
 
 زوجیةال عنفالأعمال 

 ثوا عنھاتحد
 قبل أن یصبح من  

 .القیام بذلك الُمستحیل
 
 
 
 
 

 على الرقم اتصلوا

9 1 9 3 
تحت ، كّل ثالثة أیام تموت امرأة في فرنسا 

 زوجھا أو صدیقھا. ضرب
أعمال عنف  لىع اسواء كنت ضحیة أو شاھد

. ستتم 3919قم صل على الرّ اتّ  زوجیة،
الخطوات التي یجب عن نصیحتك وإخبارك 

 .باعھاإتّ 
 الساعة الثامنةمن  ،قیمة مكالمة محلیة. مفتوح من یوم االثنین إلى یوم السبت

صباحا إلى من الساعة العاشرة  ،أیام العطلفي  .إلى الساعة العاشرة مساء صباحا

 الساعة الثامنة مساء.

 

  

  

  



 ما اإلجراءات الالزم اتخاذھا؟◄
 القیام بفحص طبي في أسرع وقت ▪

سواء قُدمت شكوى أم ال، من المھم أن یقوم طبیب بتقریر 
یُثبت أعمال العنف، الجسدي والنفسي في نفس الوقت، التي 
تعرضت لھا الضحیة. تُمثل شھادة اإلثبات الطبیة عنصر 
إثبات مفید في إطار إجراء قضائي، ولو حدث ذلك بعد عدة 

 أشھر.

 ادة الطبیة؟الشھ م تتكونم >
تصف الشھادة الطبیة، عند الحاجة عن طریق رسوم وإذا 
أمكن األمر مع صور لإلثبات، كل الضرر الموجود 
ونتائجھ الجسدیة والنفسیة والعالج الموصى بھ. فھي 

 تحتوي على تلخیص لالعتداء الذي روتھ الضحیة.
من الممكن أن تكون مرفقة، حسب خطورة األحداث، بتقییم 

سواء كانت  –) ITTالكلي للقدرة على العمل (لالنعدام 
الضحیة تمارس نشاطا مھنیا أم ال. یجب على تقییم االنعدام 

) أن یشرح أصل ومدة ITTالكلي للقدرة على العمل (
انعدام القدرة الناتج عن الصدمات الجسدیة والنفسیة التي 
تعرضت لھا الضحیة. إن لھا تأثیرا على الوصف القضائي 

 لحكم المستَحق.لألحداث وا

 شھادة طبیة؟على  والحصول  المعالجةأین  ▪
بالمستشفى (في الوحدات الطبیة القضائیة مع مصادرة  •      

 ضابط شرطة قضائیة أو في مصلحة االستعجاالت).
 عند طبیب عام. •      

 جمع الشھادات >
تعتبر شھادات األقرباء واألصدقاء والجیران الخطیة 

إدالء ضحایا العنف. یجب تسجیل  عنصرا ھاما لتأیید
التاریخ علیھا وإمضاؤھا وإرفاقھا بصورة من بطاقة ھویة 

 الضحیة.

 التبلیغ عن األحداث ▪

 شكوى بإیداع >
تتمثل أول خطوة لبدء متابعات قضائیة في إیداع شكوى، 
سواء بالقرب من مصالح الشرطة أو الدرك سواء بالكتابة 

 إلى وكیل الجمھوریة مباشرة.

 بسیط إدالءب >
 إذا كانت الضحیة ال تود تقدیم شكوى، من األفضل لھا إذا

اإلدالء بأعمال العنف التي تعرضت إلیھا في مركز 
الشرطة (إدالء لتدوین أحداث) أو في مركز الدرك 
(محضر معلومات قضائیة). یسمح ھذا اإلدالء باالحتفاظ 

 بأثر خطي ألعمال العنف التي كانت ضحیتھا.
    

