
ضحايا العنف أثناء الحجر االجباري
 أجهزة دعم واستماع للنساء من

 حذاري معظم هذه األجهزة متوفرة باللغة الفرنسية فقط



 
في حالة الخطر ، اتصل بالشرطة / الدرك عىل الرقم 17 أو برقم الطوارئ األوروبي

عىل الرقم 112

تنبيه إذا كنت غير موثق ، فراجع الصفحة التالية قبل تقديم شكوى 
 

في حالة صعوبة االتصال بأمان أو لألشخاص الصم وضعاف السمع ، يمكنك
إرسال رسالة الهاتفية الي الرقم 114

يمكنك أيًضا اإلبالغ عبر اإلنترنت عىل
https://www.appel.urgence114.fr

 
إذا كنت تعاني من عنف منزلي وترغب في الفرار ، يمكنك االتصال بـ115                 

 سكن الطوارئ
 
جميع هذه الخدمات مجانية ويمكن الوصول إليها عىل مدار الساعة طوال

أيام األسبوع
 

   يمكنك أيًضا طلب المساعدة في صيدلية تنبه الشرطة 

أرقام الطوارئ

https://www.appel.urgence114.fr/


معلومات للنساء غير الموثقات

يحق لكل من يقع ضحية العنف تنبيه الشرطة عبر الهاتف وتقديم شكوى ، حتى لو لم يكن لديك ورقة
عند شكوى لك الحق في مترجم

بعض مراكز الشرطة ال تحترم هذا الحق ، فقد يحدث اعتقال في المنزل عند االتصال أو عند

تقديم شكوى لذا حاول أن يكون برفقة أحد أعضاء الجمعية عندما تقدم شكوى. ومع ذلك ، ال
يزال هذا نادًرا

إذا رفض مركز الشرطة تسجيل الشكوى ، يمكنك تقديم شكوى إىل المدعي العام لمحكمة الدرجة
 العليا للمكان الذي ارتكبت  فيه الجريمة

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11469
 

يمكنك االتصال بالجمعيات لمساعدتك في العملية   : 
- Cimade تخلي عن الدوام القانوني للنساء األجنبيات ضحايا العنف يوم األربعاء من 10:00 حتي 13:00  

ومن14:30 حتي  17:30 في 06.77.82.79.09 يمكنك ترك رسالة 
 - CIDFF : تواصل مراكز المعلومات المعنية بحقوق المرأة واألسرة تقديم المساعدة القانونية 

 يمكنك العثور عىل وجهات االتصال في فرنسا هنا و في Ile de France هنا
 

لديك الحق في اإلقامة حتى بدون أوراق. إذا كنت ستغادر مكان إقامتك في حالة الطوارئ ، يمكنك
.االتصال برقم 115. حدد أنك ضحية للعنف

يرجى مالحظة أن 115 محملة بشكل زائد ، لذلك عليك االتصال عدة مرات 

 وثيقتان تشرحان حقوقك بالفرنسية هنا و هنا 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11469
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/images/frcidff_idf_18_mars_2020.pdf
https://drive.google.com/file/d/1dBKelEES4gCjyiyXp6gpNVd6vjiGfVZv/view
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11469
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11469
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11469
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11469
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11469
https://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2011/11/Guide-juridique_Double-violence.pdf
https://www.sosfemmesvendee.fr/femmes-etrangeres-victimes-de-violences-conjugales


 
في حالة وجود خطر خطير وفوري، اتصل بخدمات الطوارئ: 17 أو 115

 
أنت طفل، مراهق وتعتقد أنك ضحية للعنف؟ هل أنت قاصر أو بالغ قلق بشأن

 وضع الطفل في خطر أو في خطر التعرض للخطر؟
االتصال 119، خط الهاتف "مرحبا الطفولة في خطر"

 
 

 تتوفر خدمة اإلبالغ عن العنف أيًضا عىل اإلنترنت عىل الموقع اإللكتروني
allo119.gouv.fr

االهتمام انتيباه ال يهدف هذا النموذج إىل التعامل مع حالة الطوار  
 
 

جميع هذه الخدمات مجانية ويمكن الوصول إليها عىل مدار الساعة طوال
أيام األسبوع

 
 
