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الذي تّم تحويله إلى قانون  13/93المرسوم بقانون من بين التدابير الوقائية التي ينُّص عليها القانون: انظر  والتحذير من المطاردةالمنزلي  التحذير من العنفيُعد   من عدم ارتكاب اعمال عنف أخرى       الشرطةبدون محاكمة و كبديل للشكوى، وبكل بساطة، بطلب   يمكن إيقاف مرتكب العنف  من أول تعّرضك لحادثة عنف اتّصلي بالشرطة. ال تنتظري حتى فوات األوان!  الذي تّم تحويله إلى  09/11والمرسوم بقانون  13/119 . لمعرفة المزيد، اتصلي بمكاتبنا.09/38قانون   ɅɅɅɅɅɅɅɅɅɅɅ      الّضحية إذا فوجئ ُمتلبّسا ، يُمكن .من األماكن التي ٙتتردّد عليها عادةً  قد يُمنع من االقتراب  عن المنزل العائلي ُمرٙتكب العنف      يُمكن العنف المنزلي المتكّرر أو الخطير إذا كنت ضحية     c.6 c.p.p مكرر 282مكرر و  384انظر المادة   المساعدة القانونية فبإمكان ضحايا العنف اإلستفادة من اعلمي أنه من أجل الحصول على الدّعم القانوني،     من طرف الدولة أو منطقة بييمونتي. المجانية 4رقم  24.02.2016انظر قانون منطقة بييمونتي    تحذيره إبعاد   القبض عليه    وأطفالهن"."التمييزبين الجنيسن و دعم نساء ضحايا العنف "إجرائات لتصدي و مكافحة العنف القائم على  
 

عدم الكشف عن منزلي إبالغ الشرطة و طلب على علم بوجود حالة عنف  أي شخصبإمكان      فروعها المتعددة مساعدتك.إن الشجاعة في إدانة العنف ستسمح للمؤسسات و  يُحس بأن ال شيئ يمكن رْدعه.ُممارس العنف يستمد قّوته بين جدران المنزل و ستجدين حالّ لمشكلتك إذا غادرت المنزل، ألن  فقط لإلستشارة و اطلب المعلومات.اتجهي إلى أقرب مركز شرطة إليك حتى و لو كان    بإمكان الشرطة مساعدتك              إذا كانت هناك تهديدات إذا كانت هناك سيادة       إذا كانت هناك  حيازة    إذا كان هناك عنف   المشاعر لضحيته.ُمرتكب العنف يمارس سلطته باإلعتماد على هذه      بالتحديد هي النتيجة األولى للعنف.األعمال اإلنتقامية و فقدان أوالدها : هذه المخاوف بالخجل و باإلحساس بالذنب، إنها قد تخاف من ضحية العنف ال تُبلّغ عن ُمعنّفها ألنها قد تشعر      في العالم وفي أي بيئة اجتماعية واقتصادية.العنف يمكنه أن يصيب أي شخص، في أي مكان      أطلبي المساعدة من الشرطة  أو ضحية المطاردة؟ هل أنت ضحية العنف المنزلي .هويته  
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