
Violences conjugales - Conseils patientes 

 ضیرملل حئاصن - يلزنملا فنعلا
 
 .ھفاشتكا نكمی ال ثیح نمآ ناكم يف دنتسملا اذھب ظفتحا

 وأ ًایدسج وأ ًایلام وأ ًایسفن وأ ًایظفل فنعلا اذھ ناك ءاوس( يرسألا فنعلا ةلاح يف
 )ًایسنج
 كدرفمب قبت ال

 روثعلل ةعیرسلا ةباجتسالا زمر حسما( يلزنملا فنعلا ایاحضل معد ةیعمجب لصتا •
 )كیلإ مقر برقأ ىلع

 ةلاحإو عامتسا طخ :)Violences Femmes lnfos( 3919 ىلع لصتا •
 عوبسألا مایأ يف ًءاسم 10 ىلإ اًحابص 9 نم عوبسألا يف مایأ 7 يناجمو لوھجم
 .عوبسألا ةیاھن تالطع يف ًءاسم 6 ىلإ اًحابص 9 نمو

 و نییعامتجالا نییئاصخألاو ةیاعرلا يمدقم :نیفرتحم وأ / و كلوح نم ىلإ ثدحت •
PMI، خلإ ، نیماحملاو. 

 ىوكش میدقت
 كردلا وأ ةطرشلا زكرم يف •

 وأ يسنجلا وأ يلزنملا فنعلا نع غالبإلل يساسألا ماظنلا ىلع تنرتنإلا ربع •
 )لباقملا ةعیرسلا ةباجتسالا زمر حسما( يناسنجلا
 كل ىفشتسم برقأ يف •

 
 مكسفنأ اومحا

 
 :ةیلاتلا ماقرألا دحأب لصتا ،ئراوطلا ةلاح يف •

 فتاھلا ربع كردلاو ةطرشلا تامدخب لاصتالل 17 ₋
 ةریصقلا لئاسرلا قیرط نع كردلا وأ ةطرشلاب لاصتالل 112 ₋



 ءافطالا ةرادا عم لصاوتلل 18 ₋
 ةیبطلا ئراوطلل 15 ₋
 )مویلا يف ةعاس 24 و عوبسألا يف مایأ 7( ئراط نكس ىلع لوصحلل 115 ₋
 عمسلا فاعض وأ مصلا صاخشألل 18 و 17 و 15 مضی يذلا مقرلا 114 ₋

 
 :ئراوطلا ةلاح يف اھعابتال نامأ ةطخ عض •

 تامدخلا ،ناریجلا ،براقألا( اھب لاصتالا كنكمی يتلا ماقرألاب ةمئاق لمعب مق ₋
 بلق رھظ نع اھملعتو )... ، ئراوطلا ماقرأ ،ةیعامتجالا
 وأ ةلئاعلا وأ ءاقدصألا عم( ةجاحلا دنع ھیلإ ءوجللا كنكمی ًانمآ ًاناكم ددح ₋

 )ةیعمج
 دوجو ةلاح يف ھھیبنت ىلإ فدھت ةرفشم ةلاسر ىلع ھب قوثوم صخش عم قفتا ₋

 كلافطأ ىلع وأ كیلع كیشو رطخ
 باسح كیدل نكی مل اذإ كمساب ًاباسح حتفاو ةلوھسب ةحاتم دوقنلا لعجا ₋
 )خلإ ،ةفاظنلا تاودأ ،سبالملا( تایرورضلا ىلع يوتحت ةبیقح دادعإب مق ₋
 وأ ةیلصألا خسنلا( ةمھملا ةیرادإلا كتادنتسم نیزختل نمآ ناكم نع ثحبا ₋

 )ةروصملا خسنلا
 

 