 

األطفال والمراهقون المعرضون للخطر

http://allo119.gouv.fr/


االستماع، نصائح

.معلومات عنف المرأة 3919 رقم استماع مجهول ومجاني
من االثنين إىل السبت، من الساعة  التاسعة صباحاً   إىل الساعة السابعة ليالً

 
 

معلومات عن النساء الالئي تعرضن لالغتصاب 0800059595  رقم استماع مجاني 

مجهول الهوية. من االثنين إىل الجمعة، من الساعة 10 صباحاً إىل الساعة 7 مساًء
 
 

دردشة جمعية "En avant toutes" عىل الموقع 
  https://commentonsaime.fr

متاحة 7 أيام في األسبوع لضحايا العنف المنزلي. وهو مفتوح من الساعة 10:00 
صباحاً حتى الساعة 9:00 مساًء

 
دردشة وزارة الداخلية عىل الموقع 

 https://www.service-public.fr/cmi
مجهول ومجاني، فهي تسمح بالحصول عىل المشورة بشأن حقوقها والخطوات

الممكنة. 24/7
 

 التطبيق App-Elles مجانا يسمح لك لتنبيه واالتصال باألشخاص
الموثوق بهم في حالة وجود خطر

 

https://commentonsaime.fr/
https://www.service-public.fr/cmi


المعلومات واإلجراأت القانونية.
 

الحفاظ عىل خدمات المحاكم التي تتعامل مع قضايا العنف المنزلي. عىل وجه 
 الخصوص ، من الممكن التقدم بطلب للحصول عىل أمر حماية عبر هذا النموذج

 
يتم االتصال بمكتب أسرة الطوارئ يومي الثالثاء والخميس من الساعة 9:30 

.صباًحا حتى الساعة 11:30 صباًحا. ويمكن الوصول إليها عىل 37 51 32 44 01
 

 

تقوم نقابة المحامين في باريس بإنشاء خط دوام مجاني مخصص لضحايا العنف 
المنزلي. يمكنك الوصول إليهم من االثنين إىل الجمعة من الساعة 9:30 صباًحا حتى

الساعة 12:30 ظهرًا ومن الساعة 2 ظهرًا حتى 5 مساًء عىل 0144324901  مزيد من
المعلومات هنا

 
 

Barreau de Paris Solidarité 
يسمح لك  بطلب المشورة المجانية من المحامين المتطوعين في نقابة المحامين

: في باريس عبر هذا النموذج عبر اإلنترنت
 
 

تواصل مراكز اإلعالم المعنية بحقوق المرأة واألسرة تقديم الخدمات القانونية. 
يمكنك العثور عىل جهات االتصال في منطقة باريس هنا واالتصاالت في فرنسا هنا
 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R42412
http://www.avocats.paris/actualites-evenements/confinement-et-consultations-gratuites-le-barreau-de-paris-est-vos-cotes
https://docs.google.com/forms/d/15hjIY5lNv3OvBCYwZEoKL1B3egmHBoR8q6LSdfxlfhs/viewform?edit_requested=true
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/images/frcidff_idf_18_mars_2020.pdf
https://drive.google.com/file/d/1dBKelEES4gCjyiyXp6gpNVd6vjiGfVZv/view
https://drive.google.com/file/d/1dBKelEES4gCjyiyXp6gpNVd6vjiGfVZv/view


اإلجهاض الطبي, منع الحمل و النشاط

الجنسي

في فترة اإلحتواء و الحجر هذه, اإلجهاض يعتبر من الحاالت التي تتطلب
رعاية طارئة. فترة الحصول عىل أدوية منع الحمل تمددت حتى 9 أسابيع

 
النساء اللواتي يرغبن استكمال الحصول عىل أدوية منع الحمل بدون

موعد طبيب و بإستعمال وصفة طبية سابقة
 
 

لكل األسئلة المتعلقة بمنع الحمل, االجهاض, واألمراض المتنقلة جنسياً, إتصل 
بالتخطيط العائلي عىل 0800081111  (مجاناً و بسرية) من الثنين إىل السبت من  9

.صباحا حتى 8 مساء
 
 

