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إخالء مسؤولية: يُقصد بهذه الوثيقة أن تكون مورداً للمعلومات فحسب وهي ال تحل محل املشورة القانونية. وفيما يتعلق بجميع 

املسائل القانونية، يرجى استشارة محام محيل، حيث تختلف القوانني من بلد إىل آخر وفيما بني الواليات القضائية داخل البلدان. 
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مقدمة   - 1

أنت لست وحدك. العديد من الزمالء داخل األمم املتحدة يعانون أيضاً من اإلساءة املنزلية بما يف ذلك االعتداء البدني أو 
الجنيس أو العاطفي أو االقتصادي أو النفيس. فاإلساءة املنزلية ليست خطأ الضحية أبداً واملنظمة ملتزمة بدعمك عندما 

تعاني من اإلساءة املنزلية.

وقد وضعت هذه اإلرشادات وأنت محور  االهتمام. ومع التسليم بأن كل حالة شخصية تختلف عن األخرى، فينبغي أن 
تعترب هذه الوثيقة مجرد إرشادات، تُستخدم باالقرتان مع املوارد الخارجية األخرى.  

السالمة الرقمية   - 2

السالمة عىل اإلنرتنت

الصلب  القرص  التي تزورها عىل  الشبكية  املواقع  تُخّزن روابط  الخاص،  أثناء تصفحك لإلنرتنت باستخدام حاسوبك 
تتعلق  مخاوف  وجود  حالة  ويف  رصدها.  أو  اسرتجاعها  دائماً  ثم،  من  ويمكن،  االرتباط؛  لتعريف  كملفات  لحاسوبك 
باألجهزة املشرتكة، فقد ترغب يف استخدام أجهزة حاسوب آمنة والتي يمكن العثور عليها يف املكتبات املحلية أو املالجئ 

أو أماكن العمل ومراكز التكنولوجيا.

الربيد اإللكرتوني

يمكن لرشيكك امليسء الوصول إىل حساب بريدك اإللكرتوني. وللتخطيط للسالمة واالتصاالت الحساسة، افتح حساب 
املنزل.  من  الحساب  هذا  إىل  الدخول  تسجيل  عن  وامتنع  املنزل.  خارج  باستخدام حاسوب  جديد  إلكرتوني  بريد 
 ويحسن اإلبقاء عىل حساب بريدك اإللكرتوني املراَقب واستعماله للرسائل اإللكرتونية غري الحساسة لإليهام بأنه 

ال يزال قيد االستعمال.

الهاتف الجوال

يمكن أن تكون الهواتف الجوالة أجهزة إرشاد، تتعّقب موقعك آنياً بدّقة. وعليك أن تدرك أنه يمكن اسرتجاع املكاملات 
والرسائل النصية السابقة. وإضافة إىل ذلك، يمكن وضع جهاز لتحديد املواقع يف سيارتك أو يف محفظتك. وقد ترغب يف 

النظر يف رشاء هاتف مسبق الدفع )إذا كان ذلك متاحاً( تحتفظ به يف مكان آمن.

وسائل التواصل االجتماعي

حماية  تتوىل  أن  فعليك  لسيطرتك.  خاضعة  تعود  لن  الرسالة،  تحميل  فبمجرد  رسية.  أو  شخصية  معلومات  تنرش  ال 
معلوماتك الشخصية. وقد يسهل عىل شخص ما أن يتعقبك باستخدام رقم هاتفك وعناوين بريدك اإللكرتوني وبيانات 
أخرى مثل تاريخ ميالدك واملدارس التي التحقت بها وأصحاب العمل السابقني والحاليني والصور التي تظهر فيها معالم 
بارزة. وال تنرش خطط سفرك أو عطالتك وال تذكر دخولك يف أماكن ما عىل وسائل التواصل االجتماعي. وقد ترغب يف 

إرشادات لضحايا اإلساءة المنزلية/الناجين منها
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النظر يف حظر رشيكك/رشيكك السابق عىل منصات التواصل االجتماعي التي تستعملها لكي يتعذَّر عليه تتبعك عىل 
اإلنرتنت. ولعلك ترغب يف الحصول عىل املشورة حول أي قوانني قد تحميك إذا تمت مشاركة صور و/أو مقاطع فيديو 

شخصية تخصك عىل وسائل التواصل االجتماعي دون موافقتك.

انظر  املعلومات،  من  وللمزيد  املعلومات.  لتجديد  املعلومات  بأمن  للتوعية  املتحدة  األمم  دورات  إعادة حضور  يف  انظر 
مجموعة األدوات للناجني يف موقع TechSafety.org التي تشمل كيفية وضع خطة سالمة تكنولوجية، وتقييم اإلساءة 
وتوثيقها، وملحة عامة عن برمجيات التجسس/املالحقة، ونصائح بشأن سالمة الهاتف الجوال وخصوصيته، ومعلومات 

أخرى كثرية.

التخطيط للسالمة   - 3

لعلك ترغب يف النظر فيما ييل كجزء من جهود التخطيط لسالمتك:

 تعّرف عىل عجلة السلطة والسيطرة. للمزيد من املعلومات، اطلع عىل املقال بشأن خط االتصال املبارش الوطني 	 
للعنف املنزيل.

تعرف عىل الديناميكيات التي تميل إىل التكرار عىل مر الوقت.	 

ثق بحدسك وحكمك. فلديك الحق يف حماية نفسك. 	 

تدّرب عىل الخروج من منزلك بأمان. وتدّرب بمشاركة أطفالك.	 

خطط ملا ستفعله إذا علم رشيكك بخطتك.	 

 عندما تشعر بأن الوضع يتفاقم، تجنب الغرف التي تكون فيها أسلحة محتملة، مثل املطبخ، وانتقل إىل غرف ذات 	 
مخارج سهلة. 

كن عىل علم بأي أسلحة محفوظة يف املنزل. وإذا كان ذلك ممكناً، احتفظ باملسدسات والسكاكني يف مكان مغلق 	 
بعيد، يتعّذر الوصول إليه بقدر اإلمكان.

حدد كلمة أو إشارة رمزية تعني “االتصال بالرشطة” أو “االتصال بجهة اتصال موثوق بها” وأطلع عليها أطفالك 	 
وأرستك وأصدقاءك وجريانك الجديرين بالثقة. 

أو 	  العمل  )مثل مكان  آمن  للمغادرة برسعة، واحفظها يف مكان  إذا اضطررت  البيت  للمبيت خارج   جّهز حقيبة 
منزل صديق(. 

إليه إذا اضطررت ملغادرة منزلك. تعرف عىل رقم الهاتف الخاص 	  خطط لكيفية املغادرة واملكان الذي ستذهب 
باً للحاجة إىل مغادرة منزلك لعدة أيام متتالية. بامللجأ املحيل، تحسُّ

 احتفظ بمجموعة من مفاتيح السيارة معك يف كل األوقات. وتعّود عىل إبقاء السيارة مزودة بالوقود وأوقفها عند 	 
مدخل البيت.

