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استشارات	فردية	وعروض	
اندماج	للمهاجرات

مقابالت وحلقات نقاشية ورحالت 
استطالعية حول مواضيع العمل 
والتعليم ودورات اللغة األلمانية 
والصحة واألسرة والحماية من 

العنف وتقرير المصير.
تُقدم الخدمة مجانًا.

مركز	النساء	التابع	لصندوق	
االندماج	النمساوي

Landstraßer Hauptstraße 26  
Wien 1030  

01 715 10 51 113  
frauen@integrationsfonds.at  

توفر جميع مراكز االندماج التابعة 
لصندوق االندماج النمساوي عروًضا 

خاصةً للنساء.

integrationsfonds.at/frauen
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النساء
مشاوره فردی و برنامه های 

ادغام برای مهاجرین.
ساعات مشاوره، سمینارها و گشت 

و گذار در موضوعات کار و 
تحصیل، دوره های زبان آلمانی، 
بهداشت، خانواده، محافظت در 
 برابر خشونت و خودمختاری.

این برنامه رایگان است.

ÖIF مرکز زنان
Landstraßer Hauptstraße 26

1030 Wien
01 715 10 51 113

frauen@integrationsfonds.at

در همه مراکز ÖIF برنامه هایی 
ویژه زنان وجود دارد.

integrationsfonds.at/frauen
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خشونت بر بسیاری از دختران و زنان تأثیر می گذاردصرف نظر 
از منشأ، طبقه اجتماعی یا مذهب آنها. این موضوع آثار جسمی و 
روانی بر جای می گذارد که قربانیان اغلب در طول زندگی خود 
از آن رنج می برند. این بروشور برای کمک به تمام زنانی است 

که خشونت را تجربه کرده اند و تجربه می کنند. 

به عنوان یک زن، شما حق زندگی بدون خشونت و تعیین سرنوشت 
بگیرید.  کمک  اتریش  در  می توانید  نیستید.  تنها  شما  دارید.  را 

مراکز مشاوره متعددی پشتیبانی خود را به شما ارائه می دهند.

این به همه ما بستگی دارد که با هم برای مقابله با خشونت علیه 
دختران و زنان کار کنیم. 

Susanne Raab

وزیر فدرال زنان، خانواده، ادغام و رسانه ها

Franz Wolf

مدیر صندوق ادغام اتریش
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پیشگفتار
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التعرف على العنف، 
طلب المساعدة

العنف ضد النساء والفتيات له أشكال كثيرة، وسنتكلم في هذا الكتيب عن 

العنف الجسدي والنفسي والمالي والجنسي وذي الطابع الثقافي.	

يمكن	أن	يتعرض	النساء	لكثيٍر	من	أشكال	العنف.	وال	تتجرأ	الضحايا	

على	اإلفصاح	عن	ذلك،	وغالبًا	ما	ال	يعرف	النساء	أنهن	يتعرضن	للعنف.	

وكل	هذه	األوضاع	خاطئة.

6

خشونت را شناسایی کردن، 
کمک دریافت کردن

خشونت علیه زنان و دختران اشکال مختلفی دارد. این بروشور به خشونت 

فیزیکی، روانی، مالی، جنسی و فرهنگی می پردازد. 

زنان ممکن است تحت تأثیر انواع خشونت قرار گیرند. کسانی که آسیب 

دیده اند اغلب جرات صحبت در مورد آن را ندارند. اغلب مواقع زنان حتی 

نمی دانند که خشونت را تجربه کرده اند. هیچ کدام از اینها هرگز خوب نیست. 



7

يعرض	هذا	الكتيب	عدة	أمثلة	مختلفة	للعنف،	ويقدم	عدة	جهات	اتصال	

مختصة	بالضحايا	في	جميع	أنحاء	النمسا. فالقاعدة الجوهرية هنا هي:	تحدثن 
عن ذلك واطلبن المساعدة!

7

این بروشور نمونه های مختلفی از خشونت را نشان داده و مخاطبینی 

 را برای افراد آسیب دیده در سراسر اتریش ارائه می دهد.
 زیرا مهم است که: در مورد آن صحبت کنید و کمک بگیرید!
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ما	المقصود	بالعنف	الجسدي؟

يُطلق	على	العنف	الجسدي	أيًضا	العنف	المادي.	وهو	أن	يُلحق	شخص	بجسد	
شخص	آخر	إصابة	متعمدة.	وهذا	يحدث	على	سبيل	المثال	من	خالل	التالي:

الضرب،	والركل 	  
الخنق،	وشد	الشعر 	  

أحيانًا يستخدم األشخاص أغراًضا في تنفيذ العنف. 

غالبًا ما تظهر آثار على ضحايا العنف الجسدي:

بقع	زرقاء	أو	عيون	زرقاء 	 	 
جروح	سحجات،	أو	خدوش،	أو	تمزقات 	  

حروق 	  

ما	المقصود	بالعنف؟

8

خشونت فیزیکی )جسمی( چیست؟

به خشونت فیزیکی، خشونت بدنی نیز گفته می شود. یک نفر به عمد بدن
دیگری را مجروح می کند. این اتفاق، برای مثال، از این طریق می افتد:

کتک زدن، لگد زدن
گلو را فشردن، موها را کشیدن

گاهی اوقات فرد از اشیا نیز برای اعمال خشونت استفاده می کند.

اغلب آثاری در قربانیان خشونت فیزیکی دیده می شود:

لکه ها یا چشم کبود
زخم های سائیدگی، خراش یا پارگی

سوختگی

خشونت چیست؟
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 “شريكي يؤذيني.	
يركلني	ويضربني	باألغراض.	ماذا	عساي	أن	أفعل؟”

 “زوجي يضربني. 
أنا أخاف منه.”

 “عندما يكون صديقي 
 غاضبًا، يشدني من شعري أو 

يدعس ذراعي.”

العنف	الجسدي	أمٌر	خاطئ	دائًما!
اإليذاء	البدني	جريمة	يُعاقب	عليها	في	النمسا.	لسِت	وحدِك.	

اطلبي المساعدة	–	ستجدين	جهات	االتصال	الخاصة	بذلك	بدًءا	من	
صفحة	24.

9

 “همسرم به من صدمه می زند. 
به من لگد می زند و با اشیا من را می زند. 

چه کار می توانم بکنم؟”

 “شوهرم من را کتک می زند. 
از او می ترسم.”