 

 

 

 

للحصول على  17صلوا على الرقم ، اتّ یةحاالت االستعجالال في
للحصول على مصلحة  15الشرطة والدرك أو على الرقم 

 ).SAMUالمساعدة الطبیة االستعجالیة (

 
 شتائم، تھدیدات،إھانات، 

 اعتداء جنسي، ضغوط نفسیة، ضرب،  
 ..اغتصاب.

 ) سابق) أو صدیق (سابقزوج (ارتكبھا  
 ا القانون.یعاقب علیھ أعمال عنفعتبر ت

  

 التعبیر األحیان،في أغلب العنف، ضحایا  یخشى
من  وحطھن عوقات بسبب الخوفعن أنفسھم. مَ  

  لم یعد ،واالنعزال والعاربشكل كبیر قیمتھن 
 من دائرة العنف.بإمكانھن الخروج  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 واإلنذار ندیدالتّ للخروج من ذلك:      
بین زوجین، من  إذا كنت شاھدا على أعمال عنف ▪

 .األولى وقائعمنذ ال التصرف اھذ عن التبلیغالضروري 

 من الذي یجب إخباره؟ >
في دار البلدیة أوفي المجلس العام،  عامل اجتماعي

مصالح الشرطة أو الدرك، جمعیات مختّصة في محاربة 
 أعمال العنف...

 
 
 

 
 

 

زوجیة، ال تتردّد في  إذا كنت ضحیة أعمال عنف ▪
تثق  الذین الكالم عنھا مع محیطك أو/و مع األشخاص

مل اجتماعي في دار البلدیة أوفي المجلس بھم، طبیب، عا
ة في محاربة أعمال العنف، العام، الجمعیات المختصّ 

 ، محام، مستشار بلدي...ركالدّ مصالح الشرطة أو 

 

عاقب علیھ القانون. عدم مساعدة شخص في خطر یُ 
فیما یخص المحترفین الملزمین باحترام السر، من 

ر بعض توفّ  الممكن أن یسمح القانون برفع ذلك عند
طباء الذین بالنسبة لألحال الخاصة  ھذا ھو الشروط.

بموافقة تُبلّغ لھم یمكنھم الكشف عن الوقائع التي 
 .الضحیة

 

  

األحسن تقدیم شكوى حتى تبدأ المتابعات. من الممكن  من
تقدیم الشكوى في أي وقت وفي أي مركز شرطة أو 

درك. من الواجب على ھذه المصالح تسجیلھا. من 
الضحیة  عند إدالءلممكن تقدیم الشھادة الطبیة فیما بعد. ا

م لھا وصال وكذلك عند طلبھا نسخة من بالوقائع، یقدّ 
 الشكوى.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما العقوبات الممكنة؟◄
 بینالعقوبات  تتراوح قد، العنفأحداث حسب خطورة   

 حكم بالسجن مع التنفیذ.  وغرامة مالیة بسیطة 
اإلرغام مثل  عقوبات إضافیة صدرتً من الممكن أیضا أن 

 عالج.متابعة على 

أن القانون یعاقب بشدة أكثر جرائم القتل  لتعلموا
تحدث بین  عندماالجنسي واالعتداء واالغتصاب 

 زوجین ولو كانا مفترقین.

 ما المتابعات القضائیة الممكنة؟◄
 

 

  

 

  

خذ الوكیل إجراءات ضد كن أن یتّ مالم من
الشخص القائم بأعمال العنف سواء كان ھناك 

 شكوى أو تبلیغ للوقائع.
الفاعل إلى عقوبات جنائیة و، قبل أي  یتعّرض

حكم، إلى إجراءات أمنیة: االبتعاد عن البیت، 
الوضع تحت المراقبة القضائیة (یجب على القائم 
بأعمال العنف احترام التزام واحد أو أكثر مثل 

 عدم االقتراب من الضحیة) أو السجن المؤقت.
لوكیل الجمھوریة، حسب خطورة  كنمالم من ▪

 استعجال الوضع:األحداث و
طریق  عن إجراءات جنائیة ضد الفاعلاتخاذ  >

االستدعاء أو الحضور الفوري أمام محكمة الجنح 
أو اللجوء إلى قاضي التحقیق ألجل القیام بتحقیق 

 معّمق العتبار األحداث جد خطیرة. 

