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العنف

ما هو العنف الأرسي؟

ب زوجته أو أطفاله. لكن هنالك أنواعا أك�ث بكث�ي من  ي رجل ي�ض
إذا تحدثنا عن عنف أرسي رسعان ما تفكر �ض

ل، إجباره)ا( عىل ممارسة الجنس أو  ض ي الم�ض
العنف الأرسي. تهديد شخص ما يُعد عنفا. حبس شخص ما �ض

ف العائلة مهدد، هو شكل من  استغالله)ا( ماديا، يعد ذلك عنفا. ح�ت تجاهل شخص ما كليا و استبعاده، لأن رسث
أشكال العنف.

تعريف العنف الأرسي 
كاء)السابقون(، أفراد الأرسة، أفراد  ي هذا ال�ث

العنف الذي يرتكبه شخص ينتمي إىل دائرة عائلة الضحية، يع�ض
ض ممارس العنف و الضحية وليست له  العائلة و أصدقاء الأرسة ». مفهوم العنف الأرسي له صلة بالعالقة ب�ي
ي ذلك 

صلة بمكان حدوث العنف. من كلمة عنف يُفهم المساس بالسالمة الشخصية. يمكن أن يتعلق الأمر �ض
غاظة، التصغ�ي من قيمة المرء، التهديد، مطاردة  ي أو عاطفي )السب، الإ

بعنف جسدي )إعتداء(، عنف نفس�ض
. عتداء الجنسي المرء(، الحتكاك الجنسي الغ�ي مرغوب فيه أو الإ

)Ikazia( « مستشفى » إكازيا

ا و غالبا  تضع منطقة روتردام رايموندمعالجة سوء معاملة الأطفال من أولوياتها. يعد العنف الأرسي مشكال كب�ي
ـِ 119.000* ضحية للعنف أو  ض بالأمر. تشهد هولندا سنويا ما يقدر ب ما تكون له عواقب وخيمة عىل المعني�ي

عتداء. الإ

بالغ عنه و جعله قابال للنقاش. إىل جانب  يقاف العنف الأرسي، هي الكشف عنه بشكل مبكر، الإ الطريقة الأهم لإ
ض  عتداء ب�ي ي أقرب وقت ممكن و بالتاىلي النتقال إىل تفادي العنف والإ

ذلك الهدف هو إيقاف العنف الأرسي �ض
الأجيال.

ي مستشفى » إكازيا » عىل الت�ف وفقا للمبادئ التوجيهية لرمز 
ض �ض لذلك يكون قد تم تكوين الأطباء و الممرض�ي

 . ي
نذار )MELDCODE( الوط�ض الإ

نذار هذا من طرف وزارة الصحة الشعبية، الرفاهية والرياضة.  لقد تم إحداث رمز الإ

ي حدوث عنف أرسي، سوف نتحدث معكم و سوف 
ي حالة وجود اشتباه �ض

ي بالنسبة لكم كمريض أننا �ض
هذا يع�ض

ي يمكن اتخاذها. ويتم عقد موعد لكم مع منسق)ة( رعاية الأطفال والعنف 
نبحث معكم الخطوات الممكنة ال�ت

الأرسي.
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منسق)ة( رعاية الأطفال والعنف الأرسي
ي مستشفى » إكازيا » منسقة لرعاية الأطفال والعنف الأرسي. يمكن لها أن تناقش معكم الأمور 

 تشتغل �ض
ي حالة عنف أرسي.

ي البحث عن المساعدة مثال لدى مركز الدعم �ض
الغامضة المحتملة. و تقوم بتوجيهكم �ض

ي ذلك بشكل ملموس بالنسبة لكم كمريض؟ 
ماذا يع�ن

ـِ »  إذا كان سنكم أك�ب من 18 سنة عند زيارتكم لمستشفانا، حينئذ نعرض عليكم مقابلة مع المنسقة التابعة ل
بالغ بسوء معاملة الأطفال.  نذار لالإ ي حالة طفل قارص مرتبط بعنف أرسي، سوف يتم تشغيل رمز الإ

إكازيا ». �ض
بالغ بقلقنا )حول الطفل  نذار وبدون الحصول عىل موافقة، نقوم بالإ نكون مضطرين لتباع مقتضيات رمز الإ

.)AMK( بالغ عن سوء معاملة الأطفال ي أرستكم( لدى مركز الإ
القارص �ض

طلب المساعدة.
ُك الأمر عىل حاله! قوموا  ي محيطكم، ل ت�ت

 هل أنتم شخصيا ضحية أو كنتم شاهدا عىل عنف أرسي �ض
بالغ  عن العنف لدى مركز الدعم و النصح عن العنف الأرسي: 444 38 44 - )010(. مقدمو المساعدة  بالإ

ي اليوم.
ي الأسبوع، 24 ساعة �ض

المختصون هم تحت رهن إشارتكم 7 أيام �ض
قد يكون أيضا أنكم تستعملون العنف شخصيا و أنت نادمون عىل ذلك. تذكروا مع ذلك أن مشكلتكم لن 
ض  ي أرسع وقت ممكن! يرجى التصال بالعامل�ي

تحل من تلقاء نفسها، لكن يمكن حلها. ابحثوا عن مساعدة �ض
ض لمركز النصح والدعم للعنف الأرسي: 444 38 44 )010(.  التابع�ي

ي الختام
�ن

نذار  التابع لوزارة الصحة  . عن طريق  رمز الإ ة لسالمة و عافية كل المر�ض  يُوىِلي مستشفى » إكازيا » أهمية كب�ي
ي 

الشعبية، الرفاهية و الرياضة ونتائج ذلك داخل مستشىفى » إكازيا »، نتم�ض أن نُنّبه إىل الوضعيات الصعبة �ض
ي الوقت المناسب. 

ي و توف�ي المساعدة حيثما تتطلب الأمر �ض
ي المحيط المعيسث

ل أو �ض ض الم�ض

ي مستشفى » 
يمكنكم أيضا شخصيا طلب عقد مقابلة مع المنسقة إذا كانت لديكم أسئلة حول طريقة العمل �ض

ي الوضعية الأرسية. 
إكازيا » و/أو إذا كانت هنالك طلب مساعدة �ض

ض إىل الجمعة من خالل رقم الهاتف العام لمستشفى »إ كازيا ». يكون ذلك ممكنا من يوم الثن�ي

)010( 297 50 00

 www.ikazia.nl
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