 “وقتی دوستم 
 عصبانی است موهایم را می کشد یا 

بازویم را می فشارد.”

خشونت فیزیکی هرگز درست نیست! 
آسیب بدنی در اتریش یک جرم کیفری است. شما تنها نیستید. 

کمک بگیرید – اطالعات تماس را در صفحه 24 به بعد خواهید دید.
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يتحقق	العنف	النفسي	عندما	يأذي	شخٌص	ما	شخًصا	آخًرا	عمًدا	إما	عن	
طريق	الكالم	أو	السلوك،	على	سبيل	المثال:

السب، واإلهانة، والتحقير   
االبتزاز، والضغط، والتهديد   
المراقبة، والمطاردة، والتتبع   

   الحبس، والحرمان من التواصل، والحرمان من الهاتف الجوال

ليس من السهل دائًما التعرف على العنف النفسي مثلما في العنف 
الجسدي؛ فهو ال يترك آثاًرا يمكن رؤيتها. قد يحمل هذا العواقب التالية: 

الحزن، واالكتئاب   
انخفاض	الثقة	بالنفس   
اضطرابات عند النوم   

الخجل، والخوف   

ما المقصود بالعنف النفسي؟

10

خشونت روانی زمانی اتفاق می افتد که فرد آگاهانه از طریق گفتار و رفتار
خود به دیگری آسیب برساند. به عنوان مثال:

فحاشی، توهین، تحقیر
باج گیری، تحت فشار قرار دادن، تهدید کردن

کنترل کردن، دنبال کردن، تعقیب کردن
زندانی کردن، ممنوع کردن تماس، گرفتن تلفن همراه

تشخیص خشونت روانی اغلب به آسانی خشونت فیزیکی نیست و هیچ
اثری که از بیرون قابل مشاهده باشد به جا نمی گذارد. عواقب آن می تواند

موارد زیر باشد:

غم، افسردگی
اعتماد به نفس کم

مشکالت خواب
خجالت، ترس

خشونت روانی چیست؟
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 “زوجي	يسبني	
ويهينني.	ويقول	لي	أنني	قبيحة	وغبية.”

 “صديقي	يتحكم	في.
	فهو	غيور	وال	يريدني	أن	أتحدث	مع	رجال	آخرين.	

أشعر	بأني	سجينة.”

 “ال	يُسمح	لي	بمغادرة	المنزل	
 بمفردي.	وال	أمتلك	هاتفًا	جوااًل،	

 وال	يُسمح	لي	أيًضا	
بالتواصل	مع	أي	أصدقاء.”

العنف النفسي أمٌر خاطئ دائًما!
ال يحق ألي شخص أن يسب شخًصا آخًرا، أو يهينه، أو يتحكم فيه. 
اطلبي المساعدة – ستجدين جهات االتصال الخاصة بذلك بدًءا من 

صفحة 24. 

11

 “شوهرم به من فحش می دهد و 
توهین می کند. او به من می گوید که زشت و 

احمق هستم.”

 “دوست پسرم من را کنترل می کند. 
او حسود است و نمی خواهد که من با بقیه مردها حرف بزنم. 

احساس می کنم که زندانی هستم.”

 “من اجازه ندارم تنها خانه را ترک کنم. 
 تلفن همراه هم ندارم و اجازه ندارم 

با دوستانم تماس بگیرم.”

خشونت روانی هرگز درست نیست!
هیچکس اجازه ندارد به فرد دیگری توهین، فحاشی یا او را کنترل کند.

کمک بگیرید – اطالعات تماس را در صفحه 24 به بعد خواهید دید.
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ال يُسمح في ممارسة الجنس إال بما يريده جميع األطراف. فكلمة “ال” 
 يجب أن تُحترم دائًما. وال يُسمح بممارسة الجنس تحت الضغط، 

أو اإلجبار، أو االبتزاز. بل ينبغي أن يشعر كل األطراف بالمتعة والراحة. 
وإال،	فإنه	يندرج	تحت	العنف	الجنسي. وقد يتمثل هذا مثاًل فيما يلي:

اللمس غير المرغوب   
   التحرش )التصفير خلف الشخص، أو إلقاء الدعابات غير 

المالئمة، أو عرض الصور غير المالئمة(
   االغتصاب )جميع المواقف التي يُجبر فيها شخٌص ما على 

ممارسة الجنس، حتى ولو داخل شراكة حياتية(

يشعر كثيٌر من الضحايا بالحياء وال يرغبن في التحدث عن ذلك. 
ولكن من المهم أن يكون لديِك شخٌص تثقين فيه. فليس عليِك أي ذنب. 

بل الذنب يقع دائًما على الفاعل.

ما المقصود بالعنف الجنسي؟

12

در رابطه جنسی، آنچه مجاز است تنها چیزی است که همه افراد درگیر 
می خواهند. یک “نه” باید همیشه پذیرفته شود. رابطه جنسی نباید با فشار، 

اجبار یا باج گیری اتفاق بیفتد. هر دو طرف باید احساس خوبی داشته 
باشند. در غیر اینصورت، این یک خشونت جنسی است. این می تواند به 

عنوان مثال، موارد زیر باشد:

لمس هایی که فرد نمی خواهد   

   آزار و اذیت )سوت زدن، جوک ها یا عکس های نامناسب(

   تجاوز جنسی )در هر موقعیتی که کسی مجبور به رابطه جنسی 

شود، همچنین در زندگی مشترک(
اجبار به روسپیگری   

بسیاری از قربانیان خجالت می کشند و نمی خواهند راجع به آن صحبت 
کنند. اما مهم این است که به کسی اعتماد کنید. این تقصیر خود شما نیست. 

عامالن همیشه مقصر هستند.

خشونت جنسی چیست؟
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 “لم	أعد	أرغب	في	إنجاب	األطفال.	ولكن	
 زوجي	يجبرني	على	ممارسة	الجنس	بدون	وسيلة	
منع	إنجاب.	ويقول	أن	هذا	واجبي	لكوني	امرأة.”

 “ثمة	شخص	مقرب	مني	
 يلمسني	كثيًرا.	

 ويتحدث	معي	حول	الجنس.	
 هذا	أمٌر	يضايقني	
وال	أرغب	فيه.”

 “زوجي	يجبرني	على	ممارسة	الجنس.
	وال	أرغب	في	ذلك.	وهذا	يؤذيني.”

