معًا لحماية المرأة من العنف
Frauengesundheitszentrum
مركز  FGZ Kärntenلحماية صحة المرأة

كل إمرأة لها الحق
في الشعور بالحماية
والحصول على المساعدة
نصائح للحماية واألمان:
إذا شعرت بأنك مهددة فابحثي بقدر اإلمكان عن مكان آمن ،وقومي عىل
الفور باستدعاء الرشطة.
داخل الشقة :ما هي الغرفة التي توفر يل الحامية
وميكن إحكام غلقها جيدا ً؟ هل يعمل هاتفي الجوال
هناك؟ هل ذاكرة الهاتف مخزن عليها أرقام هامة مثل
رقم االستغاثة (الطواريء) ورقم بيت حامية املرأة؟

!

احرصي على حماية نفسك واألفراد اآلخرين من خالل
اإلبالغ عن هؤالء الذين يمارسون أعمال العنف.

عىل الطريق :إذا ركبتي عربة تاكيس للعودة إىل
املنزل ،فاحريص عىل أال تتحرك العربة إال بعد أن
تقومي بفتح باب الدخول .احريص عىل أن تقومي
بصف سيارتك يف أماكن جيدة اإلضاءة ،وعىل أن
يكون هاتفك الجوال يف متناول يدك دامئاً.
ال ترتددي يف الدفاع عن نفسك بأية طريقة ممكنة:
الرصاخ أو الرضب أو العض أو الحك أو الركل ،فكل
هذه الطرق أثبتت نجاحاً كبريا ً يف تراجع مامريس
أعامل العنف وهروبهم .تحفظي عىل آثار مامرسات
أعامل العنف (كاملالبس مثالً).

!
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www.fgz-kaernten.at
Frauengesundheitszentrum
ِ
يدعمك مركز كيرنتن” “Kärntenلحماية صحة المرأة عند
ِ
ويساعدك على تعزيز صحتِ ك.
البحث عن المشورة طويلة المدى،
FGZ Kärnten
Völkendorfer Straße 23
9500 Villach

العنوان:
 23طريق فولكن دورفر
 9500فيالخ

مواعيد الفتح:

االثنني والثالثاء والخميس والجمعة ،من
الساعة  9صباحاً إىل  1ظهرا ً
األربعاء ،من الساعة  3عرصا ً إىل  6والنصف مسا ًء

العنف ليس مصيرًا فرديًا
كل إمرأة معرضة للعنف ،بغض النظر عن عمرها أو مظهرها أو سلوكها.
ومن واقع الخربة العملية فإن السيدات اللوايت تعرضن للعنف ينتمون إىل
مختلف الطبقات االجتامعية وليس لهن أي ذنب فيام تعرضن إليه .ففي
النمسا عىل سبيل املثال تصل نسبة السيدات اللوايت تعرضن للعنف من
رشكاء حياتهن إىل  .20%ال ترتددي يف طلب املساعدة ،سواء كنتي
تشعرين أنك مهددة أو تعرضتي بالفعل للعنف.
كل إمرأة لها الحق في الحصول على الدعم
والمساعدة ،في الشعور بالحماية واألمان.

العنف له آثاره
يعترب العنف من أكرب املخاطر الصحية التي تهدد املرأة ،حيث أنه ال يؤدي
إىل تعرضها إىل إصابات حادة فحسب ،بل ميكن أن تلحق بها إصابات وأمراض
نفسية مثل تلك الجسدية ،األمر الذي يؤدي يف أغلب األحوال إىل تهديد
صحتها عىل مدار أعوام طويلة .وبالعكس فيمكن االستدالل عىل تعرض املرأة
للعنف من خالل إصابتها بأمراض مثل نوبات الهلع واألمراض املنقولة جنسياً
وإصابات طبلة األذن والتهابات املبيض املزمن وسلوك جرح الذات وسوء
تعاطي املواد الطبية والكحولية وحاالت الحمل غري املرغوب فيها وإصابة
مسارات البول...

العنف ضد المرأة له أوجه عديدة
•املامرسات التي تصيب أجسامنا
باألمل واإلصابات ،مثل الرضب
والركل والشد من الشعر ....
•املامرسات التي تجعلنا نشعر
بالخوف ،مثل التهديد واالبتزاز
واإلهانة واملالحقة ....
• حركات اللمس غري املرغوبة ،مثل
حركات املسح والتقبيل واالغتصاب
واالستغالل الجنيس ....

• إجراءات اإلجبار االقتصادية
واملالية ،مثل حظر العمل والعمل
اإلجباري وفرض رضورة تسليم
املال الخاص ....
•العزلة االجتامعية ،مثل الحجز
واملراقبة وحظر الكالم ....
• الهياكل االجتامعية التي تلحق بنا
الرضر وتبعدنا وتعرضنا للخطر ....

الدعم والمساعدة:
رقم الطوارئ األورويب112 :
هاتف الرشطة133 :
للصم)
الطوارئ
(رقم
0800
133
133
للرشطة:
القصرية
إرسال الرسائل
ُ
مركز كريننت “ ”Kärntenلحامية املرأة من العنف0463 - 590 290 :
خط مساعدة املرأة ضد عنف الرجل0800 - 222 555 :

		
نزل سيدات فيالخ04242 - 31 0 31 :
نزل سيدات كالجنفورت0463 - 44 9 66 :
نزل سيدات أوبركريترن04762 - 613 86 :
نزل سيدات الفانتال04352 - 369 29 :

يمكنك لدى جميع نزل السيدات التابعة لشركة كيرتنر
 Kärntnerالحصول مجانًا ودون التصريح باالسم على المشورة الالزمة.