أوجد عدة أسباب معقولة ملغادرة املنزل يف أوقات مختلفة نهاراً أو ليالً بصحبة أطفالك أو من دونهم.	 

https://training.dss.un.org/course/category/4
https://www.techsafety.org/resources-survivors
https://www.techsafety.org/resources-survivors
https://www.thehotline.org/resources/is-abuse-really-a-cycle/
https://www.un.org/ar/coronavirus/what-is-domestic-abuse
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في أثناء العيش معًا   - 4

سالمتك يف املقام األول

قد ترغب يف اعتبار ما ييل:

إذا تعرضت لخطر وشيك، فاتصل بالرشطة فوراً.	 

خالل املشاجرات، ابق يف مكان ذي مخرج وحاول أال تدع الشخص امليسء يحول بينك وبني املخرج.	 

إذا كان العنف أمراً ال مفر منه، اتخذ تدابري دفاعية بأن تجعل من نفسك هدفاً صغرياً. 	 

تجنب ارتداء مالبس أو مجوهرات يمكن استخدامها إليذائك.	 

عليك إدراك أن العنف غالباً ما يتصاعد عندما يحاول الضحية ترك الشخص امليسء. حاول التخطيط وفقاً لذلك. 	 

الفرع 	  عىل  اطلع  املزيد،  ملعرفة  عالقتك.  من  املرحلة  هذه  يف  رسية  مشورة  عىل  الحصول  يف  النظر  يف  ترغب   قد 
12 - املشورة النفسية.

مسائل ينبغي بحثها وفهمها

 إذا كنت تعيش خارج بلدك وتخطط ملغادرة رشيكك/رشيكك السابق، و/أو الحصول عىل الطالق أو االنفصال، 	 
و/أو إثبات حضانة األطفال، فلتبدأ باستشارة محام يفهم تعقيدات إجراءات الطالق أو االنفصال وحضانة األطفال 

عىل الصعيد الدويل، فضالً عن عواقب الطالق أو االنفصال املتصلة بالهجرة. 

إذا كنت ال تستطيع تحمل تكاليف محام، فاتصل بمؤسسة لتقديم الخدمات القانونية املجانية أو اذهب إىل محكمة 	 
أو محام  إذا كنت تستحق الحصول عىل استشارة قانونية مجانية  املحلية. فقد يكون بوسعها تحديد ما  األرسة 
مجاني. ويف حالة عدم استحقاقك ملحاٍم مجاني، فال يزال بإمكانك تقديم طلب بنفسك للحصول عىل الطالق أو 
الدعم املايل لنفسك وألطفالك. وقد تقدم لك مؤسسة  االنفصال، وحماية حقوق حضانة األطفال، والحصول عىل 
أو املحكمة كل ما يلزم من مستندات وتوجيهات خالل سري اإلجراءات. ويرجى االطالع عىل  القانونية  الخدمات 

الفروع التالية بشأن الطالق وحضانة األطفال عىل الصعيد الدويل.

عليك البحث عن مكان آمن إذا قررت املغادرة. ويجب أن تظل سالمتك الشخصية وسالمة أحبائك هما أولويتك 	 
دوماً، حتى لو كان ذلك يعني أن تضطر ملغادرة منزلك. وإذا تسنّى لك ذلك، فعليك التحضري للمغادرة مسبّقاً. 

ال تغادر دون أخذ وثائق وأدلة تثبت اإلساءة، إذا كان ذلك ممكناً. وإذا كنت تشعر بالتهديد، فاتصل بالرشطة. 	 

إذا كنت عميالً لدى بنك اتحاد األمم املتحدة االئتماني الفدرايل وتعاني من ضائقة مالية، فرُيجى االتصال بجهة 	 
.support@unfcu.com التنسيق املعنية باإلساءة املنزلية لدى املرصف عرب الربيد اإللكرتوني
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التحضير إلنهاء العالقة   - 5

توثيق األدلة

من املهم االحتفاظ بسجل لالنتهاكات. فسيدعم ذلك أي إجراء قانوني قد تتخذه لحماية نفسك و/أو أحبائك. وبناء عليه: 

احتفظ بأدلة تثبت االعتداء البدني، مثل صور اإلصابات.	 

عليك توثيق جميع الحوادث بتواريخها، واألحداث والتهديدات التي وجهت إليك و/أو أحبائك، وحاالت الذهاب إىل 	 
املستشفى، وما إىل ذلك. واحتفظ بوثائقك يف مكان آمن. واتصل باملرصف )البنك( الذي تتعامل معه، فقد يكون من 

حقك الحصول عىل صندوق إيداع آمن مجاناً. 

أخرب شخصاً ما بما يحدث لك وامنحه موافقتك عىل التحدث إىل الرشطة نيابة عنك، إذا لزم األمر.	 

أو مستشار 	  املتحدة  باألمم  أو ممرض  استشارة طبيب  ترغب يف  فقد  العمل،  أثناء ساعات  يف  إذا شعرت بضيق 
موظفي األمم املتحدة. 

إذا تعرضت إلصابة، فاذهب إىل الطبيب أو قسم الطوارئ وقّدم تقريراً بما حدث لك بكل التفاصيل. واطلب وثيقة 	 
األخرى  االجتماعية والسلطات  الخدمات  التواصل مع مقدمي  األطباء واملمرضون من  يتمكن  تثبت زيارتك. وقد 

لتقديم الدعم إليك. وقد يكون مطلوباً منهم إبالغ الرشطة أو غريها من السلطات بالحادث.

إذا كنت تعيش خارج بلدك، فعليك تحديد موعد مع قنصليتك وتقديم تقرير عن وضعك ليُحفظ يف ملفك الشخيص.	 

التحضري إلنهاء العالقة

قد ترغب يف االتصال بمؤسسة محلية للدعم املتعلق بالعنف العائيل أو بملجأ محيل وتتعرف عىل املوارد الحكومية 	 
والخيارات األخرى املتاحة لك. 

 	 -  12 الفرع  انظر  املزيد،  املرحلة من عالقتك. ملعرفة  الحصول عىل مشورة رسية يف هذه  النظر يف   قد ترغب يف 
املشورة النفسية.

قد ترغب يف ادِّخار مال أو يف أن تطلب من األصدقاء أو أفراد األرسة حفظ مال نيابة عنك. 	 

إذا كانت لديك أي أسئلة أو مخاوف تتعلق بحساباتك املرصفية، فالتمس املشورة من مستشار مايل يف املؤسسات 	 
املرصفية التي تتعامل معها. 