العنف الجنسي أمٌر خاطئ دائًما!
من	المهم	أن	تتحدثي	مع	شخٍص	ما	بشأن	ذلك.	لسِت	وحدِك.	اطلبي	

المساعدة	–	ستجدين	جهات	االتصال	الخاصة	بذلك	بدًءا	من	صفحة	24.

13

“من دیگر بچه نمی خواهم. شوهرم من را 
مجبور به رابطه جنسی بدون استفاده از روش های 
پیشگیری از بارداری می کند. او می گوید این وظیفه 

من به عنوان زن است.”

 “یکی از آشنایان من 
  اغلب مرا لمس می کند. 

 او با من راجع به رابطه جنسی صحبت می کند. 
 من احساس ناراحتی می کنم و 

این را نمی خواهم.”

“شوهرم من را مجبور به رابطه 
 جنسی می کند. من این را نمی خواهم. 

او به من صدمه می زند.”

خشونت جنسی هرگز درست نیست!
مهم است که در مورد آن با کسی صحبت کنید. شما تنها نیستید. کمک

بگیرید – اطالعات تماس را در صفحه 24 به بعد خواهید دید.
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العنف المالي هو وسيلة لممارسة الضغط والسلطة، وله أشكال متنوعة:

   تكسب المرأة مالها الخاص. فتُجبر على إعطاء زوجها كامل 
دخلها، أو يحرمها من إنشاء حساب خاص بها. 

   يحرم رجل زوجته من العمل ومن كسب مال خاص بها.
   يكسب رجل المال، وال يكون للزوجة دخل خاص بها، فيعطي 

زوجته مااًل قلياًل غير كاٍف لنفقات المعيشة ومصاريف األطفال. 

 عندما يكون لدى الشريكين دخاًل، ينبغي أن يساهم كالهما في 
نفقات المعيشة. فالحقوق والواجبات والمسؤولية ينبغي أن توزع بالعدل 

في الشراكة الحياتية. 

 ما المقصود 
بالعنف المالي؟

14

فشار و قدرت از طریق خشونت مالی اعمال می شود. اشکال مختلفی
وجود دارد:

یک زن خودش درآمد دارد. او باید همه درآمدش را به شوهرش
بدهد یا شوهرش ممنوع می کند که وی برای خودش حساب بانکی

افتتاح کند.
مردی همسرش را از کار و کسب درآمد منع می کند.

مرد پول در می آورد، زن از خودش درآمدی ندارد. او به همسرش
برای مخارج خانه و بچه ها پول خیلی کمی می دهد.

 اگر هر دو شریک زندگی درآمد دارند، هر دو باید در
مخارج خانوار مشارکت داشته باشند. در زندگی مشترک، حقوق، وظایف و

مسئولیت ها باید به طور عادالنه تقسیم شود.

خشونت مالی چیست؟
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 “ال	يُسمح	لي	باستخدام	مالي.
	فأسرتي	تحظر	علّي	ذلك.	كما	ال	يُسمح	لي	بفتح	

حساب	بنكي	خاص	بي.”

“أريد	أن	أنفصل	عن	زوجي.	ولكنه	يقول	لي،	أنني	
بدونه	لن	يكون	لدي	مال،	ولن	أستطيع	العيش.”

 “صديقي	يحظر	علّي،	
شراء	مالبس	خاصة	بي.	ويقول	أن	هذا	ماله	ألنه	

هو	من	كسبه.”

العنف المالي أمٌر خاطئ دائًما!
 شريكك	ال	يملك	الحق	في	حرمانك	من	أي	شيء.	اطلبي	المساعدة	–	

ستجدين	جهات	االتصال	الخاصة	بذلك	بدًءا	من	صفحة 24. 
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“من اجازه ندارم از پول خود استفاده کنم. 
خانواده ام این کار را برای من ممنوع کرده  است. اجازه 

ندارم در بانک برای خود حساب افتتاح کنم.”

“من می خواهم از شوهرم جدا شوم. 
ولی او می گوید که من پول ندارم و 

نمی توانم دوام بیاورم.”

 “دوست پسرم به من اجازه 
 نمی دهد که برای خودم لباس بخرم. 

او می گوید که این پول اوست چون او 
این پول را درم یآورد.”

خشونت مالی هرگز خوب نیست!
شریک زندگی شما حق ندارد که چیزی را برای شما ممنوع کند. کمک 

بگیرید – اطالعات تماس را در صفحه 24 به بعد خواهید دید. 
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 ما	المقصود	بالعنف	
ذي	الطابع	الثقافي؟

قد يظهر العنف ذو الطابع الثقافي بأشكال متعددة. فكلكن لديكن تصور 
ما عن “التقاليد”. وضحايا هذه “التقاليد” هم النساء. 

من	أشكال	العنف	ذي	الطابع	الثقافي	ما	يلي:

العنف	باسم	“الشرف”   
   التزويج القسري

)FGM/C(	الختان 	  

16

خشونت فرهنگی چیست؟

خشونت فرهنگی می تواند اشکال مختلفی داشته باشد. همه آنها با ایده ای
از “سنت” مرتبط هستند. قربانیان این “سنت” زنان هستند.

خشونت فرهنگی از جمله شامل موارد زیر میشود:

خشونت به نام »آبرو یا ناموس«
ازدواج اجباری

)FGM/C( ختنه اندام تناسلی
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يحق للمرأة في النمسا أن تعيش بالطريقة التي تحبها. 

يعتقد بعض الرجال أو األسر أن شرفهم يرتبط بالسلوك “السليم” لبناتهم 
أو نسائهم. وال	يُسمح	للنساء	باتخاذ	قراراتهن	الشخصية. لذا، كثيًرا ما 
تضغط األسر على النساء. حتى أن البعض منهن يتعرضن للتهديد أو 

االبتزاز أو الخطف أو القتل. 

ما	المقصود	بالعنف	باسم	
“الشرف”؟

17

یک زن می تواند هر طور که می خواهد در اتریش زندگی کند.

برخی از مردان یا خانواده ها بر این باورند که ناموس آنها با رفتار 
“درست” دختران یا همسرانشان ارتباط دارد. زنان اجازه ندارند برای 

خود تصمیم بگیرند. خانواده ها اغلب بر زنان فشار می آورند. برخی حتی 
مورد تهدید، باج گیری، ربایش یا قتل واقع می شوند. 