بعض أقسام التخطيط العائلي تستعمل الخط الساخن. بإمكانك الحصول عىل 

.كل المعلومات عىل هذه الخريطة
 

 
 
 

https://www.planning-familial.org/fr/pres-de-chez-vous


خطوط االستماع المتخصصة

 
 
 
 

 
 
 
      
 

SOS Mariages forcés 
contact@sos-mariageforce.org الزيجات القسرية يمكن الوصول إليها عىل 05 05 31 30 01 أو عىل

االثنين والثالثاء والخميس والجمعة من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر ومن
.الساعة الثانية بعد الظهر حتى الخامسة مساًء

 
AVFT

ً العنف ضد المرأة في العمل : يمكن الوصول إليها عىل 24 24 84 45 01 يوم االثنين من الساعة 2 ظهرا

إىل 5 مساًء، والثالثاء والجمعة من الساعة 9:30 صباحاً إىل 12:30 ظهراً

 
SOS HOMOPHOBIA

يتم تعليق الخط الساخن حاليا، ولكن الدردشة يعمل 7 أيام في األسبوع من الساعة 6 مساًء حتى 8 مساًء 

Projet Jasmine
مشروع الياسمين دعم ومشورة للعاملين في مجال الجنس): تصل إىل  0760225484  أو البريد اإللكتروني

jasmine@medecinsdumonde.net
 

La Cimade
.يقدم المساعدة القانونية للنساء األجنبيات ضحايا العنف عىل 0677827909 يوم األربعاء من 10.00

صباحا إىل 13.00 ظهرا و من 2.30 ظهرا إىل 5.30 مساء 

انتباه !!  تمديد تصاريح اإلقامة وإيصاالت اإلقامة لمدة ثالثة أشهر أثناء االحتجاز
مزيد من المعلومات في هذه الفترة من الحخر االجباري عىل هذا الرابط

https://www.lacimade.org/conseils-pratiques-et-demarches-administratives-possibles-par-temps-de-confinement/


الموارد األخرى المتاحة

FNSF
بالنسبة للنساء ضحايا العنف المنزلي، ال تزال رابطات التضامن النسائي التابعة 
لالتحاد الوطني في حالة تعبئة: المقابالت الهاتفية، والدعم والتوجيه إذا كان ذلك
عاجال، يتبع ذلك في أماكن اإلقامة. العثور عىل جميع االتصاالت من الجمعيات

.المحلية والوطنية هنا
 

Hubertine Auclert
في منطقة باريس يوجد مركز قائمة بجميع األجهزة النشطة للنساء ضحايا

 العنف وضعت
 

مدينة باريس صنعت الئحة تحتوي المرافق المتاحة حاليا للنساء واألطفال
 المعتدى عليهم

 
#NousToutes

وضعت الجمعية  عىل اإلنترنت وثيقة تتضمن جميع تفاصيل االتصال

بالجمعيات المحلية والوطنية المتاحة خالل فترة الحجر االجباري  لمرافقة النساء

.واألطفال ضحايا العنف
 
 
 

http://www.solidaritefemmes.org/actualites/assos-sf-mobilisees
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/agir-pendant-le-confinement-les-dispositifs-pour-les-femmes-victimes-de-violences
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/agir-pendant-le-confinement-les-dispositifs-pour-les-femmes-victimes-de-violences
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/images/ressources_violences_faites_aux_femmes.pdf
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/images/ressources_violences_faites_aux_femmes.pdf
https://docs.google.com/document/d/1lAa25mqVYlPWnkOwb2xJUyrqT1VCwZdR9kV1FVVbkqE/edit
https://docs.google.com/document/d/1lAa25mqVYlPWnkOwb2xJUyrqT1VCwZdR9kV1FVVbkqE/edit
https://docs.google.com/document/d/1lAa25mqVYlPWnkOwb2xJUyrqT1VCwZdR9kV1FVVbkqE/edit


اعتني بنفسك. انت لست وحدك، انت شجاعة و ال تتحمل
ابداً مسؤلية العنف ضدك. نحن معك و نحن نعتقد لك و

نرسل لك كل قوتنا، تضامننا و حبنا

Illustration : Celeste Wallaert 
https://www.celestewallaert.com

https://www.celestewallaert.com/

