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 نهلافطأو ءاسنلا ناكمإب
 لاح يف ىوأملاب ةماقإلا
 ءاقبلا نم نهنكمت مدع
 ببسب نهتويب يف
 نم فنعلل نهضرعت
 وضع يأ نم وأ جوزلا

 ىوأملاو .لزنملا يف رخآ
 ةوسنلا لجأ نم ًاضيأ

 نضرعت يتاوللا
 اياحض ّنكو ،باصتغالل

.راجتإلل

لمن مأوى النساء؟؟ءاسنلا ىوأم نمل

وأطفالهن  النساء  بإمكان 
اإلقامة بالمأوى في حال عدم 
تمكنهن من البقاء في بيوتهن 
من  للعنف  تعرضهن  بسبب 
الزوج أو من أي عضو آخر 
أيضاً  والمأوى  المنزل.  في 
اللواتي  النسوة  أج��ل  م��ن 
وكّن  لالغتصاب،  تعرضن 

ضحايا لإلتجار.

لمن مأوى النساء؟



ىوأملا يف ةماقإلا
 يوتحت) اهلافطألو اهل ةفرغب دوزت ىوأملا ىلإ ةأرملا لوصو روف

 ءاسنلا ةماقإ نوكتو .(فشارشو ،دئاسوو ،ةفحلأو ،ريرس ىلع
.ةيناجم ةيرورضلا فيظنتلا تاجتنمو مهماعطو نهلافطأو

 ةأرملا اهيف ميقتس يتلا ةينمزلا ةرتفلا بسح فلتخي رمألا
 ،اهتماقإ لالخو .اهيلإ جاتحت يتلا تامدخلا ةيعونو ،ىوأملا يف
/و ،ىوأملا يف نييعامتجأ نييئاصخأ لبِق نم اهتلباقم متي

 ةأرملا ناكمإب ،اهدعبو ىوأملا يف ةماقإلا لالخو .نييماحملا وأ
.ءاسنلا ىوأم ةرادإب (سفنلا ىلع دامتعإلا) ةعومجم يف ةكراشملا

ىوأملا يف لافطألا
 ،نهتاهمأ ىلع ىوأملا يف مهتماقإ لالخ لافطألا ةيلوؤسم عقتو

 ريخ ىلع لافطألا معدب نوموقي نيعوطتملاو ةرادإلا مقاط نكلو
 ةسداسلا ازواجت نيذلا لافطألا عم عامتجإلاب ءاربخلا موقيو .هجو

 فنعلا ام مهميلعتو ،ىوأملا نع ةمزاللا تامولعملاب مهديوزتل
 .مهفطاوعو مهرعاشمو مهسفنأ نع اوربعي يكل ةصرفلا مهل مدقتو
 مهيلع نوضرعيو ،لافطألا ىوأم ةمظنا ىلع مهفيرعت اضيأ متيو

 موسر يهو ،(فنعلا نع ثدحتن اولاعت) :اهناونع ةكرحتم ًاموسر
.ضرغلا اذهل ءاسنلا ىوأم زكرم اهدعأ

 وه ،مهتمدخو ىوأملا ىلإ اومدق نيذلا لافطألا ةدعاسم نم فدهلاو
 .ةيهيفرت تاطاشن قلخ لالخ نم كلذو مهتايح ةيعون زيزعت

 تاطاشنلا نوراتخي نيذلا نيعوطتملا نم ةعامج ىوأملا يف دجويو
.يلئاعلا مهعضوو لافطألا رامعأ عم ةقفاوتملا

ىوأملا يف ةايحلا
 ،ىوأملا يف ةيصوصخلاو ةيرسلا ىلع يوق زيكرـت كانهو
 ءاسنلاو ةرادإلا ةئيه وضع نيب ركذت يتلا رومألا لك يف

 نظفتحت نأ تاميقملا ءاسنلا لأسن نحنو .ىوأملا يف تاميقملا
 ىلإ ةفاضإلاب .ةرادإلا ةئيه وضع نم اهنملستي يتلا تامولعملاب

.هنع نلعم ريغ ىوأملا يف ءاسنلا ناونع نإف كلذ

 لامعألا تادفاولا ءاسنلا عم ىوأملا يف ةئيهلا ءاضعأ مساقتيو
 لعج ىلإ فدهت يتلا ،ةماهلا دعاوقلا نم ليلقلا كانه .ةيلزنملا