خشونت به نام »ناموس« چیست؟
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يقوم الرجل أو األسرة بإجبار الفتاة أو المرأة البكر على الزواج من رجل. 
وإذا	رفضت	ذلك،	فإنها	تتلقى	تهديدات	أو	تتعرض	لعنف	أو	حتى	اختطاف	

إلى	خارج	البلد	)ترحيل(.	وفي	أغلب	األحيان	يرتبط	التزويج	القسري	
 بأشكال	أخرى	من	العنف	)عنف	نفسي	أو	جسدي	أو	جنسي(.	

التزويج	القسري	محظور	في	النمسا	ويُعاقب	عليه.

ما	المقصود	بالتزويج	القسري؟

18

مرد یا خانواده دختر یا زن جوانی را مجبور به ازدواج با مردی می کنند.
 اگر او این را نخواهد، تهدید، خشونت یا حتی آدم ربایی به خارج

از کشور )ربایش( وجود خواهد داشت. ازدواج اجباری اغلب با سایر 
 اشکال خشونت )خشونت روا نی، فیزیکی، جنسی( مرتبط است.

ازدواج اجباری در اتریش ممنوع و قابل مجازات است.

ازدواج اجباری چیست؟
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يُقصد بختان )FGM/C( قطع الجزء الظاهر من العضو التناسلي 
للفتاة كليًا أو جزئيًا. 

وغالبًا	ما	يُّدعى	أن	الختان	جزٌء	من	الثقافة	والتقاليد. ولكن	الختان	ال	يُعد	
ضمن	التقاليد،	بل	هو	انتهاك	خطير	للجسد	ومحظور	في	النمسا.	كما	يحظر	

على	المرء	القيام	بختان	الطفل	في	خارج	النمسا.	فالختان	يُعد	انتهاًكا	
للجسد	والنفس.	ألن النساء تظل تعانين منه طوال حياتهن. ويترتب على 

ذلك العواقب التالية: 

التهابات	)خطرة	على	الحياة(   

حدوث آالم عند االتصال الجنسي   
العُقم   

   تعرض	األم	والطفل	للخطر	عند	الوالدة

ما	المقصود	بختان	اإلناث؟

19

در ختنه تناسلی زنان )FGM/C(، اندام تناسلی خارجی دختر به طور 
جزئی یا کامل بریده می شود. 

اغلب گفته میشود که ختنه تناسلی بخشی از فرهنگ و سنت است. 
اما بریدن اندام تناسلی یک سنت نیست، آسیب جدی بدنی است و در 

اتریش ممنوع است. ختنه کردن فرزندتان در خارج از کشور نیز ممنوع
است. ختنه اندام تناسلی به جسم و روح آسیب می رساند. زنان اغلب تا

آخر عمر از آن رنج می برند. پیامدها، از جمله، عبارتند از:

عفونتھای (خطرناک)
درد هنگام رابطه جنسی

نازایی
خطر مرگ برای مادر و کودک در هنگام زایمان

ختنه اندام تناسلی زن چیست؟
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 “والداي	يحظران	علّي،	اتخاذ	صديق.	
ويقوالن	لي	أن	هذا	ينتهك	شرفنا.”

 “أبلغ من العمر 18 عاًما، وأرغب في الدراسة. 
ولكن	والداي	يريدانني	أن	أتزوج	رجاًل	غريبًا.	وأنا	ال	

أعرف	الرجل،	وأخاف	من	هذا	األمر.”

 “منذ	ختاني	أشعر	بآالم	عند	التبول. 
ماذا	عساي	أن	أفعل	حيال	ذلك؟”

20

 “والدینم به من اجازه نمی دهند که دوست
 پسر داشته باشم. آنها میگویند این به آبروی 

ما لطمه می زند.”

“من 18 سال دارم و می خواهم در دانشگاه 
تحصیل کنم. ولی والدین من خواهند که من 

با یک مرد غریبه ازدواج کنم. من آن مرد را 
نمیشناسم و میترسم.”

“از زمانی که ختنه شدم، هنگام ادرار کردن 
درد دارم. چه کار میتوانم علیه آن بکنم؟”
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 “أنا حامل وتعرضت للختان ولذا، أخاف من الوالدة.
 هل سأضطر للجراحة القيصرية؟

 من أين أحصل على المعلومات؟”

“تم ختاني وأنا طفلة. ويريد زوجي أن يفعل األمر نفسه 
مع بناتنا. وال أرغب في ذلك. ماذا عساي أن أفعل؟”

العنف ذو الطابع الثقافي أمٌر خاطئ دائًما! 
في	النمسا	يحق	للنساء	فقط	أن	يحددن	بأنفسهن	التدريب	أو	التعليم	أو	

الوظيفة	التي	يرغبن	فيها	وكذلك	تحديد	من	يتزوجنه،
الختان	)FGM/C(	والزواج	القسري	محظوران.	اطلبي	المساعدة	-	

ستجدين	جهات	االتصال	الخاصة	بذلك	بدًءا	من	صفحة 24.
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 “من باردارم و تحت تاثیر ختنه جنسی
  هستم. از زایمان می ترسم. آیا باید سزارین شوم؟ 

چطور می توانم اطالعات به دست آورم؟”

“من در بچگی ختنه شده ام. شوهرم می خواهد 
این کار را برای دخترهایمان هم انجام دهد. من این را 

نمی خواهم. چه کار می توانم بکنم؟”

خشونت فرهنگی هرگز درست نیست!

در اتریش، زنان اجازه دارند خودشان تصمیم بگیرند کھ چھ آموزش 
ھا یا حرفھ ھایی را میخواھند دنبال کنند یا با چھ کسی می خواھند 

    (FGM/C) ازدواج کنند. ختنھ اندام تناسلی
و ازدواج اجباری در اینجا ممنوع است. کمک بگیرید - اطالعات 

تماس را از صفحھ  ۲۴بھ بعد  خواھید دید.
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 “أنا لست سعيدة في زواجي؛ 
فال يُسمح لي بالخروج من المنزل، فزوجي يتحكم في، ولكني 

أخاف من الترحيل. لذا، ال أقدم على االنفصال.”

 “أسرتي ال تريدني أن أحضر دورة 
 لغة ألمانية؛ فينبغي علي االهتمام 
بأعمال البيت وتربية األطفال.”

