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هذه المطبوعات ممولة من

لـو محتاجـة المشـورة من أجـل أطفالك ومسـتقبلهم واللـي تخليكي 

تعيشـي حيـاة آمنـه مـن غيـر عنـف أوإهانـة ممكـن تتواصلـي مـع 

جهـه متخصصـة علشـان تسـاعدك.

لطلب المساعدة، يمكنك االتصال باالرقام التالية:

مكتب الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة:  •
الخط الساخن: 15115 ، واتساب: 5600 752 0100

قطاع حقوق اإلنسان بوزارة الداخلية:  •
0112 697 7222 -011 697 7٣٣٣ -0112 697 7444

الخط الساخن لوزارة التضامن االجتماعي: 164٣9  •
خط نجدة الطفل: 16000  •

خط النجدة: 122  •

وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة



إيه هو العنف المنزلي؟ 

هو إلحاق األذي بين أفراد األسرة الواحدة.

ماهى أشكال العنف المنزلي؟

العنـف ممكـن يكـون في صـورة اعتداء من أحد افراد االسـرة جسـدياً 

أو جنسـياً أو نفسـياً أو لفظياً أو اسـتغالل اقتصادي مثل:

الضرب أو الصفع أو التهديد بإستخدام أله حادة أو سالح.  •

الشـتيمة أو االهانـه أو التهديد بإلحـاق األذى بالضحية أو بأي   •

شـخص قريـب منها.

التحكـم فـي الضحيـة: فلوسـها شـغلها المنع من الخـروج من   •

البيـت أو مـن رؤيـة اهلهـا.

االجبار على مشاهدة أو ممارسة أفعال جنسية شاذة.   •

لـو حـد اتعـرض لحاجـة مـن الحاجـات دي قبـل كـدة مـن االهـل أو 

النـاس القريبيـن منهـم يبقـى الحـد ده ضحيـة مـن ضحايـا العنـف.

مقبـول،  المنـزل مـش  أو خـارج  داخـل  العنـف  إن  نعـرف  و الزم 

و مـش الزم نقبـل أو نلـوم نفسـنا بإننا السـبب مهما كانـت المبررات، 

ألن مفيـش حـد من حقـه يمارس العنف ضـدك مهما كانت االسـباب.

و الزم نعرف أن االفعال دي يجرمها القانون، و من حقنا نحمى نفسنا.

لماذا نهتم بمنع العنف المنزلي؟

ألن البيـت يجـب ان يكـون واحـة األمـان لكل افـراد االسـرة، و مثال لو 

السـت تعرضـت للعنـف مـش هـي لوحدهـا الضحيـة دائمـاً مايتضرر 

األطفـال سـواء تأذوا جسـدياً أم ال.

بالتبعيـه  بيصبحـوا  المنزلـي  العنـف  بيشـوفوا  اللـي  األطفـال  بعـض 

عدوانييـن ويصابـوا بالقلـق واالكتئـاب وتدنـي أحتـرام الـذات ، ولمـا 

يكبـروا حيكـرروا اللـي شـاهدوه ويمارسـو  نفس السـلوك العنيف مع 

امهاتهـم أو أخواتهـم أو أخوانهـم  أو زوجاتهـم أو ابناءهـم.

هل هناك حلول للعنف المنزلي؟

 الطبيعـي يكـون التعامـل مـع الخالفـات بدون عنـف ، يعنـي بالحوار 

والتفاهـم ومعرفـة اسـباب الخالف.

لكن ساعات بنحتاج لمساعدة أشخاص من خارج األسرة موثوق فيهم.


