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ﻣﺗزوج
ﻣﺧﺗﻔﻲ

أرقام التواصل

ﻧﺣن ﻧﺳﺎﻋدك،

ﻣﺗزوج

أورينت اكسبريس:

ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺿﻐط ﻋﻠﯾك واﻟدﯾك/أﻗﺎرﺑك ﻣن أﺟل اﻟزواج.

رقم الهاتف +43 1 728 97 25 :

إذا ﻛﺎن ﻋﻠﯾك اﻟزواج رﻏﻣﺎ ﻋن إرادﺗك.

ﻣﺧﺗﻔﻲ

األثنين ،األربعاء ،الخميس  :من التاسعة صباحا وحتى الخامسة

إذا ﻛﻧت ﺧﺎﺋﻔﺎ ً ﺑﺎﻧك ﺳوف ﺗﺳﺎﻓر إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج وﺳﯾ ﺗم إﺟﺑﺎرك ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻘﺎء
ھﻧﺎك.

ﻣﺧطوف

الثالثاء من التاسعة صباحا وحتى الواحدة
االيميل:
Koordinationsstelle@orientexpress-wien.com
www.orientexpress-wien.com

ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﺧﺎﺋﻔﺎ ً ﺑﺄﻧﮫ ﺳﯾﺗم إﻋﻼن ﺧطوﺑﺔ أو ﺗزوﯾﺟك رﻏﻣﺎ ﻋﻧك ﻓﻲ
اﻟﺧﺎرج.
إذا ﻛﻧت ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج وأﻧت ﻣﻣﻧوع ﻣن اﻟﻌودة.

المحاميين في مكتب رعاية األطفال والشباب في النمسا
www.kija.at

التواصل متاح على مدار الساعة :
خط مساعدة النساء على الرقم التالي:
+43 800 222 555

أﻧﺎ ) اﻻﺳﻢ ( ..........وﻟﺪت ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ  ............أﺧﺎف ﻣﻦ أﯾﻦ ﯾﺘﻢ ﺣﺒﺴﻲ
ﻓﻲ ﺑﻠﺪ %..........................

وزارة الخارجية:
+43 1 501150

خدمة المشورة عبر الخط المسماة ب رات اوف درات:
+43 1 147

جمعية أورينت اكسبريس تقوم بإرشادك ،وتقديم النصيحة لك بشكل
مجاني ويبقى اسمك مجهوال
بعد أن يتم تقديم النصيحة لك يمكنك أن تقرري أنت  ،ماذا تودين أن
تتصرفي ونحن نقوم بدعم قرارك!

أو ر ﯾ ﻧ ت اﻛ ﺳ ﺑر ﯾ س
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﯾن ﻋن اﻟﻣﺳﺎﻋدة

أو ر ﯾ ﻧ ت اﻛ ﺳ ﺑر ﯾ س
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﯾن ﻋن اﻟﻣﺳﺎﻋدة

اﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﻲ:

بدعم من

إذا ﻟﻢ أﻋﺪ ﺣﺘﻰ ھﺬا اﻟﺘﺎرﯾﺦ) ( وإذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻲ،
ﺮﺟﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ  ،ﻟﯿﻘﻮﻣﻮا ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻲ وﻣﺤﺎوﻟﺔ
ﯾ
إﻋﺎدﺗﻲ إذا ﻟﺰم اﻻﻣ ﺮ .
ﺮض ﺑﺄن ذﻟﻚ ﺳﻮف ﯾﺤﺼﻞ ﻟﻚ:
ﺮ ،ﻟﻤﺎذا ﺗﻔﺘ
ﺮح اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﺘﺼ
اﺷ

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

إ ذ ا ﻗ ر ر ت ﺑ ﺎ ﻟ ر ﻏ م ﻣ ن ﻛ ل ذ ﻟ ك ا ن ﺗ ﺳ ﺎ ﻓ ر ﻏ ﻠ ﻰ ا ﻟ ﺧ ﺎر ج :
ﺣدّث ﺷﺧﺻﺎ ﺗﺛق ﺑﮫ ﻋن ﻣﺧﺎوﻓك وﺑﺄﻧك ﻗد ﻻﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻌودة
ﻣﺟددا.
ھذا اﻟﺷﺧص ذي اﻟﺛﻘﺔ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﮫ إﻋﻼم اﻟﺷرطﺔ  /اﻷورﯾﻧت
اﻛﺳﺑرﯾس ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﻋودﺗك ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﻛﺎن ﻣن
اﻟﻣﻔ رﺗض أن ﺗﻌود ﺑﮫ.

اﺗرك ﻟدى ھذا اﻟﺷﺧص اﻟذي ﺗﺛق ﺑﮫ إذا ﻛﺎن ﻣﻣﻛﻧﺎ:
•

ﻧﺳﺧﺔ ﻋن ﺟوازك اﻟﺳﻔر

•

وﺛﺎﺋق أﺧرى ﻣﮭﻣﺔ )ورﻗﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺑﻠدﯾﺔ ،ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن،
ﺷﮭﺎدات ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ(

•

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳﻔر واﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺧطط ﺑﮫ ﻟﻠﻌودة.

•

ﻛل اﻟﻌﻧﺎوﯾن ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ،واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗواﺟد ﻓﯾﮭﺎ.