 “زوجي يعاملني معامة سيئة.
 ال أريد أن أتركه، ألني أخاف من أن 

يؤخذ أطفالي مني.”

 “ال أتحدث اللغة األلمانية جيًدا، وال أعمل. 
 وزوجي يضربني، ولكني ال أستطيع االنفصال.

 فكيف لي أن أعيش بمفردي؟”

22

“من در ازدواجم خوشبخت نیستم. اجازه ندارم بیرون 
 بروم و شوهرم من را کنترل می کند. اما من از 
اخراج شدن می ترسم. به این دلیل جدا نمی شوم.”

 “خانواده ام نمی خواهد 
من در دوره آلمانی شرکت کنم. باید به خانه و 

بچه ها رسیدگی کنم.”

 “شوهرم با من خوب رفتار نمی کند.
  من نمی خواهم او را ترک کنم،

 زیرا می ترسم فرزندانم را از من بگیرند.”

 “من آلمانی را خوب صحبت نمی کنم و 
کار هم نمی کنم. شوهرم من را کتک می زند 

 ولی من نمی توانم جدا شوم. چطور باید 
تنها زندگی کنم؟”
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 “أخاف من الترحيل؛ فإذا عدت 
 إلى بلدي، فسأخضع للختان، 

فهذا عادةٌ لدينا. ماذا عساي أن أفعل؟”

 “أخاف من زوجي. فإلى أين أتوجه عندما أنفصل؟ 
ال أريد أن أُشرد على الطريق.”

العنف أمٌر خاطئ دائًما! 
لست وحدِك، بل تحدثي عما لديِك من قالقل ومخاوف، وتحلّي 

بالشجاعة وتوجهي نحو المكاتب االستشارية أو الهيئات أو االتحادات. 
فلديِك	حقوق،	وستحصلين	على	المساعدة. ستجدين في الصفحات 

التالية من يقدم لِك الدعم من المؤسسات واألشخاص.
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 “من از اخراج شدن می ترسم.
  اگر برگردم، ختنه می شوم. 

این سنت ماست. چه کار می توانم بکنم؟”

“من از شوهرم می ترسم. اگر جدا شوم کجا باید بروم؟ 
من نمی خواهم آواره خیابان شوم.”

خشونت ھرگز درست نیست! 
شما تنها نیستید. در مورد نگرانی ها و ترس هایتان صحبت کنید. جسارت

داشته باشید و با مراکز مشاوره، مقامات یا انجمن ها تماس بگیرید. 
شما حق و حقوقی دارید و کمک دریافت خواهید کرد. در صفحات بعدی

سازمان ها و افرادی را خواهید یافت که از شما حمایت می کنند.
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 تتميز االستشارة بالسرية والمجانية؛ فلن ينقل أحد قصتك 
أو بياناتك.

 عندما	تتصلين،	ستتحدث	إليك	خبيرة،	ويمكنك	سرد	ما	حدث،	
أو	ذكر	المشاكل	التي	تواجهك.	

إذا	تعرضت	للعنف،	فيمكنك	االتصال	بخط	مساعدة	النساء	
ضد	العنف	من	جميع	أنحاء	النمسا.	وفي	فيينا	يمكنك	أيًضا	
االتصال	برقم	طوارئ	النساء	24	ساعة.	ستحصلين على 

االستشارة على مدار الساعة، لياًل ونهاًرا.

هنا تحصلين على المساعدة
المساعدة الهاتفية

24

اگر مورد خشونت قرار گرفتھ اید، میتوانید از ھر کجای 
اتریش از طریق خط تلفن کمک بھ زنان علیھ خشونت 

تماس بگیرید. در وین ھمچنین می توانید با شماره تلفن 
اضطراری ۲۴ساعتھ کمک بھ زنان تماس بگیرید. شما در 
تمام ساعت شبانھ روز مشاوره دریافت می کنید از ساعت 

. ۰ تا ساعت ۲۴

این مشاوره به صورت ناشناس و رایگان انجام می گیرد. هیچ کس
ماجرا یا اطالعات شما را به اشتراک نخواهد گذاشت.

زمانی که زنگ می زنید با یک متخصص زن صحبت خواهید کرد.
می توانید تعریف کنید که چه اتفاقی افتاده یا چه مشکلی دارید.

از اینجا کمک دریافت میکنید
کمک تلفنی
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ستحاول الخبيرة تقديم المساعدة إليك، كما	يمكنها	تحويلك	
إلى	جهة	استشارية	أخرى	-	حسبما	تحتاجين.	يمكنك	طرح	

جميع	ما	لديك	من	استفسارات.

إذا كنت ال تتحدثين األلمانية جيًدا، فثمة استشارات بلغات أخرى:

رقم	طوارئ	النساء	24	ساعة	)فقط	في	فيينا(: بعدة	لغات،	
منها:	البوسنية/الكرواتية/الصربية،	واإلنجليزية،	والفارسية،	

والبولندية،	واإلسبانية

خط	مساعدة	النساء: بعدة	لغات،	منها:	البوسنية/الكرواتية/
الصربية،	واإلنجليزية،	والرومانية،	واإلسبانية،	والتركية،	

والدارية/الفارسية،	والعربية

خط	مساعدة	النساء	
 ضد	العنف:

 0800 / 222 555

 رقم طوارئ النساء 
24 ساعة 

)فقط في فيينا (: 
 01 / 71719
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این متخصص سعی می کند که به شما کمک کند. او همچنین می 
تواند شما را با سایر مراکز مشاوره ارتباط دهد – بسته به آنچه 

شما نیاز دارید. شما میتوانید همه سواالت خود را بپرسید.

اگر نمی توانید خوب آلمانی صحبت بکنید، مشاوره بھ 
زبانھای دیگر ھم امکانپذیر است: شماره تماس ۲۴ ساعتھ 

 : اضطراری(فقط در وین)

شامل: بوسنیایی-کرواتی-صربی، انگلیسی، رمانیایی،
اسپانیایی، ترکی، دری- فارسی و عربی

خط کمک زنان علیه خشونت:

0800 / 222 555

شماره اورژانس 24

ساعته برای زنان
)فقط در وین(:

01 / 71719
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 في حاالت الطوارئ: 
اتصلي	بالشرطة

 جميع أشكال العنف محظورة في النمسا. 
ويمكنك	إبالغ	الشرطة	بأي	جريمة	عنف. 