إذا كنت عميالً لدى اتحاد األمم املتحدة االئتماني الفدرايل وتعاني من ضائقة مالية، فريجى االتصال بجهة االتصال 	 
.support@unfcu.com املعنية باإلساءة املنزلية لدى املرصف عرب الربيد اإللكرتوني

ضع خطة لسبل الفرار رسيعاً واملكان الذي ستلجأ إليه. وقد تساعدك القائمة التالية عىل الرتتيب ملغادرتك:	 
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مستندات الهوية )النسخ األصلية واملمسوحة ضوئياً(

جواز السفر، رخصة القيادة	 

شهادة امليالد وشهادات ميالد األطفال	 

بطاقات الضمان االجتماعي	 

املعلومات املالية	 

األموال و/أو بطاقات االئتمان )املسجلة باسمك(	 

دفاتر الحسابات الجارية و/أو حسابات التوفري 	 

األوراق القانونية )النسخ األصلية واملمسوحة ضوئياً(

أمر الحماية/األمر التقييدي	 

عقد إيجار منزلك أو صك ملكيته	 

أوراق تسجيل السيارة وتأمينها	 

التأمني الصحي والتأمني عىل الحياة	 

السجالت الطبية الخاصة بك وبأطفالك	 

سجالت املدارس	 

وثائق الهجرة، بما يف ذلك جواز السفر وتصاريح اإلقامة والتأشريات وتصاريح العمل وما إىل ذلك	 

أوراق الطالق والحضانة	 

قسيمة الزواج	 

أرقام الطوارئ

قسم الرشطة املحيل و/أو مكتب العمدة	 

برنامج أو ملجأ العنف العائيل القريب منك	 

األصدقاء وأفراد األرسة واألقارب	 

عيادة طبيبك واملستشفى املحليني	 

مكتب املدعي العام الجنائي املحيل، مثل مكتب املدعي العام يف البلدية و/أو املقاطعة	 
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يف مكان العمل

انظر يف طلب تغيري ساعات العمل الخاصة بك )ساعات العمل املتداخلة يف إطار سياسة ترتيبات الدوام املرنة( أو 	 
األوامر  مثل  امليسء،  الشخص  برتك  املتعلقة  اإلجراءات  متابعة  بغية  كامل  بأجر  خاصة  إجازة  بأخذ  إذن  طلب 
املدارس  ومستشاري  واالجتماعية،  النفسية  واملشورة  املحامني،  مع  واالجتماعات  الرشطة،  وتقارير  التقييدية، 

واألطفال، وما إىل ذلك. 

ال تتغيب عن العمل دون التحدث إىل املرشف عليك أوالً. وإذا لم تكن تشعر باالطمئنان للتحدث إىل املرشف، فيمكنك 	 
االتصال بمستشار املوظفني أو املوظف التنفيذي الخاص بك للحصول عىل مزيد من التوجيه.

ح قائمة بيانات االتصال بك يف حاالت الطوارئ يف النظم الداخلية للموارد البرشية وتكنولوجيا املعلومات.	  نقِّ

قم بتحديث قائمة املستفيدين لضمان حصول األشخاص الذين تحددهم فقط عىل استحقاقات الوفاة الخاصة بك، 	 
وذلك بملء استمارة “تحديد املستفيد أو إلغاء التحديد أو تغيريه”  P.2 )7-09(-E، وتقديم املستند األصيل إىل 

املوارد البرشية. ويمكنك القيام بذلك يف أي وقت وال يتطلب أي وثائق إضافية.

اتصل بإدارة األمم املتحدة لشؤون السالمة واألمن/وحدة األمن الخاصة بك واطلب منها تقييد دخول الشخص 	 
امليسء إىل مباني األمم املتحدة. وزوِّدها باسم الشخص امليسء وصورته.

عند التعرض لتهديد، يمكنك أن تطلب مرافقاً من إدارة شؤون السالمة واألمن/وحدة األمن ملغادرة مكان عملك. 	 
وإذا لم تتمكن إدارة شؤون السالمة واألمن/وحدة األمن من تقديم املساعدة، فاتصل بمركز الرشطة املحيل للحصول 

عىل مزيد من املساعدة. 

إذا كان الشخص امليسء هو أيضاً أحد موظفي األمم املتحدة، فقد ترغب يف القيام بما ييل: 	 

عنارص أخرى

األدوية	 

نسخة إضافية من مفاتيح املنزل والسيارة	 

املجوهرات القيمة	 

هاتف جوال مدفوع مسبقاً )إىل جانب هاتفك الجوال املعتاد(	 

دفرت أرقام االتصال/العناوين	 

الصور والعنارص ذات القيمة العاطفية	 

عدة قطع من املالبس اإلضافية لك وألطفالك	 

مال للطوارئ	 
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اتصل باملرشف عليك أو جهة التنسيق املعنية باملسائل الجنسانية أو املوظف التنفيذي للحصول عىل مزيد 	 
من التوجيه والدعم؛ 

قّدم شكوى بسوء السلوك من خالل إبالغ املرشف املبارش عليك، أو مكتب خدمات الرقابة الداخلية/دائرة 	 
التحقيقات؛ أو عن طريق االتصال بجهة االتصال الخاصة بك يف املوارد البرشية. 

بعد إنهاء العالقة   - 6

املستمرة   سالمتك 

الوقت األشّد خطورة هو عندما تخطط للمغادرة أو تكون قد تركت رشيكك مؤخراً. ويعد بقاؤك آمناً أمراً بالغ األهمية 
خالل هذا الوقت. ولعلك ترغب أيضاً يف النظر يف االستعانة بمستشار يف هذه املرحلة ملساعدتك عىل التعايف، وبناء قدرتك 

عىل الصمود، واستعادة االعتداد بالذات والثقة بنفسك. ملعرفة املزيد، اطلع عىل الفرع 12 - املشورة النفسية.

يف البيت

لعلك ترغب يف أن تنظر فيما ييل:

تغيري األقفال.	 

االتصال بمقدم خدمة الهاتف لتغيري أرقامك وجعلها غري مدرجة يف دليل الهاتف.	 

عند اإلمكان، قم بتغيري ساعات عملك والطريق الذي تسلكه من مكان العمل وإليه، أو اطلب الحصول عىل إذن 	 
للعمل بشكل استثنائي من املنزل طوال أيام األسبوع أو من خارج مركز العمل.

غرّي املسار الذي تسلكه لنقل األطفال إىل املدرسة أو انظر يف تغيري مدارس أطفالك.	 

ساري 	  تقييدي  أمر  بأي  وتزويدهم  بالوضع.  واملدرسة/املدارس  ألطفالك  النهارية  الرعاية  مقدم/مقّدمي  تنبيه 
املفعول. وتنبيههم بأي تعديل يف الجدول الزمني ألخذ األطفال إذا كان لدى رشيكك السابق حق الزيارة. وعليك 
أخذ  السابق  إذا حاول رشيكك  أن تخطرك  املدرسة  أخذ أطفالك. واطلب من  لهم  املخول  البالغني  قائمة  تحديث 

طفلك/أطفالك خالفاً لساعات/أيام أخذهم املعتادة.

منها. 	  يأخذونهم  أو  واألنشطة  املدارس  إىل  بالسيارة  يقودونهم  أو  أطفالك  يرعون  الذين  األشخاص  إىل  وتحدث 
وارشح وضعك وزودهم بنسخة من األمر التقييدي.