 ختیار بالنسبة لإلجراءات الجنائیة:تقریر ا >
ئي أو جنا تركیبالقانون،  لمراعاةاستدعاء 

جنائیة؛ علما أنھ من حق الفاعل رفض وساطة 
 وساطة جنائیة تُقترح علیھ؛ 

(نقص اإلثباتات،  حفظ الشكوى بدون عواقب >
 عدم احترام قوانین اإلجراءات).

  

من الممكن أیضا أن تتوجھ الضحیة مباشرة إلى 
كتابة ضبط محكمة البدایة الكبرى الستحضار 

ریخ یُبلغ بھ. الفاعل أمام محكمة الجنح في تا
یُستحسن عدم اللّجوء لمثل ھذه اإلجراءات إالّ إذا 

 كانت الوقائع بسیطة وغیر ُمعترض علیھا.

في كل مراحل اإلجراءات الجنائیة، یمكن للسلطة 
القضائیة أن تقترح أو تفرض على الشخص القائم 
بأعمال العنف اإلقامة خارج بیت الزوجیة وإرفاق 

ور في ھذا البیت أو في ھذا اإلجراء بمنع من الظھ
 ضواحیھ القریبة.

في كل الحاالت، یجب على السلطات القضائیة تبلیغ 
 الضحیة بكل عواقب شكواھا.

من الممكن في أي وقت للضحیة أن تُكّون نفسھا   
طرفا مدنیا في المحضر الجنائي ألجل الحصول 

 على تعویض لضررھا. 

  



  

 ◄ستفاد منھا؟مساعدات یُ  يأ 

 
  

  

  

  

  

  

  

 استشارة / مساعدة قضائیة ▪
 

 نولمحاما >
للحصول على عنوان محام، توجھوا إلى محكمة البدایة 

 الموجودة في مقر سكناكم.الكبرى 
 

 نواآلخر المخاًطبون >
في قصور  ت مختصة، استشارات قضائیة مجانیةجمعیا

 العدالة، بیوت العدل والقانون، البلدیات، المصالح االجتماعیة.
 
 
 
 
 

  

  

  

 السكن ▪

 بسكنھا االحتفاظتود الضحیة   >
رفع دعوى ب جلإذا كانت الضحیة متزوجة، یمكنھا أن تع •

في محكمة البدایة الكبرى  ي األمور العائلیةأمام قاض
زوجھا قبل رفع دعوى إخراج للحصول على سكن الزوجیة و

قدم ھذه الدعوى في طالق أو تفرقة األجسام. یجب إذا أن تُ 
 عة أشھر.بخالل أر

 خارج الزواج وھي المالكة  صدیقإذا كانت تعیش مع  •
ھ أو طلب الوحیدة للسكن، یمكنھا بیع السكن بدون ترخیص من

بتوجھھا إلى المحكمة االبتدائیة. یمكنھا أیضا طلب  إخراجھ
 .المستأجرةصدیقھا من السكن إذا كانت وحدھا  إخراج

 تود الضحیة مغادرة سكنھا >
  ة مغادرة سكنھا بدون ترخیص قضائيیمكن للضحی

   . في ھذه الحالة، یجب ، إذا اقتضى الحالأبنائھا أخذو
ضي األمور العائلیة في أقرب علیھا رفع دعوى أمام قا

 اآلجال حتى یقوم بالبث في طرق ممارسة السلطة األبویة.
 سكن، یمكن لمراكز بلدیة  إلیجادفي حالة وجود صعوبات 

  

لجمعیات مختصة اقتراح حلول ذات نشاط اجتماعي و
، استعجالي أو ذا مدى طویل. توجھوا إلى مركز إسكان

 ماتصلوا على الرق ستعجال،االفي حاالت  اجتماعي أو
.115 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 العمل ▪