إذا كنت في خطر، فباستطاعة الشرطة أن تُصدر أمر حظر دخول المبنى 
وأمر	حظر	اقتراب	لصالحك.

أمر حظر دخول المبنى: يعني أنه ال يحق لشريكك دخول المبنى 
أو المنزل.

أمر حظر االقتراب: يعني أنه ال يحق لشريكك االقتراب منك 
لمسافة أقل من 100 متر.

في الحاالت الحرجة يمكن للشرطة أيًضا توقيف شريكك.

26

 در مواقع اضطراری: 
با پلیس تماس بگیرید!

  در اتریش هر شکلی از خشونت ممنوع است.
عمل خشونت آمیز را می توانید به پلیس گزارش دهید. 

اگر در خطر باشید پلیس میتواند  دستورممنوعیت  ورود وممنوعیت 
نزدیک شدن را صادر کند.

ممنوعیت ورود: شریک زندگی شما دیگر اجازه ورود به
آپارتمان یا خانه را ندارد.

ممنوعیت نزدیک شدن: شریک زندگی شما نباید بیش از 100
متر به شما نزدیک شود.

در صورت نیاز پلیس میتواند شریک زندگی شما 
را دستگیر کند.



27

في حالة الطوارئ ينبغي عليِك فعل ما يلي:

أمسكي هاتفك الجوال.

توجهي نحو مكان آمن، مثل	غرفة	يمكنك	غلقها	على	نفسك. 
أو غادري السكن.

اطلبي رقم طوارئ الشرطة )133( أو رقم طوارئ اليورو )112(.

اذكري أواًل مكان وجودك، ثم اسردي ما حدث، وفي النهاية 
اذكري بياناتك.

عند	الضرورة	يمكن	للشرطة	أيًضا	توقيف	شريكك.

 رقم طوارئ 
الشرطة:

133

رقم طوارئ اليورو: 
112
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در شرایط اضطراری باید موارد زیر را انجام دهید:

تلفن همراه خود را بردارید.

به مکان امنی بروید. مثال به اتا قی که بتوا نید در آن را قفل کنید. 
یا خانه را ترک کنید.

شماره اورژانس پلیس )133( یا شماره اضطراری یورو )112( 
را شماره گیری کنید.

ابتدا بگویید که کجا هستید. سپس تعریف کنید که چه اتفاقی افتاده 
است. در آخر اطالعات مربوط به خودتان را بدهید.

پلیس در اسرع وقت به سراغ شما می آید و به شما کمک می کند!

 شماره 
فوریت های پلیسی:

133

تماس اضطراری 
یورو: 

112
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إذا	كنِت	معرضة	للخطر	بشدة،	فاتصلي	بالشرطة.	فباستطاعة	
الشرطة	أيًضا	نقل	المعلومات	إلى	مراكز	الحماية	من	العنف.

 تضم	كل	والية	في	النمسا	مركًزا	للحماية	من	العنف.
	ويُطلق	عليه	في	فيينا	اسم	مركز	التدخل.	

تُقدم	خدمة	المساعدة	مجانًا،	وبدون	تحديد	الهوية،	
عند	الرغبة	في	ذلك.

يمكن	للجميع	ذكوًرا	وإناثًا	االتصال	بمراكز	الحماية	من	العنف،	
بغض	النظر	عن	أصلهم،	أو	جنسهم،	أو	عمرهم.

مراكز الحماية من العنف
هل تتعرضين لعنف؟ ستحصلين في مراكز الحماية من العنف 

على الدعم والمساعدة.
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اگر در خطر شدید هستید، با پلیس تماس بگیرید. سپس پلیس نیز 
می تواند به مراکز حفاظت در برابر خشونت اطالع دهد.

در هر ایالت فدرال اتریش یک مرکز حفاظت در برابر 
خشونت وجود دارد. در وین به آن مرکز مداخله 

)Interventionsstelle( می گویند.

این کمک رایگان بوده و در صورت درخواست، به صورت 
ناشناس است . 

هر کسی )زن یا مرد( می تواند با مراکز حفاظت در برابر خشونت 
تماس بگیرد. فرقی نمی کند اهل کجا هستید، چه جنسیتی دارید و 

چند ساله هستید.

مراکز حفاظت در برابر خشونت
آیا شما تحت تأثیر خشونت هستید؟ شما می توانید در مراکز 

حفاظت در برابر خشونت کمک و حمایت دریافت کنید.
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سيقدم	استشاريو	واستشاريات	الحماية	من	العنف	دعمهم	
إليك	في	الحاالت	الطارئة،	وسيوفرون	لك	األمن.	بينما	يقدم	لك	
االستشاريون	واالستشاريات	القانونيون	المعلومات	المهمة.

 لن	يعرف	أحد	قصتك. فمراكز الحماية من العنف ال تنقل 
معلوماتك وبياناتك.

في مراكز الحماية من العنف، يمكنك أيًضا الحصول على 
استشارات بلغات أخرى. 

 ستجدين تحت هذا العنوان جهات االتصال في	
 الوالية التي تتبعينها:

www.gewaltschutzzentrum.at
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اگر در خطر شدید هستید، با پلیس تماس بگیرید. سپس پلیس نیز 
می تواند به مراکز حفاظت در برابر خشونت اطالع دهد.

در هر ایالت فدرال اتریش یک مرکز حفاظت در برابر 
خشونت وجود دارد. در وین به آن مرکز مداخله 
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این کمک رایگان بوده و در صورت درخواست، به صورت 
ناشناس است . 

هر کسی )زن یا مرد( می تواند با مراکز حفاظت در برابر خشونت 
تماس بگیرد. فرقی نمی کند اهل کجا هستید، چه جنسیتی دارید و 

چند ساله هستید.

مراکز حفاظت در برابر خشونت
آیا شما تحت تأثیر خشونت هستید؟ شما می توانید در مراکز 

حفاظت در برابر خشونت کمک و حمایت دریافت کنید.
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مشاوران حفاظت در برابر خشونت بھ شما در ھنگام نیاز کمک 
کرده و ایمنی شما را تضمین می کنند. مشاوران حقوقی بھ شما 

اطالعات مھمی خواھند داد.

هیچکس از ماجرای شما مطلع نخواهد شد. مراکز حفاظت در
برابر خشونت اطالعات و داده های شما را منتقل نمی کنند.

شما همچنین می توانید در مراکز حفاظت در برابر خشونت به
زبان های دیگر مشاوره دریافت کنید.