األصدقاء 	  وأخرب  األوقات،  منه معك يف جميع  بنسخة مصدقة  فاحتفظ  املفعول،  تقييدي ساري  أمر  لديك  كان  وإذا 
والجريان املوثوق بهم بأن لديك أمر تقييدي ساري املفعول. واطلب منهم أن يتصلوا بالرشطة إذا شعروا بأنك يف خطر.

قم باستدعاء أجهزة إنفاذ القانون إلنفاذ األمر التقييدي عندما ينتهكه الشخص امليسء.	 

انظر يف استئجار صندوق بريد أو استخدام عنوان صديق للربيد الخاص بك )عليك أن تدرك أن العناوين تُدرج يف 	 
األوامر التقييدية وتقارير الرشطة، وعليك أن تفكر يف األشخاص الذين تعطيهم عنوانك وأرقام هاتفك الجديدة(.
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إذا كانت لديك أي أسئلة أو مخاوف بشأن حساباتك املرصفية، فاستعن بمستشار مايل يف املؤسسات املرصفية التي 	 
تتعامل معها. وإذا كنت عميالً لدى اتحاد األمم املتحدة االئتماني الفدرايل وتعاني من ضائقة مالية، فريجى االتصال 

.support@unfcu.com بجهة التنسيق املعنية باإلساءة املنزلية لدى املرصف عرب الربيد اإللكرتوني

عليك إعادة جدولة املواعيد التي يكون رشيكك السابق عىل علم بها.	 

قم بالرشاء من متاجر مختلفة واملشاركة يف ملتقيات اجتماعية مختلفة.	 

استخدم نظام حماية أمني ونظام إضاءة حساسة للحركة يف مكان سكنك، إذا تسنّى ذلك.	 

يف مكان العمل  

إذا كان زوجك موظفاً يف األمم املتحدة أو كنتما كالكما من موظفي األمم املتحدة، فاتصل باملوارد البرشية ملعرفة ما 	 
إذا كان بوسع رشيكك استبعادك من استحقاقات مختلفة. ويمكن إلغاء بعض االستحقاقات يف أي وقت، والبعض 

اآلخر يعتمد عىل أوراق الطالق أو حمالت التسجيل/التغيري السنوية )مثل التأمني(.

عليك تنبيه إدارة السالمة واألمن/وحدة األمن إذا كان لديك أمر تقييدي. وزوِّد موظفي األمن باسم الرشيك السابق 	 
وصورته حتى يتسنّى منع ذلك الشخص من دخول مكان عملك. وسرُتسل هذه املعلومات إىل مكتب االستقبال.

بعد االنفصال مبارشة، اتصل بجهة االتصال الخاصة بك يف املوارد البرشية وأخربها بأن زوجك/رشيكك لم يعد 	 
يعيش معك. 

حدِّث قائمة املستفيدين، إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل، لضمان أال يحصل سوى األشخاص الذين تحددهم عىل 	 
استحقاقات الوفاة الخاصة بك، وذلك بملء االستمارة “P.2-E.1 )تحديد املستفيد أو إلغاء التحديد أو تغيريه(” 

وتقديمها إىل املوارد البرشية. 

غرّي كلمات املرور يف حسابات األمم املتحدة الخاصة بك بما يف ذلك الربيد اإللكرتوني. وإذا كنت تخىش أن يحاول 	 
رشيكك السابق اخرتاق حسابك، فاتصل بمكتب تكنولوجيا املعلومات.

إذا كنت تعمل أحياناً عن بُعد، فتأكد من عدم حفظ كلمات املرور عىل حاسوبك املنزيل؛ وال تطلع أي شخص عىل 	 
كلمة املرور للدخول يف حاسوبك املحمول يف املنزل. وتوّخ الحرص لدى السماح بتنزيل ملفات تعريف االرتباط 
الخاصة بمواقع أخرى خالف مواقع األمم املتحدة عىل حاسوبك املنزيل ألنها قد تحفظ بياناتك تلقائياً دون إقرارك 
املتصفح يف وضع  استخدام  أيًضا  املتصفح. ويمكنك  الشبكة، عليك حذف سجل  إغالق متصفح  باملوافقة. وعند 

الخصوصية أو التصفح املتخفي لضمان عدم تعّقبك.

عليك إخطار املرشف عليك واملسؤول التنفيذي عن أي تغيري يف املعلومات الشخصية )العنوان، رقم الهاتف، وما إىل 	 
ذلك( وتحديث معلومات االتصال الخاصة بك يف النظم الداخلية للموارد البرشية وتكنولوجيا املعلومات.

إذا كانت لديكما حسابات مرصفية مشرتكة، فافتح حساباً مرصفياً جديداً وقم بملء االستمارة F.48 “تفويض 	 
باإليداع املبارش للمرتب”، بغية ضمان أن يودع مرتبك يف حساب ال يمكن لرشيكك السابق الوصول إليه. 

التقاعدية عىل اإلنرتنت بشأن الطالق للحصول عىل 	  للمعاشات  املتحدة  يرجى االطالع عىل صفحة صندوق األمم 
مزيد من املعلومات وتحميل كتيب الطالق. 

https://www.unjspf.org/documents/divorce/
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قد ترغب يف مراجعة وتحديث االستمارة PENS.A/2 الخاصة بك - “تحديد متلقي التسوية التكميلية” - لحذف 	 
اسم رشيكك السابق. 

 وإذا كان لديك مزيد من األسئلة، فريجى االطالع عىل صفحة “اتصل بنا” عىل موقع صندوق املعاشات التقاعدية: 	 
.https://www.unjspf.org/contact-us/

إذا كنت قد سجلت يف وثيقة التأمني عىل الحياة غري اإللزامية، فينبغي تحديث املستفيدين من خالل ملء استمارة 	 
تحديد املستفيد )متاحة يف الوثيقة ST/IC/2002/63، الصفحة 25( وتقديمها إىل جهة تنسيق املوارد البرشية 

املحلية الخاصة بك.

أما إذا كان رشيكك السابق:	 

ُمعاالً، فيمكنك حذف اسمه باعتباره ُمعاالً يف أي وقت، وال توجد حاجة إىل وثائق، وكل ما تحتاج إليه هو 	 
إبالغ املوارد البرشية بالتغيري يف املطالبة باستحقاقات اإلعالة؛ 

تنبّه إىل أنه ال يمكنك إنهاء تغطية التأمني الطبي وعالج األسنان ملن تعيله إال خالل حملة التسجيل السنوية 	 
للتأمني أو يف حالة حدوث تغيري يف حالتك الشخصية )الطالق، الوفاة(. ويتعني تقديم طلب اإلنهاء يف غضون 

31 يوماً من حدوث ذلك.  