على  وبالتاليعلى الرحیل  جبرتوأُ الضحیة شكوى  قدمتإذا 
 البطالة. تأمینمغادرة عملھا، یمكنھا االستفادة من حقوق 

 
 لمساعدات المالیةا ▪

 لھا وعمرھا ووضعھا العائلي، من الممكن حسب دخلھا >
 :الحصول على

)، التوجھ إلى صندوق API(الذي یعیش وحده منحة الوالد  •
المنح العائلیة أو صندوق التعاونیة االجتماعیة الفالحیة 

 الموجودان في مقر سكناھا.
حة )، التوجھ إلى المصلRMIالدخل األدنى لإلدماج ( •

 المختصة في المجلس العام.
ھ إلى )، التوجّ FAJمال مساعدة الشباب ( من مساعدة •

 ة المحلیةالمھمّ مراكز إلى المصلحة االجتماعیة الوالئیة أو 
)missions locales(. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 أو جزءا منھا العدالةللدولة تحمل كامل مصاریف یمكن 
 في إطار المساعدة القضائیة.

من بالقرب لطلب ھذه المساعدة، یجب سحب نموذج 
قانون أو البلدیة. تقدم بعض الدل ومن بیوت العمحكمة، بیت 

شركات التأمین أیضا حمایة قضائیة في عقود التأمین 
 المسؤولیة المدنیة.

من الضروري التبلیغ عن رحیلكم مع اإلشارة إلى السبب 
. من الممكن أن تتخذوا منھما الدركفي مركز الشرطة أو 

تحقیق. من بترخیص من النیابة أو من قاضي ال معنوانا لك
 .ملك اعنوان ممكتب محامیك واالممكن أیضا أن تتخذ

ذ الوثائق الرسمیة (الدفتر العائلي، بطاقة التعریف، أخ
..) والمھمة (دفاتر الشیكات، وصول اإلقامة.بطاقة 

اإلیجار، كشوف الرواتب، بطاقة الضمان االجتماعي، 
 دفتر الصحة، الفاتورات...)، وكذلك عناصر اإلثبات.

 
   

أزواج فرنسیین  بصفتھمبطاقة اإلقامة المؤقتة،  واحامل
 أو باسم التجمع العائلي:

یمكن للمحافظ تجدید بطاقة اإلقامة المؤقتة حتى وإن 
شرط الحیاة المشتركة  یتوفر لدیھكان الشخص لم یعد 

 بل زوجھ.ض لھ من قِ بسبب العنف الزوجي الذي تعرّ 
 

 

 

  



 العناوین المھمة:
(قیمة مكالمة محلیة، من یوم االثنین إلى یوم السبت،  3919معلومات حول أعمال العنف الزوجیة:  •

من الساعة العاشرة صباحا إلى  أیام العطل،من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة العاشرة مساء. في 
 .)امنة مساءالثالساعة 

 
 قوق المرأة:حالوزارة المكلفة ب •

égalité.gouv.fr-www.femmes 
 
 وزارة الداخلیة وتھیئة األراضي  •

 مفّوضیة الضحایا
 (Cambacérès)شارع كامباسیریس  3-5

 ، باریس75008
www.interieur.gouv.fr 

 
 وزارة العدل •

www.justice.gouv.fr 
 
 )7أیام/ 7(مكالمة مجانیة  119مظلومة: ألو الطفولة ال •
 
 10 89 25 77 04: 42االستغاثة أعمال عنف زوجیة  •
 
 St-Etienne (04 77 49 21 30سانت إیتیان ( ASASمساعدة الضحایا:  •
  AMAVIE 12 45 55 77 04 رامبار-سانت-جو-فوریز سانت 
  ARRAVEM روان (Roanne)  04 77 70 97 08 
 
 46 61 33 77 04: الحقوقالوالئي الحصول على  (la Loire)واراللّ  مجلس •
 
 17الشرطة / الدرك:  •
 
 99 48 48 77 04مفّوضة لحقوق المرأة والمساواة:  •
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