
 
 

 
 

 

سریة مساعدة  
 مساعدة طارئة

 داخل الوالیات المتحدة
في حال الخطر الداھم، واعلنوا انكم تبلغون عن حادث عنف  911اطلبوا  •

 منزلي. الشرطة سوف تتصرف.

 خارج الوالیات المتحدة 
 .مؤسسةالاتصلوا بارقام الطوارئ او امن  •

 المساعدة غیر الطارئة
 داخل وخارج الوالیات المتحدة

•

!تواصلوا، تكلموا

 
W B G 
D O M E S T I C 
ABUSE 
PREVENTION 

 
 
 

 الشركاء/الزوجات/واالزواج الدولي البنك لموظفي مھمة خدمات
االسري للعنف التعرض حال في الحمیمین،  

 في حال الخطر الداھم
911 ب اتصلوا: االمیركیة المتحدة الوالیات في  

   أمل

 مساعدة
 دعم   

  حمایة
 اصغاء

 تقویة       
 منع

 بیئة داعمة
 استشارة نفسیة

 

 تفھم

 العنف االسري ھو...
للسیطرة على الضحیة من خالل  القوةو السلطة استخدام

 مجموعة تصرفات منھا:

 االساءة النفسیة واللفظیة •
 العزل االجتماعي •
 الحرمان •
 التخویف •
 السیطرة على الموارد المالیة •
 العنف الجسدي او التھدید بھ •
 االعتداء الجنسي •

  

  ان برنامج منع العنف االسري، ھو خدمة مجانیة سریة على مدار الساعة 
سبعة ایام في االسبوع )1-202-458-5800+(. بامكان البرنامج ان یحیلكم الى 

خدمة قانونیة مختصة بالعنف االسري للحصول على معلومات قانونیة حول 
خیاراتكم والتخطیط للسالمة. 

• المنسقة لبرنامج منع العنف االسري موجودة خالل ساعات العمل في المقر 
الرئیسي للبنك الدولي لالرشاد والدعم واحالتكم الى الخدمات المتخصصة 

)9312-473-, +1 202daprevention@worldbank.org( 
 :8888-458-202 1+) 7/24أمن البنك الدولي  •

)wbgsecurity@worldbank.org 
یؤمن ارشاد سري للضحایا و   السريالخط الساخن الوطني للعنف ا •

 المعن�فین المقیمین في الوالیات المتحدة
(Tel: 1-800-799-7233) 

 الطوارئ بارقام اتصلوا: االمیركیة المتحدة الوالیات خارج
 المحلیة

 برنامج منع العنف االسري
والدعم النفسیة لالستشارة  

.7/24. سریة مساعدة  

+1 202-458-5800

 ة واالرشادللنصیح
 خالل ساعات العمل

 تواصلوا 
 تكلموا   

 قوة اطفال

...العنف االسري جریمة في الوالیات 
 المتحدة االمیركیة وعدة بلدان اخرى.

من ھم الضحایا؟
 لمزید من المعلومات: 

www.worldbank.org/domesticabuse 

موارد اضافیة
لموظفي البنك الدولي
ة االستشارات النفسیة في دائرة الخدمات الصحیة استشارة نفسیة: تقدم وحد

http://HSDCounseling4457, -458-+1 202 مساعدة سریة طارئة

 daprevention@worldbank.org 
+1 202-473-2931

 للمزید من المعلومات
www.worldbank.org/domesticabuse 

 تحطیم
 غضب

 ضحیة
 جسدي

 اساءة
 حاجة

 اھانات

 سیطرة

ري، خوفاً من آالف الضحایا یعیشون بصمت مع العنف االس -
التعرض للعنف الجسدي، المعنوي، االقتصادي، أو خسارة 

اطفالھم  حضانة
العنف االسري موجود في كل المجتمعات والفئات  - 

 االقتصادیة والمستویات التعلیمیة.

 الحمیمین لالزواج/الزوجات/الشركاء
ً  اتصلوا  الدولي للبنك العائلیة الشبكة زوروا او االلكتروني، بالبرید او ھاتفیا

تالمعلوما على ولللحص ) الخلفي الغالف على التفاصیل(

 

 
شبكة العائلة للبنك الدولي والتمویل من االعداد والتحضیر:  

WBG HRD & HSD 
 

الشركاء شبكة العائلة للبنك الدولي ھي شبكة متطوعین من االزواج/الزوجات/
في البنك الدولي. الحمیمین لمساعدة امثالھم  

+1 202-473-8751/ www.wbfn.org.

عنف                  
      

World Bank Group
 

 
World Bank Family Network

    
 Against Domestic Abuse

، انما معظم ضحایا العنف االسري ھم من النساء واالطفال -
ً حااالبالغ عن   .الت الرجال المعن�فین اصبحت اكثر رواجا

mailto:daprevention@worldbank.org
mailto:wbgsecurity@worldbank.org
http://www.worldbank.org/domesticabuse
http://hsdcounseling/
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 اما انتم فھل...

 
 ینتابكم الخوف احیاناً حول كیفیة تصرف شركائكم؟ •
 تبررون دائماً لالخرین كیفیة تصرفھم؟ •
 تحسیسكم انكم عاجزون عن اتخاذ القرارات؟ •
 قدون ان باستطاعتكم مساعدتھم ان یتغیروا ان تغیرتم انتم؟تعت •
تحرصون على عدم القیام بأي فعل ممكن ان یؤدي الى صراع  •

 معھم او ممكن ان یستثیر غضبھم؟
 تفعلون دوماً ما یریدونھم ولیس ما تریدونھ انتم؟ •
تستمرون في العالقة النكم خائفون مما بإمكانھم فعلھ اذا تركتم  •

 ة؟العالق

 
 في عالقتكم، ل احدى ھذه الحاالتإن تحص

اطلبوا المساعدة. بدون مساعدة، العنف یستمر. 
 القیام بھذه الخطوة لطلب المساعدة ھو

 

  خطوة شجاعة!