أوامر الحماية المدنية/األوامر التقييدية   - 7

لعلك ترغب يف النظر يف الحصول عىل أمر حماية مدنية/أمراً تقييدياً لحمايتك أنت وأطفالك من اإلساءة املنزلية. 	 
وهذا النوع من األوامر القانونية يخرب امليسء بأنه ال يمكنه اإلساءة إليك أو مضايقتك، وهناك عواقب قانونية النتهاك 
أمر الحماية. كما يمكن أن يأمره بعدم االقرتاب منك وبعدم االتصال بك و/أو بأحبائك. ويف العديد من الواليات 
القضائية، قد يكون أمر الحماية األويل مؤقتاً، ويمكن أن يشمل الحضانة املؤقتة لألطفال وترتيب الزيارات، واإلعالة 
املؤقتة لألطفال، واستخدام املنزل و/أو السيارة، وإزالة األسلحة النارية وغريها من األوامر القانونية سعياً لوضع 
حد للعنف. وإذا ُسمح للشخص امليسء بالدخول إىل املنزل ُمجّدداً الستالم أمتعته الشخصية، فتأكد من أن يكون 
مصحوباً بضابط رشطة. وبعد صدور أمر تقييدي مؤقت، تُعقد جلسة استماع يف املحكمة املعنية، مثل محكمة 
األرسة، لتحديد ما إذا كان ينبغي تجديد أمر الحماية/األمر التقييدي أو جعله دائماً، وما إذا كانت ستعقد جلسات 
استماع أخرى بشأن الطالق أو االنفصال أو حضانة األطفال أو إعالة األطفال، وما إىل ذلك. وال يشمل األمر التقييدي 

بالرضورة نظام العدالة الجنائية ما لم ينتهك الجاني األمر.  

االنفصال والطالق وحضانة األطفال   - 8

يمكن أن تكون حاالت االنفصال والطالق التي تتعلق برشكاء يعملون باألمم املتحدة معقدة ومخيفة، خاصة عندما 	 
ذا صلة. ومن األهمية بمكان أن تختار محامياً من ذوي  التأشرية G-4، عامالً  الهجرة، مثل وضع  يكون وضع 
الخربة يف العمل مع العائالت الدولية وله إملام بلوائح الهجرة املنطبقة. فاالستعانة بالجهة القانونية األكثر كفاءة 
املتاحة أمر مهم، حتى لو انطوى األمر عىل اقرتاض مال للقيام بذلك. ويمكن للحاجة إىل فهم املصطلحات واإلجراءات 
القانونية أن تجعل األمر مخيفاً عىل نحو خاص. وغالباً ما تُحسب أتعاب املحامي بالدقائق التي تُقىض يف معالجة 

https://www.unjspf.org/contact-us/
https://www.unjspf.org/contact-us/
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قضيتك؛ وقد يوافق بعض املحامني عىل مبلغ مقطوع لألتعاب. وينبغي أن ترُبم اتفاقات مع املحامني بشأن أتعابهم 
كتابة ومسبقاً. وكلما تمكنت من تثقيف نفسك قبل أن تجتمع باملحامي املحتمل، كلما قل املال الذي ستنفقه يف 

نهاية املطاف.

وإذا استعنت بمحاٍم، فريجى التأكد من فحص تجربتهم يف مجال الطالق/حضانة األطفال عىل الصعيد الدويل. 	 
أسئلة للنظر فيها عند إجراء مقابالت مع املحامني املحتملني:

االعتبارات املالية

كم أتعابك يف الساعة؟	 

كيف ستحسب 	  االستبقاء؟  عقد  تكلفة  تبلغ  كم  كذلك،  األمر  كان  إذا  استبقاء؟  عقد  إبرام  هل تشرتط 
األتعاب مقابل الوقت؟ هل ستكون هناك تكلفة مقابل كل مرة أتصل فيها بمكتبك؟

كم تبلغ تكلفة الوقت اإلداري؟ وقت التنّقل؟ وقت املساعد القانوني؟	 

هل يمكن أن يُشرتط عىل رشيكي السابق املساهمة يف أتعابي القانونية؟	 

ما هي رشوط الدفع؟ هل تقبلون بطاقات االئتمان؟	 

ما الذي يمكنني فعله لخفض الرسوم؟	 

ما هي الرسوم القصوى والدنيا التقريبية التي يمكن أن أتوقع دفعها؟	 

الخربة الفنية

كم عدد سنوات ممارستك للمحاماة؟	 

ما هي خربتك بحاالت العنف العائيل؟	 

ما هي خربتك يف العمل يف قضايا الطالق وحضانة األطفال عىل الصعيد الدويل؟	 

ما هي البلدان التي لديك خربة بها؟	 

ما هي خربتك يف العمل مع عمالء بشأن وضعهم املتعلق بالهجرة؟	 

ما هي خربتك يف التقايض يف قضايا الحضانة املتنازع عليها؟	 

من الذي سيتوىّل أمر قضيتي يف املكتب؟	 

كم من الوقت يمكن أن تستغرق قضيتي؟	 

كيف سأعرف مقدار العمل املنجز يف قضيتي كل شهر؟	 
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إذا لم يكن بوسعك تحمل أتعاب املحامي، فال يزال بإمكانك طلب أمر حماية/أمر تقييدي، وتقديم طلب الطالق أو 	 
االنفصال، والحضانة وإعالة األطفال من خالل رفع دعوى قضائية بنفسك. وعليك أن تعلم أن األمر سيستغرق منك وقتاً 

وجهداً، ولكنه ممكن عىل أي حال. وملزيد من املعلومات، قم بزيارة مؤسسات خدمات قانونية أو محكمة قريبة منك.

إذا كان لديك أنت ورشيكك السابق أطفال مشرتكون، فكن عىل علم بأن اتفاقيات الحضانة قد تتطلب بقاء األطفال 	 
يف الوالية القضائية. ومن املستحسن أن يُضّمن األقارب يف جداول الزيارات والزيارات خارج البلد عند اتخاذ قرار 

بشأن الحضانة والزيارة. 

عند السفر مع أطفال قرص، يجب أن تكون مستندات الحضانة املناسبة بحوزتك دائماً تحسباً لطرح أي أسئلة بشأنهم.	 

طرق خفض التكاليف القانونية

إذا كنت تسعى اللتماس املشورة من محام أو استبقاءه بعقد، فعليك أن تسعى إىل تقليل التكاليف عن طريق التعرف عىل 
اإلجراءات وإعداد األوراق الخاصة بك بأكرب قدر ممكن: 

ال تستخدم محاميك كمعالج نفيس. واجعل جلساتك مع محاميك مقترصة عىل املسائل القانونية. وبدالً من ذلك، 	 
التمس مشورة مهنية للحصول عىل الدعم النفيس.

مع 	  اجتماع  أول  وقبل  وماالً.  وقتاً  لك  سيوفر  املعلومات  فتوفري  وأدلة.  وثائق  من  يلزم  ما  بجميع  محاميك  زود 
واستحقاقات  مرتبك ومرتب رشيكك،  عن  معلومات  ذلك  يف  بما  املعلومات،  من  ممكن  قدر  أكرب  اجمع  محاميك، 

التقاعد، واألصول املرتاكمة خالل فرتة زواجكما/معارشتكما.