 نكلو ،مونلا ىلإ لافطألا باهذ تقو كلذ لاثم .ةسلسو ةلهس ةماقإلا
 لمعلا يف قاستالاو نمألا داجيإ وه ىوأملا دعاوق فده نإف مومعلا ىلع

 ليمج لزنم ىوأملا نإ .ةماقإلا ةيلاعف ةدايز لجأ نم ،هيف ذفنملا
.ةيلئاعلا ةايحلل ةلثامم ةروص قلخ هفده يلئاع وجب عتمتيو

تالباقملا
 نشعي يتاوللا وأ فنعلا نم نيناع يتاوللا ءاسنلا ناكمإب

 ،معدلا نحنمو نهتلباقمل ىوأملا نرزي نأ فنعلا نم وج يف نآلا
 .ىوأملا يف ةماقإلا ىلإ ةجاحلا نود ،تامولعملا وأ/و ةروشملاو

 كلذ ٍدعوم ىلع لوصحلا يرورضلا نم هنإف ةلباقملا متت يكلو
 ناكمإب امك .ةيناجم ةلباقملاو .1205 561  :مقرلاب لاصتإلاب

.ةمدخلا هذهب نعتمتي نأ ةرسألا دارفأو ءابرقألا

 نوكيو ،ةعاس يلاوح اهتدمو ؛ةأرملا طورش بسح ةلباقملا نوكتو
 يف ةصتخملا سلجت .ةأرملا هيف ميقت يذلا ىوأملا يف اهناكم

 .اهتيضق نع ًارصتخم ًاخيرات اهنم ذخأتو ةأرملا عم ةلباقملا ةفرغ
 .ةيلاتلا ةوطخلا يف أشنتس يتلا فورظلاب ًامامت قلعتم رمألا

 ةمدخ ىلإ لاحت نأ نكميو ،ىرخأ ةلباقم بلطت نأ ةأرملا ناكمإب ،الثم
.ىوأملا يف اهئاقب ىلع ةقفاوملا متي نأ نكمي وأ ىرخأ

 ءاسنلاف .ةديدع بابسأل ةلباقملل ليجستلاب ةأرملا موقت
 قلعتي اميف ةيلمع تامولعم ىلع لوصحلا لجأ نم نيتاي ًانايحأ

 نهناكمإب فيكو ،نهتلماعم اوؤاسأ نيذلا نهجاوزأ كرت ةيفيكب
 ةناضحلا ةوعد تاءارجإب نمقي فيك وأ ،قالطلا ىلع لوصحلا

 يتاوللا ةوسنلا نوكت ام ًانايحأو .ةيتيبلا لئاسملا نم اهريغو
 ىلع ندتعا دقف ،نهتلاحل تاكردم ريغ ةلماعملا ءوسل نضرعت
 اذهل ،ةءاسإلا بكترم نم يوسلا ريغ كولسلاو ةئيسلا ظافلألا

 يلهأ فنع ةيضق مهتيضق تناك اذإ ام تادكأتم ريغ نهنإف ببسلا
 حايترالل ٍعاد ريغو ًانايحأ بعصلا نم نوكي نأ نكمي ،ًاضيأو .ال مأ

 ببسلا اذهلو .ةرسألا دارفأ وأ ءابرقألا عم تابوعصلا ةشقانم
 ىوأم زكرم يف ريبخ عم ةلباقملا ىلإ ءاسنلا ًانايحأ يتأت

.مهاياضق ةشقانمل ءاسنلا

(سفنلا ىلع دامتعإلا) تاعومجم
 تاءاقللا فدهو .ةبقاوعو فنعلا ةعيبط تاءاقللا يف شقانت
 نيقتلي نأ وه ةلثامم براجت نم نيناعي يتاوللا ةوسنلا عم

 رسكب ،سفنلا ىلع دامتعإلا لجأ نم ًاضعب نهضعب نيوقيو
.فنعلا بقاوع كاردإو ،ةدحولا قوط

 ، 1205 561 :مقرلاب لاصتإلا ىجري تامولعملا نم ديزمللو
 ربتعت يتلا ،ةلباقملا لجأ نم دعوم ىلع لوصحلل ليجستلاو

 ىلع دامتعإلا) ةعومجم يف ةكراشملل ةيرورض ةيادب ةطقن
 لخدت نأ لبق اهتلباقم ةأرملا لخدت نأ يعيبطلا نم .(سفنلا