 
 
 
 
 

 
 ھل انتم معنَّفون؟

 ھل تتعرضون من قبل شركائكم للتالي:
 

 االحراج واالھانة امام االصدقاء والعائلة؟ •
 ؟الحط من انجازاتكم •
 تحسیسكم انكم عاجزون عن اتخاذ القرارات؟ •
 اللجوء الى التخویف او التھدید للحصول على موافقتكم؟ •
 القول لكم ان ال قیمة لكم من دونھم؟ •
الركل،  الدفع، النتع، –تعامل معكماستخدام القسوة الجسدیة بال •

 الصفع أو الضرب؟
مرات في الیوم التحكم والمراقبة المستمرة، كاالتصال بكم عدة  •

 أو اللحاق بكم للتأكد من مكان تواجدكم؟
 القاء اللوم على استخدامھم للمخدرات أو الكحول كسبب لتعنیفكم؟ •
 القاء اللوم علیكم لما آلت الیھ مشاعرھم وتصرفاتھم؟ •
 الضغط علیكم للقیام بافعال جنسیة ال تریدونھا؟ •
 تحسیسكم انكم باقون في العالقة ال محالة؟ •
مثل تمضیة الوقت مع العائلة او  –منعكم من القیام بما تریدونھ  •

 االصدقاء؟
منعكم من المغادرة بعد الشجار او ترككم في مكان ما "لتلقینكم  •

 درساً"؟

 

 كیف نساعد الضحیة؟
 

 نفعلھ ما
 نشجع الحدیث في مكان آمن وخاص. •
 نسمع، نصدق، ونتعاطف  •
 لعنف االسرينشجع على اللجوء الى اخصائي با •
نقوم بوضع "خطة سالمة" (ترتیب المستندات الھامة، تحدید  •

 مكان آمن، الخ.) في حال الحاجة للمغادرة الفوریة.
 نتصف بالصبر ونقدم الدعم المستمر. •
 نقدر للضحیة شجاعتھم في احداث تغییر في وضعھم. •
نتذكر دائماً انھ من الممكن للضحیة المحاولة عدة مرات قبل  •

 .لنجاح في ترك العالقةا

 ما ال نفعلھ
 ال نحكم او ننتقد قرارات الضحیة. •
 ال نضغط على الضحیة للتسریع في اتخاذ القرارات. •
حیث تصرفنا ھذا ممكن ان یزید —ال نتولى امر الضحیة •

المخاطر على الضحیة. نترك للضحیة حق تحدید الوقت المناسب 
 الخذ الخطوات.

 وضع.ال نقلل من خطورة ال •

 
 
 

 أثر العنف االسري على االطفال

 
موارد للمعلومات 

 والمساعدة
تجدون معلومات وقائمة بالموارد لموظفي البنك الدولي 

:وشركائھم على   
www.worldbank.org/domesticabuse 

 
 مساعدة للضحایا

داخل الوالیات المتحدة: الخط الساخن الوطني للعنف  •
مساعدة  یوفر[ (Tel: 1-800-799-7233) االسري

  سریة وموارد للضحیة]
www.thehotline.org/help/resources/ 

الدلیل العالمي لوكاالت العنف  متحدة:خارج الوالیات ال •
 www.hotpeachpages.net االسري

نفیمساعدة للمعنِّ   
 داخل الوالیات المتحدة: الخط الساخن الوطني للعنف االسري •

(Tel: 1-800-799-7233) 
www.thehotline.org/help/for-abusive-partners/ 

 
 
 
 
 

 فون؟ھل نحن معنِّ 
 سیطرة تحت االسري العنف. فونالمعنِّ  دمیخ النھ االسري العنف یتكرر
الضحیة ولیس فونالمعنِّ   

 تذكروا دائماً... •
 

 یستحق العنف. العنف لیس ذنبكم. لستم وحیدین. ال احد  •
 وضعكم. من التھدیدات حول التأشیرة. لدینا معلومات حول خیارات للتأشیرة في ال تقلقوا •
 بلغات عدة. لكم المساعدة لمون لغة البلد. نستطیع توفیرال تتككنتم اذا  ال تقلقوا •

 

تشھد حوالي نصف المنازل ذات العنف االسري، عنفأً ضد االطفال.من 
الممكن ان یخلق العنف االسري تعقیدات بعالقة الطفل مع والدیھ. لیس 

عاطفیاً وجسدیاً، وذلك  روایفھم االطفال ما یحصل حتى یتأثبالضرورة ان 
 بامكانیة التعرض للبعض او العدید من الحاالت التالیة:

 
 القلق، االكتئاب، الغضب، العدائیة، تدني احترام الذات. •
 اوجاع في المعدة، صداع، مشاكل في االكل او النوم. •
 تغیرات في التصرف تؤدي الى مشاكل في البیت/المدرسة. •
 .ات المرتفعةحساسیة مفرطة لالصو •

•  

 متحفزون كنتم اذا.العنف ینتھي یتوقفوا، ان فونالمعنِّ  یختار عندما تذكروا، •
ممكن ذلك للتغییر،  

 

ب من عالقتكم تشیر اذا كنتم تتعرفون على جوان
فون...الى انكم معنِّ   

 
 ...اطلبوا المساعدة!

 

http://www.worldbank.org/domesticabuse
http://www.worldbank.org/domesticabuse
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