استخدم الربيد اإللكرتوني بدالً من االتصال الهاتفي بمحاميك. وإذا اتصلت هاتفياً، فجّهز قائمة بأسئلتك واجعلها 	 
محددة بقدر اإلمكان. وتذكر أنك تُحاسب عىل الوقت الذي يقضيه املحامي معك عىل الهاتف.

افهم جميع الرسوم التي يُحاسبك محاميك عليها. ففي بعض األحيان يُصدم العمالء عندما يجدون أنهم ُحوسبوا 	 
عىل التحدث إىل محاميهم ملدة قصرية ال تتجاوز خمس دقائق. 

إذا كنت تخطط لتغيري اسمك بعد الطالق، فاحرص عىل أن يُعنى املحامي بتغيري اإلسم يف إطار إجراءات الطالق.	 

كن واقعياً يف مطالبك. فمن الطبيعي أن ترغب يف االنتقام من الزوج عن طريق اإلرضار به مالياً، ولكن ليس من 	 
املرجح أن تأخذ املحكمة املسائل العاطفية يف االعتبار عند تقسيم ممتلكاتكما أو عند منحك النفقة والدعم. وحدِّد 
أهدافاً قابلة للتحقيق واحتفظ بمنظور واقعي للوضع. وتذكر، إذا كان لديك أطفال، أنه من األفضل أن يكون لديك 

جدول زمني محدد جداً لرتبية األطفال.

حضانة األطفال على الصعيد الدولي     - 9
إذا كنت تعيش بعيداً عن بلدك ولديك حضانة مشرتكة ألطفالك، فال تفر بهم إىل وطنك. وكن عىل علم بأي آثار قانونية 
محتملة قبل القيام بذلك. وإذا أخذت أطفالك دون أمر حضانة، فقد تُتّهم بخطف طفل عىل الصعيد الدويل. بل ربما 
تُعتقل يف املطار قبل أن تغادر. وإذا وصلت إىل بلدك، فقد تُجربك محكمة محلية عىل الرجوع بأطفالك، وقد يُطلب منك 
دفع الرسوم القانونية للوالد اآلخر املشارك يف الحضانة فضالً عن رسومك القانونية. وإضافة إىل ذلك، عند عودتك، 
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فقد يُنظر يف قضيتك يف محكمة لألجانب، حيث قد تُعترب مختطفاً لطفل عىل الصعيد الدويل. ولذلك، وقبل اتخاذ أي 
واالنفصال  الطالق  بمسائل  ملماً  يكون  الدويل  األرسة  قانون  يف  مختص  بمستشار  االستعانة  األفضل  فمن  إجراء، 
والحضانة عىل الصعيد الدويل وحقوق والتزامات الوالدين املتاحة بموجب اتفاقية الهاي. وعليك استشارة خبري قانوني 
تتمكن  وقد  والدعم.  املعلومات  من  مزيد  عىل  للحصول  الدويل  الصعيد  عىل  األطفال  واختطاف  األطفال  حضانة  يف 
أنهم  بهم وتعرف  املؤسسة  تثق  الذين  باملحامني  بقائمة  العائيل من تزويدك  بالعنف  املتعلق  للدعم  املحلية  مؤسستك 

مؤهلون للعمل مع الضحايا/الناجني.  

أوامر إعالة األسرة واألطفال  - 10

يف حالة عدم وفاء موظف بالتزاماته املالية تجاه الزوج أو الزوج السابق أو أفراد األرسة، وتوجيه انتباه األمم املتحدة إىل 
هذا التقصري، فستجتمع املوارد البرشية باملوظف املعني ملناقشة رضورة دفع املبالغ املطلوبة. وإذا تلقت املوارد البرشية 
دليالً عىل أن املوظف لم يدفع اإلعالة، أو أنه ال يدفع املبلغ املطلوب بموجب أمر قضائي بالنفقة والدعم، يجوز للموارد 
البرشية أن تطلب من قسم كشف املرتبات حجب األموال من مرتب املوظف ودفعها مبارشة إىل الزوج السابق أو إىل أفراد 
األرسة اآلخرين، وفقاً لتوجيهات املحكمة. انظر نرشة األمني العام 1999/4 “التزامات املوظفني املتعلقة بنفقة األرسة 

واألوالد” والوثيقة ST/AI/2000/12 “االلتزامات القانونية الخاصة للموظفني”.

الخطوات اإلدارية بعد انتهاء إجراءات االنفصال أو الطالق  - 11

عليك إبالغ األمم املتحدة باالنفصال أو الطالق عن طريق االتصال بجهة التنسيق الخاصة بك يف املوارد البرشية، 	 
وتحديد املجاالت التي قد تتطلب تحديث املعلومات املقدمة إىل األمم املتحدة.

لتغيري اسمك يف استمارات األمم املتحدة اإلدارية والربيد اإللكرتوني، وما إىل ذلك، سوف تحتاج إىل قرار من املحكمة 	 
أو جواز سفر للتحقق من تغيري اسمك. وعليك تقديم املستندات األصلية إىل املوارد البرشية.

بمجرد أن يتوقف املوظف وزوجه عن االحتفاظ بعنوان اإلقامة نفسه، يكون املوظف ملزماً بإنهاء تسجيل الزوج 	 
يف البلد املضيف عن طريق مكتب املوارد البرشية الذي يتبع إليه. وينبغي أيضاً إنهاء وضع الهجرة الخاص بالزوج، 
مثل التأشرية G-4، عند الطالق من املوظف، أو إذا تويف املوظف أو أنهى عمله يف األمم املتحدة )بما يف ذلك اإلجازة 
إىل  تأشرية  يحملون  الذين  معالوهم  و/أو  املوظفون  يضطر  قد  ذلك،  عن  وفضالً  األجر(.  مدفوعة  غري  الخاصة 
مغادرة البلد املضيف يف غضون عدد معني من األيام. فعىل سبيل املثال، يف الواليات املتحدة يسمح لحاميل التأشرية 
G-4 بالبقاء يف الواليات املتحدة ملدة تصل إىل 30 يوماً. وإذا كانوا يرغبون يف البقاء يف البلد لفرتة أطول، فيمكنهم 

اتخاذ ترتيبات لتغيري نوع تأشريتهم عن طريق االتصال بدائرة خدمات الجنسية والهجرة يف الواليات املتحدة.

يجوز للزوجني املنفصلني قانوناً أو املطلقني أو للرشيكني اللذين أنهيا معارشتهما وأطفال موظفي األمم املتحدة 	 
املؤهلني للحصول عىل استحقاقات اإلعادة إىل الوطن أن يطلبوا دفع نفقات السفر والشحن املستحقة إليهم. ويرجى 
التأكد من األهلية واإلطار الزمني لالستفادة من هذا االستحقاق عن طريق االتصال بجهة التنسيق الخاصة بك يف 

املوارد البرشية.

https://en.wikipedia.org/wiki/Hague_Convention_on_the_Civil_Aspects_of_International_Child_Abduction#:~:text=The%20Hague%20Convention%20on%20the,from%20one%20member%20country%20to
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المشورة النفسية  - 12

وثقتك  بالذات  اعتدادك  استعادة  عىل  ومساعدتك  الصمود  عىل  قدرتك  لبناء  مهمة  خطوة  االستشارة  تكون  أن  يمكن 
بنفسك. وإدراك قوتك وسلطتك سيكون محورياً يف رحلتك واتخاذ قرارك سواء كنت ال تزال مع رشيكك أو قررت تركه 

أو تركته بالفعل.   