 اهعم لاصتا ىلع زكرملا نوكيسو .(سفنلا ىلع دامتعإلا) ةعومجم
.ةعومجملا ءدب نع اهغالبإل

ةمدخلا فتاه مقر
112 :يلاتلا مقرلاب لاصتإلا ىجري ئراوطلا ةلاح يف

 مقرلا ىلع ىوأملا زكرمب نهيوذو فنعلا اياحض لاصتاب بحرن
.حصنلا وأ/و معدلا ىلع لوصحلل 1205 561 يلاتلا

فيقثتلا
 قلعتي اميف ةعونتم ةيفيقثت تامدخ ىوأملا ءاربخ مدقي

 .هبقاوعو هراشتناو ،هتعيبطو ،يلهألا فنعلاب

 نم ديزمللو .ةعومجم لك ةبغر بسح فيقثتلا اذه هجويو
 ةريدملاب لاصتإلا ىجري ميلعتلاب قلعتي اميف تامولعملا

 ، Sigþrúður Guðmundsdóttir  ةديسلا ءاسنلا ىوأمل ةيرادإلا
   :يلاتلا ليميإلا ىلع ،ريتودسدنوموغ روربغيس

sigthrudur@kvennaathvarf.is 

مجموعات )اإلعتماد على النفس(
اللواتي  النسوة  مع  اللقاءات  وهدف  وعواقبة.  العنف  طبيعة  اللقاءات  في  تناقش 
يعانين من تجارب مماثلة هو أن يلتقين ويقوين بعضهن بعضاً من أجل اإلعتماد 

على النفس، بكسر طوق الوحدة، وإدراك عواقب العنف.
وللمزيد من المعلومات يرجى اإلتصال بالرقم: ٥٦١١٢٠٥ ، والتسجيل للحصول 
في  للمشاركة  ضرورية  بداية  نقطة  تعتبر  التي  المقابلة،  أجل  من  موعد  على 
مجموعة )اإلعتماد على النفس(. من الطبيعي أن تدخل المرأة مقابلتها قبل أن تدخل 
مجموعة )اإلعتماد على النفس(. وسيكون المركز على اتصال معها إلبالغها عن 

بدء المجموعة.

رقم هاتف الخدمة
في حالة الطوارئ يرجى اإلتصال بالرقم التالي: ١١٢

نرحب باتصال ضحايا العنف وذويهن بمركز المأوى على الرقم التالي ٥٦١١٢٠٥ 
للحصول على الدعم و/أو النصح.

التثقيف
يقدم خبراء المأوى خدمات تثقيفية متنوعة فيما يتعلق بالعنف األهلي، وطبيعته، 

وانتشاره وعواقبه. 
ويوجه هذا التثقيف حسب رغبة كل مجموعة. وللمزيد من المعلومات فيما يتعلق 

بالتعليم يرجى اإلتصال بالمديرة اإلدارية لمأوى النساء السيدة  
Sigþrúður Guðmundsdóttir

 ، سيغبرور غوموندسدوتير، على اإليميل التالي: 
 sigthrudur@kvennaathvarf.is 

الحياة في المأوى
وهناك تـركيز قوي على السرية والخصوصية في المأوى، في كل األمور التي 
النساء  نسأل  المأوى. ونحن  المقيمات في  والنساء  اإلدارة  بين عضو هيئة  تذكر 
المقيمات أن تحتفظن بالمعلومات التي يتسلمنها من عضو هيئة اإلدارة. باإلضافة 

إلى ذلك فإن عنوان النساء في المأوى غير معلن عنه.
هناك  المنزلية.  األعمال  الوافدات  النساء  مع  المأوى  في  الهيئة  أعضاء  ويتقاسم 
التي تهدف إلى جعل اإلقامة سهلة وسلسة. مثال ذلك  الهامة،  القواعد  القليل من 
وقت ذهاب األطفال إلى النوم، ولكن على العموم فإن هدف قواعد المأوى هو إيجاد 
المأوى  إن  اإلقامة.  فعالية  زيادة  أجل  فيه، من  المنفذ  العمل  في  األمن واالتساق 

منزل جميل ويتمتع بجو عائلي هدفه خلق صورة مماثلة للحياة العائلية.