 می توانید مخاطبین تماس ایالت فدرال خود
را در این آدرس بیابید:

www.gewaltschutzzentrum.at 
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متى يمكنني دخول دار النساء؟

يمكنك	دخول	دار	النساء،	إذا	
كان	عمرك	أكبر	من 18 عاًما،	

وتعرضت	للعنف،	أو	تبحثين	عن	
حماية	من	العنف.

هل يمكنني اصطحاب أطفالي؟

 بالطبع، يمكنك اصطحاب أطفالك. 
تضم دار النساء مشرفات 

مدربات.

هل	هناك	تكاليف	لدخول	دار	النساء؟

 إذا كان لديك دخل، فستدفعين 
 مبلغًا صغيًرا. وإن لم يكن، 

فستقيمين مجانًا.

ماذا يحدث في دار النساء؟

ستحصلين على غرفة للمبيت 
 وستتمتعين بالحماية. وستتحدثين 
مع إحدى المشرفات بشأن حالتك.

دور النساء
 ستحصلين	على	الحماية	واالستشارة	في	دور	النساء. 

تتوفر	دور	النساء	في	جميع	الواليات	االتحادية. 
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چه زمانی من می توانم به خانه
زنان بروم؟

اگر بیشتر از ۱۸ سال سن 
دارید، مورد خشونت قرار گرفتھ 
اید و یا پناھی در برابر خشونت 

می جویید می توانید بھ خانھ 
زنان مراجعھ کنید.

آیا می توانم فرزندانم را همراه
خود ببرم؟

 البته که می توانید فرزندانتان
 را با خود ببرید.

در خانه زنان مددکاران آموزش
دیده وجود دارند.

آیا مراجعھ بھ خانھ 
زنان ھزینھ ای دارد؟

اگر درآمد دارید، مبلغ کمی را
پرداخت می کنید. اگر ندارید،

اقامت شما رایگان خواهد بود.

 در خانه زنان چه چیز در
انتظار شماست؟

شما یک اتاق دریافت می کنید
و از شما محافظت می شود. با

یک مددکار درباره وضعیت خود
صحبت می کنید.

خانه های زنان
شما در خانه های زنان )پناهگاهها( محافظت و مشاوره دریافت می کنید. 

در همه ایالت ها خانه های زنان وجود دارد. 
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كم من الوقت يمكنني اإلقامة فيها؟

هذا يعتمد على نوع الحماية التي 
تحتاجينها. فيمكنك اإلقامة لبضعة 

أيام، وحتى لمدة عام.

أين تقع أقرب دار نساء؟

امسحي	رموز	االستجابة	
السريعة	QR	هذه: 

AÖF:                ZÖF:

ماذا أفعل إذا كانت مدرسة 
أطفالي تقع بعيًدا؟

سيقدم لك المشرفات الدعم، 
وسيحاولن إيجاد الحل.

ماذا يحدث عندما أريد العودة 
إلى زوجي؟

 هذا القرار يرجع إليك. فإذا احتجِت 
 إلى مساعدة مرة أخرى، 

فيمكنك االتصال بدور النساء.
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چه مدت می توانم بمانم؟

بستگی به این دارد که شما به 
چه نوع حفاظتی نیاز داشته 

باشید. می توانید چند روز یا یک 
سال بمانید.

نزدیکترین خانه زنان کجاست؟

 این کدهای QR را اسکن 
کنید:

AÖF:                ZÖF:

اگر مدرسه فرزندان من دور 
باشد، چه کار باید بکنم؟

مددکاران به شما کمک و سعی 
می کنند راه حلی پیدا کنند.

 اگر بخواهم پیش شوهرم 
برگردم، آنوقت چه؟

 این تصمیم شماست. در صورت 
نیاز مجدد به کمک، می توانید با 

خانه های زنان  تماس بگیرید.

شما در خانه های زنان )پناهگاهها( محافظت و مشاوره دریافت می کنید. 
در همه ایالت ها خانه های زنان وجود دارد. 
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المساعدة عبر اإلنترنت

 هل أنت في حالة طارئة؟ وترغبين في طرح أسئلة؟	
 هل ترغبين في التحدث مع شخٍص ما؟ 

 يمكنك عبر الموقع www.haltdergewalt.at الدردشة مع 
الخبيرات والخبراء في جو من السرية.

 ستجدين	على	الموقع
 bundeskanzleramt.gv.at/frauenserviceportal

 كثيًرا	من	جهات	االتصال	في	واليتك. 
يمكنك	الوصول	إلى	هذه	الصفحة	أيًضا	عبر	رمز	االستجابة	

.QR	السريعة

اللغات	المستخدمة	في	الدردشة	هي	األلمانية،	والعربية،	والبوسنية/
الكرواتية/الصربية،	واإلنجليزية،	والدارية/الفارسية،	والفرنسية،	

واإليطالية،	والبولندية،	والروسية،	والصومالية،	واالسبانية،	والتركية.

الدردشة

العناوين
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کمک در اینترنت

آیا در یک وضعیت اضطراری هستید؟ سوالی دارید؟ می خواهید با کسی
 صحبت کنید؟

 می توانید به صورت محرمانه با کارشناسان در
www.haltdergewalt.at چت کنید.

www.bundeskanzleramt.gv.at/frauenserviceportal در وبسایت

.

زبانھای موجود در چت: آلمانی، عربی،بوسنیایی-کرواتی-صربی،

انگلیسی،دری فارسی، فرانسوی، ایتالیایی،لھستانی، روسی، 

سومالیایی، اسپانیایی و ترکی

چت

آدرس ھا 

 تماس ھای بسیاری را در ایالت خود پیدا می کنید

ھمچنین میتوانید با استفاده از این کد QR بھ ا ین صفحھ 
دستر سی پیدا کنید:

.
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 هل تتعرضين لعنف؟ 
بهذه	اإلشارة	“إشارة	طلب	المساعدة”	يمكنك	إبالغ	اآلخرين	–	
حتى	بدون	الكالم	–	بأنك	في	حاجة	إلى	المساعدة.	ضعي	إبهامك	
على	راحة	كف	يدك.	ثم	ضمي	األصابع	األخرى	فوق	اإلبهام. 