العثور عىل مستشار نفيس 

يف  واألمان  بالراحة  تشعر  مستشار  عىل  العثور  أجل  من  استكشافها  يف  ترغب  قد  التي  الخيارات  من  العديد  هناك 
التعامل معه. وأحد الخيارات هو إيجاد مستشار من خالل التأمني الصحي الخاص بك ولكن يجب أن تدرك أنك إذا 
لم تكن حامل وثيقة التأمني األويل، فسوف يكون متاحاً لحامل الوثيقة األويل معرفة مقدمي الخدمات الذين تزورهم 
تزويدك  من  العائيل  بالعنف  املتعلق  للدعم  املحلية  تتمكن مؤسستك  قد  ذلك،  إىل  وإضافة  اإلنرتنت.  عىل  عرب حسابه 
قد  من  بشأن  بحدسك  ثق  املحتملني،  املستشارين  فحص  وعند  العائيل.  العنف  يف  املتخصصني  باملستشارين  بقائمة 

لك.  يكون مناسباً 

اعتبارات رئيسية لدى اختيار املستشار:

عند البحث عن مستشار، استخدم عنارص ترشيح مختلفة، مثل التأمني والهوية الجنسانية والتوجه الجنيس واللغة 	 
التي يتكلمها والتفضيالت الثقافية، وما إىل ذلك. 

اسأل عن مستوى تدريبه يف مجال العنف العائيل.	 

استفرس عن خربته املهنية يف العمل مع عمالء متأثرين بالعنف العائيل. 	 

ابحث عن نهجه العالجي للتأكد من أنه هو املستشار املناسب لك.	 

ضع يف اعتبارك مكان عمل املستشار؛ وتأكد من أنه ليس قريباً جداً من منزلك أو غريه من املناطق التي يزورها 	 
بانتظام رشيكك/رشيكك السابق. 

 ثمة معلومات إضافية متاحة يف هذه الصفحة الشبكية املخّصصة التابعة لألمم املتحدة: 
.https://www.un.org/ar/coronavirus/domestic-abuse

إخالء مسؤولية: هذه الوثيقة ال تقدم مشورة مهنية قانونية أو طبية أو نفسية أو جنائية أو تكنولوجية أو أي نوع آخر من 

النصائح املهنية، وهي ليست بديالً عنها. ويرجى االتصال بنقابة املحامني املحلية، أو طبيب العائلة، أو املستشفى املحيل، أو أي 

مؤسسة محلية للدعم املتعلق بالعنف العائيل أو موارد الطوارئ األخرى داخل نطاق واليتك القضائية للحصول عىل إحالة إىل مهني 

مختص. وإذا تعّرضت لخطر وشيك، فاتصل بالرشطة أو بخط االتصال املبارش لحاالت الطوارئ، مثل الرقم 911.
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فيما يتعلق باملوظفني العاملني يف مراكز العمل األخرى، يرجى االطالع عىل املذكرة الخاصة بمركز عملكم بشأن الحوادث 
األمنية القائمة عىل نوع الجنس، التي قد توفر موارد دعم محلية ذات صلة، أو زيارة الشبكة الداخلية للحصول عىل مزيد 

من املعلومات.  

أنماط السلوك المسيئة والعنيفة   - 1

وفقاً للمركز الوطني املعني بالعنف العائيل والجنيس، فإن االعتداءات البدنية والجنسية أو التهديدات بارتكابها هي أكثر 
السلطة  عجلة  وتعد  باملشكلة.  اإلملام  لآلخرين  تتيح  التي  األفعال  تكون هي  ما  وعادة  العائيل وضوحاً،  العنف  أشكال 
والسيطرة أداة مفيدة جداً لفهم مجمل أنماط السلوك امليسء والعنيف التي قد يستخدمها األشخاص املسيؤون لفرض 

سيطرتهم عىل رشكائهم وإدامتها. ملزيد من املعلومات، اطلع عىل عجلة السلطة والسيطرة.

الدعم المؤسسي/الموارد المؤسسية   - 2

املساعدة التي يقدمهاالدعم الداخيل 

تقديم املشورة النفسية واإلحالة إىل مؤسسات دعم خارجيةمستشار شؤون املوظفني 

وخدمات  املظالم  أمينة  مكتب 
الوساطة

املساعدة يف االستماع رساً، وتقديم املساعدة رساً، ال سيما إذا كانت ثمة مشاكل 
يواجهها اثنان من موظفي األمم املتحدة

لشؤون  املتحدة  األمم  إدارة 
السالمة واألمن/وحدة األمن

واألمن،  بالسالمة  تتعلق  أخرى  تدابري  أو  الوشيك،  بالخطر  تتعلق   تدابري 
املذكرة املتعلقة باالستجابة الفورية للحوادث األمنية القائمة عىل نوع الجنس

طلبات اإلجازات الخاصة لالنتقال أو املثول أمام املحكمة، وما إىل ذلك املكتب التنفيذي/املوارد البرشية 

عمليات النقل املؤقتة أو الدائمة، وما إىل ذلك

  

المرفق
 موارد الدعم والمعلومات لمقر األمم المتحدة 

بنسلفانيا( كونيتيكت،  نيوجيرسي،  )نيويورك، 

https://www.un.org/ar/coronavirus/what-is-domestic-abuse
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مؤسسات/موارد الدعم الخارجي   - 3

يشعر  ما  فغالباً  تساعدك.  لن  املحلية  الدعم  ومنظمات  السلطات  أن  تفرتض  فال  بلدك،  بلد خالف  يف  تعيش  كنت  إذا 
املغرتبون بأن أجهزة الرعاية االجتماعية املحلية لن تتفّهم وضعهم وأنها ستنحاز تلقائياً للزوج/الرشيك اآلخر الذي قد 
يكون مواطناً. ومع ذلك، تتوافر خدمات يف العديد من البلدان واملدن لدعم جميع الضحايا، بغض النظر عن وضعهم فيما 

يتعلق بالهجرة. 

