ

•

يمكنك اإلشتراك في مجموعات الدعﻢ لضحايا العنف األسري أو التهديد به

•

اإلستشارات واإلرشاد الى الخدمات اإلجتماعية املتوافرة

•

تقديﻢ سكن مدعوم بالخدمات اإلجتماعية للنساء اللوآتﻲ أقمنا فترة في بيوت الحماية

الرجاء عدم التردد في االتصال بنا.

 9-16الساعة الجمعة – االثنين أيام المجاني المساعدة هاتف
0800 05058

TURVAKOTI MONA
ت بالخطر أو بعدم األمان في منزلك أو في مجتمعك بسبب
يمكنكِ االتصال ببيت الحماية مونا إذا شعر ِ
مكان آمن و سري ،ويقدم اإليواء لجميع النساء المهاجرات وأطفالهن ضحايا
العنف .يقع بيت الحماية في
ٍ
العنف األسري .تستطعين اإلتصال أو اللجؤ الى بيت الحماية مونا أينما كنت في فلندا.
بيت الحماية مونا يقدم الخدمات اإلجتماعية التالية:
ً
• إقامة آمنة بعيدا عن األزمات
• املساعدة َّ
والدعﻢ في الحياة اليومية

KRIISIKESKUS MONIKA
&
TURVAKOTI MONA
(مونيكا نايْسِت) هي جمعية غير حكومية تعمل على تطوير و تقديم الخدمات اإلجتماعية Monika-Naiset liitto ry
المتخصصة للنساء المهاجرات اللوآتي يتعرضن و أوالدهن للعنف األسري .تلعب الجمعية دور الخبير والفعَّال في مجال
ِ
المساواة ،وقضايا العنف ،وتسعى كذلك لﺘﺤقﻴﻖ االنﺪماج االجﺘﻤاعي للﻤهاجﺮيﻦ من خالل دعمها للجمعيات العامِ لة في
شؤونهم.

www.monikanaiset.fi

•

َّ
الدعﻢ النفس ي اإلجتماعي

•

اإلشتراك في مجموعات َّ
الدعﻢ

•

اإلرشاد والنصيحة بشأن الخدمات اإلجتماعية املتوافرة

الرجاء عدم التردد في االتصال بنا.

يمكنك االتصال بنا كل يوم و على مدار الساعة .
هاتف رقم045 639 6274 :

ال يقتصر تعريف "العنف األسري" على اإلعتداء الجسدي فقط ،كأن يعتدي عليك الشريك بالضرب و يترك عالمات واضحة على
يتعدى ذلك ليشمل سلوكيات َّ
جسدك .بل َّ
عدة كالدفع ،والصد ،وشد الشعر ،وقذف األشياء أو تحطيمها .و ينطوي تعريف العنف
األسري على العنف الجنس ي ،وهو إجبار الشريك على اإلنخراط في ممارسة الجنس عنوة .و كذلك يتضمن تعريف العنف األسري

األشكال المتعددة للعنف:

سلوكيات شتى كالتهديد و التخويف ،والتحقير ،و التجريح و التقليل من شأن اآلخر ،و إستعمال اإلهانات اللفظية كالشتﻢ والقذف،
والسيطرة أو التحكﻢ بحياة الشريك اإلجتماعية و اإلقتصادية.
تستطعين أن تتحققي إذا كنت تتعرضين للعنف األسري في عالقتك الشخصية ،عن طريﻖ اإلجابة على األسئلة التالية:

•

العنف النفسي :يتضمن إستعمال اإليذاء النفسي المتواصل كالتهديد ،واللوم ،والشتم ،والترصد،
واإلكراه ،والسيطرة ،و التحقير ،واإلذالل .العنف النفسي يتضمن أيضًا المنع المتعمد من النوم،
والتسوق ،والرعاية بألطفال ،أو استخدام الهاتف.
العنف اإلقتصادي :يتضمن إستعمال اإليذاء المادي كاالستغالل ،والتحكم في رأس المال ،والكذب
بشأن صرف المال ،واالبتزاز ،أو إمساك مالك ومنعك من استخدامه.
العنف الجسدي :يتضمن اإليذاء الجسدي كالضرب ،والدفع ،والصد ،والخنﻖ ،لوي الذراع ،أو قذفك
بأشياء .يعمد المسيء غالبا ً إلى إيذاء الضحية بصورة ال تترك وراءها أثارا ً ظاهرة للعيان.
العنف الجنسي :يتضمن االعتداء الجنسي إجبار الشريك على ممارسة الجنس عنوة ،أو االغتصاب ،أو
لمس أي عضو من أعضاء الجسد دون رغبة الشريك بذلك.
العنف المتعلﻖ بقضايا الشرف :يتضمن العنف الجسدي أو النفسي الذي يمارس ضد شخص ما ،على
خلفية العنف المتعلﻖ بالشرف أو بالمساس بشرف العائلة أو األهل أو الجماعة.
الزواج القسري :هو اإلجبار على الزواج ،و هي الح الة التي ال يبدي فيها أحد الطرفين رضا كامال ال
إكراه فيه عند الزواج .إن إستخدام العنف أو التهديد إلجبار شخص على الزواج يُعَد جريمة.
ختان اإلناث :هو عبارة عن ممارسات يتم فيها بتر جزئي أو كلي لألعضاء التناسلية األنثوية
تستطعين أن تت إذا كانت اإلجابة "نعم" على سؤال واحد من اإلسئلة المبينة أعاله ،فمن المحتمل أن تكون عالقتك مع
الخارجية ،يحدث ذلك تبعا ً للتقاليد السائدة و بدواع ال تستهدف العالج .تؤدي هذه الممارسات في
شري كك ليست على ما يرام .الخطأ ليس خطأك ،فأي شخص ممكن أن يتعرض لمثل هذه المواقف .إن
الغالب إلى تغيرات مستديمة ،وأزمات صحية و مضاعفات طويلة األجل  ،هذا غير الصدمة النفسية
العنف هو عبارة عن جريمة في فنلندا ،ويُعد خرقا ً لحقوق اإلنسان.
المستدامة.
اإلتجار بالبشر :هو إستغالل كلي للفرد يتﻢ من خالل إجبار الضحية على القيام بأعمال غير مشروعة كالبغاء ،أو الدعارة ،أو العمالة
اإلجبارية الرخيصة على سبيل املثال .و الهدف األساس ي واألول من ممارسات االتجار بالبشر بصوره املختلفة هو الربح املادي.

•

العزل و التمييز العنصري  :عالوة على ما سبق ،قد تتعرض النساء املهاجرات الى العنف من خالل العزل و التمييز العنصري.

•
•
•
•
•
•

•

 -1هل يحاول شريكك فرض السيطرة على كيفية قضائك لوقت فراغك؟ هل منعك شريكك من مقابلة األصدقاء أو
ذن سابﻖ قبل الخروج من المنزل ،للذهاب
األقارب ،أو حتى من اإلتصال بهم؟ هل يتوجب عليك الحصول على إ ٍ
للتسوق ً
مثال ،أو إلى مكتب البريد ،أو حضور دورة تدريبية ،أو زيارة طبيب ،أو خالفه؟
 -2هل يشعر شريكك بالغيرة؟ هل يتهمك بالخيانة؟
 -3هل يتعرض لك شريكك باإلذالل أو باإلهانة ،هل يشتمك أمام اآلخرين ؟
 -4هل تخافين من السلوك ال عنيف لشريكك أو أي فرد من أفراد األسرة؟ وهل يهددك شريكك باللجوء إلى العنف
الجسدي؟
 -5هل يهددك شريكك باالنتحار؟
 -6هل يتصرف شريكك بطريقة غير متوقعة أو عدوانية؟
 -7هل يكسر شريكك األشياء المهمة بالنسبة لك؟
 -8هل يمارس شريكك الجنس معك عنوة تحت التهديد ،أو بفرض القوة ،أو بإجبارك على الشعور بالذنب؟
 -9هل ينتقد شريكك مظهرك أو يقارنه بمظهر أشخاص آخرين؟ هل يقول لك شريكك أحيانًا بأنه ال يرغب بك أحد ؟

لديك الحﻖ في الحصول على المساعدة!
فال تترددي في االتصال بنا.

