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قف العنف!
Aargauالعنف المنزلي والمالحقة التحرشیة في كانتون ارجاو 

أشخاص یتكرر العنف المنزلي بشكل یفوق توقعات الكثیرین. ویعني المرء بالعنف المنزلي، ذلك النوع من العنف الذي ینشأ بین 
ُیقصد ج أو شراكة أو عائلیة أو قرابة. یرتبطون أو كانوا یرتبطون مع بعضھم البعض في عالقة ما، على سبیل المثال عالقة زوا

المالحقة التحرشیة ھي مالحقة شخص ما آلخر إن بالعنف المنزلي الشكل النفسي واللفظي والجسدي والجنسي أو المالحقة التحرشیة. 
ایقتھ أو مراقبتھ أو تتبعھ.بشكل متكرر بھدف مض

جمیع محاوالت تبریر ال قبول وال مبرر لویعاقب علیھا القانون. ،جرائم العنف المنزلي والمالحقة التحرشیة ممنوعة في سویسراإن 
جرائم العنف باسم "الشرف" واالستخفاف والتھوین وتأثیر الكحول والضغط أو االستفزاز.

لدى الشرطة إمكانیات مختلفة لحمایة األشخاص الذین یتعرضون للعنف. فیمكن للشرطة على سبیل المثال ارغام الشخص الذي یمارس 
یوماً. كما یمكنھا منعھ من التواصل مع الشخص الُمعَنَف أو االقتراب 20العنف أو یھدد بھ، على مغادرة المنزل ومنعھ من دخولھ لمدة 

بفرض إجراءات لحمایة الشخص الُمعَنَف.)، المخولةBezirksgericht(شرطة ھناك المحكمة المحلیة منھ. وإلى جانب ال

أو في ،صعوبة في التحدث عن ذلكتواجھونممن یتعرضون للعنف المنزلي ولكل إنسان الحق بحیاة خالیة من العنف. ففي حال كنتم 
، تقدموا 117بالشرطة في الحاالت الخطرة على الرقم ل شيء: اتصلوا رغم كبما یليالحصول على المساعدة، فیرجى منكم القیام 

) أو اتصلوا بھیئة مساعدة الضحایا في كانتون آرجاو Kantonspolizeiبطلب فتح محضر لدى شرطة الكانتون (
)Opferberatung Aargauم في بیت النساء ). وفي حال كنتم ال تشعرون باألمان في البیت، فیمكنكم الحصول على مأوى مع أطفالك
)Frauenhaus اآلباء (–) أو بالنسبة للرجال في بین الرجالZwüscheHalt.(

بھذا األمر مع تصرفون غضبكم؟ إن العنف لیس ھو الحل! تحدثوا كیفھل تخشون من فقدان السیطرة على النفس، وال تعرفون 
Anlaufstelle gegenمركز مناھضة العنف المنزلي (الشخص الذي تثقون بھ للحصول على المساعدة، على سبیل المثال مع 

häusliche Gewalt.(

. ویبدو أن أشكاالً في حیاتھمشة األطفال للعنف المنزلي تشكل عبئاً ثقیًال علیھم یعنانون منھ بشدةیا: إن معھوما یُنسى في غالب األحیان
لألطفال أیضاً الحق في حیاة خالیة من العنف.إن ورھم. بسیطة من العنف، یمكن أن یترتب علیھا تداعیات خطیرة جدًا على تط

.www.ag.ch/häuslichegewaltتجدون عناوین ومعلومات حول العنف المنزلي ھنا 

https://www.ag.ch/de/verwaltung/dvi/ueber-uns/organisation/generalsekretariat/haeusliche-gewalt/notfall-und-beratung-hilfe-finden