إدارة الرشطة املحلية: إذا تعرضت لخطر داهم، فاتصل بالرشطة )911(

مالجئ العنف العائيل

الوطنية:   املالجئ  لقائمة  اإللكرتوني  املوقع  بزيارة  قم  املتحدة،  الواليات  يف  باملالجئ  كاملة  قائمة  عىل   للحصول 
https://shelterlistings.org/

مراكز العدالة األرسية 

تقدم مراكز العدالة األرسية مساعدة حكومية مجانية ورسية لألشخاص املترضرين من العنف الجنساني. للعثور عىل 
https://www.familyjusticecenter.org/ :مركز للعدالة األرسية بالقرب منك، قم بزيارة املوقع

خطوط االتصال املبارش ومؤسسات الدعم يف مجال العنف العائيل:

خط االتصال املبارش الوطني للعنف العائيل | 7233-799-800-1+ عىل مدار الساعة | يقدم املساعدة واملوارد 	 
رساً يف الواليات املتحدة

الرقم 1-866-331-9474+  	  إىل   LOVEIS بكلمة أو رسالة نصية    +1-866-331-9474  |  Love Is Respect
موارد للشباب، مرشوع تابع لخط االتصال املبارش الوطني للعنف العائيل

املقدمة: 	  الخدمات   | الساعة  اتصال مبارش عىل مدار  |  )HOPE )4673-621-800-1 خط   Safe Horizon
تقديم املشورة يف األزمات، والدعم الرسي، والدعم الفردي وتقييم السالمة وإدارة املخاطر، والرتجمة الشفوية، 

واإلحالة إىل الخدمات املناسبة واملستشفيات املحلية التي تجري فحوصاً جنائية لالعتداء الجنيس.

ائتالفات حكومية:

 	)NYSCADV( ائتالف والية نيويورك ملكافحة العنف العائيل

 	)NJCEDV( ائتالف نيوجرييس إلنهاء العنف العائيل

 	)CCADV( ائتالف كونيتيكت ملكافحة العنف العائيل

 	)PCADV( ائتالف بنسلفانيا ملكافحة العنف العائيل

https://shelterlistings.org/
https://www.familyjusticecenter.org/
https://www.thehotline.org/
https://www.loveisrespect.org/
https://www.safehorizon.org/
https://www.nyscadv.org/
https://www.nyscadv.org/
https://njcedv.org/
https://njcedv.org/
http://www.ctcadv.org/
http://www.ctcadv.org/
https://www.pcadv.org/
https://www.pcadv.org/
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املوارد القانونية:

WomensLaw.org: قوانني الواليات ومواردها املتعلقة بالحماية/األوامر التقييدية وحضانة األطفال	 

Casa De Esperanza: تعّرف عىل حقوقك بحسب وضع الهجرة الخاص بك	 

قانون مكافحة العنف ضد املرأة )VAWA(: يجوز للنساء املهاجرات الالتي يعانني من العنف العائيل، املتزوجات 	 
من منتهكي حقوق اإلنسان من مواطني الواليات املتحدة أو املقيمني الدائمني القانونيني فيها، أن يكّن مستحقات 

لتقديم التماس ذاتي للحصول عىل وضع قانوني بموجب هذا القانون  

القانون الدويل واإلساءة األرسية:

 Compendium of International and( األرسي  العنف  مجال  يف  والوطنية  الدولية  القانونية  األطر  مجموعة 
األساسية  واإلقليمية  الدولية  للصكوك  تقّدم مسحاً   :)National Legal Frameworks on Domestic Violence

والترشيعات الوطنية املتعلقة بالعنف العائيل.

اختطاف األطفال عىل الصعيد الدويل:

ل اتفاقية الهاي تدابري الحماية وتوفر إطاراً للبلدان للعمل معاً بطرق محددة لحل قضايا اختطاف األطفال عىل  تُفصِّ
املنسدلة  القائمة  انظر  حدة،  عىل  بلد  كل  يف  والطالق  األطفال  اختطاف  عن  معلومات  عىل  لالطالع  الدويل.  الصعيد 
للحصول عىل بعض املعلومات األولية )توّفر هذه املعلومات رشكة تعنى بقوانني األرسة عىل الصعيد الدويل، وهي غري 

منتسبة لألمم املتحدة وال تتوىل األمم املتحدة فحص هذه املعلومات وال إقرارها(.

الخصوصية والسالمة يف مجال التكنولوجيا:

الشبكة الوطنية إلنهاء العنف العائيل	 

املركز الوطني لضحايا الجريمة	 

 	TechSafety.org

الدفاع عن النفس ضد املراقبة، نصائح وأدوات وطرائق عمل لالتصاالت عرب اإلنرتنت بأمان	 

موارد ثقافية أو دينية )يف منطقة نيويورك الحرضية الكربى(:

 	FaithTrust Institute

 	 Turning Point for Women and Families :املسلمون

 	  Shalom Taskforce :اليهود

 	Sakhi for South Asian Women :جنوب آسيا

https://www.womenslaw.org/
https://casadeesperanza.org/
https://www.justice.gov/tribal/violence-against-women-act-vawa-reauthorization-2013-0
https://www.justice.gov/tribal/violence-against-women-act-vawa-reauthorization-2013-0
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31146
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31146
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31146
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31146
https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/abductions/legain-info-for-parents/why-the-hague-convention-matters.html
https://www.international-divorce.com/international-child-custody-2
https://nnedv.org/content/internet-computer-safety/
https://americancourthouse.com/
https://www.techsafety.org/resources-survivors
https://ssd.eff.org/en
http://www.faithtrustinstitute.org/
https://tpny.org/
https://www.shalomtaskforce.org/
https://www.sakhi.org/
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 معلومات ودورات تدريبية محددة

الشبكة الوطنية إلنهاء العنف العائيل	 

االئتالف الوطني ملكافحة العنف العائيل 	 

 	Futures Without Violence

 	Men Stopping Violence

 	Ayuda

 	Tahirih Justice Center

الدعم المجتمعي   - 4
العنف  من  للضحايا/الناجني  دعم  مجموعات  عىل  العثور  يف  ترغب  ولعلك  مفيداً،  املجتمعي  الدعم  يكون  أن  يمكن 
العائيل عرب وسائل التواصل االجتماعي. ابحث عن مجموعات خاصة تعنى بـ “العنف العائيل” و“الناجني من اإلساءة” 

وكلمات مفتاحية مماثلة. 

شهادات بالفيديو من الناجني

TedTalk: ملاذا ال يغادر ضحايا العنف العائيل | ليزيل مورغان ستاينر )15:59 دقيقة(	 

TedxTalks: لقد حان الوقت للحديث عن اإلساءة النفسية واللفظية | ليزي غالزر | 	 
TEDxPhillipsAcademyAndover )10 دقائق(

TedxTalks: اإلساءة املنزلية: ليست مسألة جنسانية | أندرو باين | TEDxLeamingtonSpa )12:35 دقيقة(	 

http://www.tahirih.org/
http://www.tahirih.org/
http://www.tahirih.org/
http://www.tahirih.org/
http://www.tahirih.org/
http://www.tahirih.org/
http://www.tahirih.org/
http://www.tahirih.org/
http://www.tahirih.org/
http://www.tahirih.org/
https://www.youtube.com/watch?v=V1yW5IsnSjo
https://www.youtube.com/watch?v=V1yW5IsnSjo
https://www.youtube.com/watch?v=SWqi9whHeKM
https://www.youtube.com/watch?v=SWqi9whHeKM
https://www.youtube.com/watch?v=9HgPICMQLls
https://www.youtube.com/watch?v=9HgPICMQLls