المقابالت
بإمكان النساء اللواتي عانين من العنف أو اللواتي يعشن اآلن في جو من العنف 
أن يزرن المأوى لمقابلتهن ومنحن الدعم، والمشورة و/أو المعلومات، دون الحاجة 
إلى اإلقامة في المأوى. ولكي تتم المقابلة فإنه من الضروري الحصول على موعٍد 
ذلك باإلتصال بالرقم:  ٥٦١١٢٠٥. والمقابلة مجانية. كما بإمكان األقرباء وأفراد 

األسرة أن يتمتعن بهذه الخدمة.
في  مكانها  ويكون  ساعة،  حوالي  ومدتها  المرأة؛  شروط  حسب  المقابلة  وتكون 
المأوى الذي تقيم فيه المرأة. تجلس المختصة في غرفة المقابلة مع المرأة وتأخذ 
منها تاريخاً مختصراً عن قضيتها. األمر متعلق تماماً بالظروف التي ستنشأ في 
الخطوة التالية. مثال، بإمكان المرأة أن تطلب مقابلة أخرى، ويمكن أن تحال إلى 

خدمة أخرى أو يمكن أن يتم الموافقة على بقائها في المأوى.
تقوم المرأة بالتسجيل للمقابلة ألسباب عديدة. فالنساء أحياناً ياتين من أجل الحصول 
معاملتهن،  أساؤوا  الذين  أزواجهن  ترك  بكيفية  يتعلق  فيما  معلومات عملية  على 
وكيف بإمكانهن الحصول على الطالق، أو كيف يقمن بإجراءات دعوة الحضانة 
وغيرها من المسائل البيتية. وأحياناً ما تكون النسوة اللواتي تعرضن لسوء المعاملة 
غير مدركات لحالتهن، فقد اعتدن على األلفاظ السيئة والسلوك غير السوي من 
مرتكب اإلساءة، لهذا السبب فإنهن غير متأكدات ما إذا كانت قضيتهم قضية عنف 
أهلي أم ال. وأيضاً، يمكن أن يكون من الصعب أحياناً وغير داٍع لالرتياح مناقشة 
إلى  النساء  أحياناً  تأتي  السبب  ولهذا  األسرة.  أفراد  أو  األقرباء  مع  الصعوبات 

المقابلة مع خبير في مركز مأوى النساء لمناقشة قضاياهم.

اإلقامة في المأوى
فور وصول المرأة إلى المأوى تزود بغرفة لها وألطفالها )تحتوي على سرير، 
وألحفة، ووسائد، وشراشف(. وتكون إقامة النساء وأطفالهن وطعامهم ومنتجات 

التنظيف الضرورية مجانية.
ونوعية  المأوى،  في  المرأة  فيها  ستقيم  التي  الزمنية  الفترة  حسب  يختلف  األمر 
الخدمات التي تحتاج إليها. وخالل إقامتها، يتم مقابلتها من ِقبل أخصائيين أجتماعيين 
المرأة  بإمكان  وبعدها،  المأوى  في  اإلقامة  المحاميين. وخالل  و/أو  المأوى،  في 

المشاركة في مجموعة )اإلعتماد على النفس( بإدارة مأوى النساء.

األطفال في المأوى
وتقع مسؤولية األطفال خالل إقامتهم في المأوى على أمهاتهن، ولكن طاقم اإلدارة 
والمتطوعين يقومون بدعم األطفال على خير وجه. ويقوم الخبراء باإلجتماع مع 
األطفال الذين تجاوزا السادسة لتزويدهم بالمعلومات الالزمة عن المأوى، وتعليمهم 
ما العنف وتقدم لهم الفرصة لكي يعبروا عن أنفسهم ومشاعرهم وعواطفهم. ويتم 
متحركة  رسوماً  عليهم  ويعرضون  األطفال،  مأوى  انظمة  على  تعريفهم  أيضا 
عنوانها: )تعالوا نتحدث عن العنف(، وهي رسوم أعدها مركز مأوى النساء لهذا 

الغرض.
والهدف من مساعدة األطفال الذين قدموا إلى المأوى وخدمتهم، هو تعزيز نوعية 
من  جماعة  المأوى  في  ويوجد  ترفيهية.  نشاطات  خلق  خالل  من  وذلك  حياتهم 
ووضعهم  األطفال  أعمار  مع  المتوافقة  النشاطات  يختارون  الذين  المتطوعين 

العائلي.