إشارة طلب المساعدة

33

عالمت برای کمک

   “Signal for Help” با این عالمت دست 
 بھ دیگران نشان بدھید کھ بھ کمک نیاز دارید.انگشت شست 
خود را روی کف دست خود قرار بدھید. سپس انگشتان دیگر

 را روی شست خود قرار بدھید.   
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مالك الوسائط، وجهة النشر، وعناوين التحرير: 
Schlachthausgasse 30, 1030 Wien :صندوق اندماج الالجئين والمهاجرين بعنوان – )ÖIF( صندوق االندماج النمساوي 

 office@integrationsfonds.at هاتف: 0-03 12 1/710)0(43+ ، بريد إلكتروني
 Schlachthausgasse 30, 1030 Wien :موقع النشر واإلنتاج

 التحرير: 

 يفونه براندشتيتر، صندوق االندماج النمساوي

 صوفيا جوميرر، صندوق االندماج النمساوي

كريستيانه زيشر، صندوق االندماج النمساوي

 B.A.C.K. Grafik- und Multimedia GmbH ،الرسوم والصور التوضيحية: أنيت شتوالرسكي

 Gerin Druck GmbH :الطباعة
الشركاء: مركز FEM Süd، هيئة الصليب األحمر النمساوي

تم النشر وفقًا للمادة 25 من قانون الوسائط: 
 جميع المعلومات المتعلقة بمالك الوسائط وكذلك االتجاه األساسي لهذا الكتيب يمكن الحصول عليها من الموقع

 .www.integrationsfonds.at/impressum

إخالء المسؤولية: 
خضعت محتويات هذا الكتيب في إنتاجها للبحث بأقصى درجات الحرص. ومع ذلك، ال نتحمل أي ضمان تجاه صحة المحتويات وكمالها 

وحداثتها. ال يتحمل أٌي من صندوق االندماج النمساوي وال األطراف األخرى المشاركة في إنتاج هذه الكتيب أي ضمان على األضرار 

من أي نوع، والتي تنشأ جراء استخدام وتطبيق ونقل المحتويات المعروضة هنا. إذا احتوى هذا الكتيب على إشارة إلى وسائط أخرى 

تابعة لطرف ثالث، وال يملك صندوق االندماج النمساوي أي سلطة عليها، فيُستثنى أي ضمان لمحتويات هذه الوسائط. بل يكون مالك 

الوسائط المعني هو المسؤول عن صحة المعلومات الواردة في وسائط الطرف الثالث. المقاالت الواردة في هذا المنشور تعكس آراء 

ووجهات نظر المؤلفين، وال تمثل المواقف الضمنية، وال سيما السياسية، لجهة النشر أو لصندوق االندماج النمساوي والوزارة االتحادية 

لالندماج والنساء في الحكومة االتحادية. 

حقوق الطبع والنشر: 
جميع المحتويات المنشورة في هذا الكتيب محمية بحقوق الطبع والنشر. فيحظر إجراء أي طريقة من طرق النسخ أو المعالجة أو التوزيع 

أو االستغالل، سواًء كانت هذه الطريقة ممكنة من الناحية التقنية أو ستتوفر في المستقبل، وسواًء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل، بدون 

الحصول على موافقة خطية مسبقة. 

Österreichischer Integrationsfonds 2022 ©

بيانات النشر
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صاحب رسانه، ناشر و آدرس تحریریه: 

 صندوق ادغام اتریش )ÖIF( – صندوق بر ای ادغام پناهندگان و مهاجران

 Schlachthausgasse 30, 1030 Vienna 

 office@integrationsfonds.at تلفن 0-03 12 1/710 )0( 43+, ایمیل

 Schlachthausgasse 30, 1030 Vienna :محل نشر و تولید

تحریریھ: 

Yvonne Brandstetter, ÖIF 

Sophia Gummerer, ÖIF 

Christine Sicher, ÖIF

FEM Süd, Österreichisches Rotes Kreuz :شریک همکاری

 Annett Stolarski، B.A.C.K. Grafik- und Multimedia GmbH :گرافیک و تصاویر

 Gerin Druck GmbH :چاپ

 :)MedienG 25 §( افشاگری طبق ماده 25 قانون رسانه

 تمام اطالعات در مورد صاحب رسانه و جهت اصلی این رسانه را می توان در

 www.integrationsfonds.at/impressum یافت. 

سلب مسئولیت: 

مطالب این رسانه با بیشترین دقت ممکن تحقیق و ایجاد شده است. هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت، کامل و موضوعی بودن محتوا 

پذیرفته نیست. نه صندوق ادغام اتریش و نه هر کس دیگری که در ایجاد این رسانه دخیل است مسئولیتی در قبال آسیب های ناشی از 

استفاده، کاربرد و انتشار محتوای ارائه شده ندارد. اگر این رسانه حاوی ارجاعاتی به سایر رسانه های شخص ثالث باشد که صندوق 

ادغام اتریش هیچ نفوذی بر آنها ندارد، مسئولیت محتوای این رسانه ها پذیرفته نیست. مسئولیت صحت اطالعات در رسانه های شخص 

ثالث بر عهده صاحب رسانه مربوطه است. مشارکت های این نشریه منعکس کننده نظرات و دیدگاه های نویسندگان است و محتوا، 

به ویژه مواضع سیاسی سردبیران یا صندوق ادغام اتریش و وزارت فدرال ادغام و زنان در دفتر صدراعظم را نشان نمی دهد. 

کپی رایت: 

کلیه مطالب منتشر شده در این رسانه دارای حق چاپ می باشد. بدون رضایت کتبی قبلی نویسنده، هر نوع تکثیر، پردازش، توزیع و بهره 

برداری که از نظر فنی امکان پذیر باشد یا در آینده امکان پذیر شود، اعم از اینکه مشمول پرداخت وجه یا رایگان باشد، ممنوع است. 

© 2022 صندوق ادغام اتر یش

اطالعات نشر
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 رقم طوارئ 
الشرطة:

133

رقم طوارئ اليورو: 
112

خط	مساعدة	النساء	
 ضد	العنف:

 0800 / 222 555

 رقم طوارئ النساء 
24 ساعة 

)فقط في فيينا (: 
 01 / 71719
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خط کمک زنان علیه خشونت:

0800 / 222 555

شماره اورژانس 24 

ساعته برای زنان 
)فقط در وین(: 

01/ 71719

 شماره 
فوریت های پلیسی:

133

 تماس اضطراری 
یورو: 
112