•

ﺑﻼغ ) ﺗوﺿﯾﺢ ﻏﯾر رﺳﻣﻲ( ﻣﻊ ﺷرح ﻗﺻﯾر ﻋن ﻣﺧﺎوﻓك )اﻧظر
اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣرﻓق ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﻠف(

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻼﺣظﺗك وإدراﻛك ﺑﺄﻧك ﻟن ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻌودة ،ﺣﺎول
ﺑﻛل ﺗﺄﻛﯾد ان ﺗﺗواﺻل ﻣﻊ ﻣراﻛز اﻟﺗواﺻل اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ
اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ)اﻧظر إﻟﻰ أرﻗﺎم اﻟﺗواﺻل(.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗطﺎﻋﺗك ،ﺣﺎول ذﻛر ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﮭﻣﺔ :

ﻣ ﺎﻟذي ﯾﻣ ﻛ ﻧك أن ﺗ ﻔ ﻌ ﻠﮫ ﺑ ﻧ ﻔ ﺳ ك ﻓ ﻲ ﺣ ﺎ ﻟ ﺔ ا ﻟ ﺧ و ف ﻣ ن
ﺗر ﺣ ﯾ ﻠك  /ا ﺧ ﺗ ط ﺎﻓ ك
ﻻ ﺗﻐﺎدر اﻟﻧﻣﺳﺎ ،و ﺗﺣدث ﻣﻊ ﺷﺧص ﺗﺛق ﺑﮫ ﻋن ﻣﺧﺎوﻓك.
ﻻ ﺗﺳﻛت ...ﺗوّﺟﮫ إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ،ﻷﻧّﮭﺎ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺎﻋدة
ﻟك.
إﻟﻔت اﻧﺗﺑﺎه اﻻﺧرﯾن إﻟﯾك ،و ﺗﺣدث ﺣول ﻣﺷﻛﻠ ﺗك.
اﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎﺗف ﻣﺣﻣول ﺑﺷﻛل ﺳري أو ﺑﺑطﺎﻗﺔ ھﺎﺗف ﺳرﯾﺔ ،وأن
ﺗﻛون ھذه اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻣﻌﺑﺋﺔ ﺑوﺣدات ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻻﺳ ﺗﺧداﻣﮭﺎ.

ﯾ ﺟ ب أ ن ﺗ ﺳ ﺎ ﻓ ر ر ﻏ ﻣ ﺎ ﻋ ﻧ ك و أ ﻧ ت ا ﻻ ن ﻓ ﻲ ا ﻟﻣ ط ﺎر :
اﻟﺷرطﺔ ھﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺣﻔظ اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﻣطﺎر،ﺣﺎول أن ﺗ ﺗوﺟﮫ
إﻟﻰ اﻟﺷرطﺔ  ،وأن ﺗﺳﺗﻌﯾن ﺑﮭﺎ ،اﻋﻣل ﻋﻠﻰ ﺟﻌل اﻟﺷرطﺔ ﺗراك
و ﺗﻧ ﺗﺑﮫ ﻟك.
ﻓﻲ اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﻧد ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺟوازات وﻋﻠﻰ اﻟﺣدود ﻓﺈﻧﮫ ﺑﺎﺳ ﺗطﺎﻋ ﺗك ان
ﺗﺧﺑر اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑﺄﻧﮫ ﯾﺗمﺗﺳﻔﯾرك ﺑﺷﻛل ﻗﺳري ،وﺑﺄﻧكﺗرﯾد اﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ
اﻟﻧﻣﺳﺎ،ﻻ أﺣد ﯾﺣق ﻟﮫ إﺟﺑﺎرك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻐﺎدرة.
إذا ﻟمﺗﺳﺗطﻊ طﻠب اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻧد ﻗﺳم ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺟوازات ،ﺧﺑﺄ ﺑﻌض
اﻟﻧﻘود اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ ،ﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﻻﻧﺗﺑﺎه إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﻘطﺔ ﺿﺑط اﻷﻣن  .اطﻠب
اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻘوﻣون ﺑﺣﻔظ اﻷﻣن واﻷﻣﺎن.

ﺗذّﻛر!
ﺑﻣﺟرد أنﺗﺻﺑﺢ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ،ﻓﺳﯾﻛون ﻣن اﻟﺻﻌب ﺟدا إﻋﺎد ﺗك إﻟﻰ
اﻟﻧﻣﺳﺎ.

اﺳﻣك ،ﺗﺎرﯾﺦ وﻻد ﺗك ،ﻣﻛﺎن إﻗﺎﻣﺗك  ،وﺷرح ﻗﺻﯾر ﻟﻠذي
ﺣﺻل ﻣﻌك.

ﺣﺗﻰ ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺳﻔﺎرة ﯾﻛون ھذا اﻷﻣر ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﻏﯾر ﻣﻣﻛن.

اﺣﻔظ رﻗم اﻟطوارئ ﻏﯾﺑﺎ ً )اﻧظر ﻷرﻗﺎم اﻟﺗواﺻل(

رﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻛﻧك اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﻧﻣﺳﺎ.

ﻣ ﺎذا ﯾﻌ ﻧﻲ ا ﻟ ﺧ ط ف :
ﻧﺣن ﻧﺗﺣدث ﻋن اﻟﺧطف ﻋﻧدﻣﺎ ﯾ ﺗم أﺧذ ﺷﺧص ﻣﺎ طواﻋﯾﺔ أو ﺑﺷﻛل
ﻗﺳري إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج ﻣن ﻗﺑل واﻟدﯾﮫ /أﻗﺎرﺑﮫ ،وﯾ ﺗم ﻣﻧﻌﮫ ﻣن اﻟﻌودة إﻟﻰ
اﻟﻧﻣﺳﺎ  ،إن اﻟواﻟدﯾن ﯾرﯾدان إﺟﺑﺎر اﺑﻧﺗﮭم أو اﺑﻧﮭم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾش ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ
اﻟﺗﻲ ﯾروﻧﮭﺎ ھم ﺻﺣﯾﺣﺔ ،أﺣﯾﺎﻧﺎ ﯾﻛون ﻗد ﺗم اﻟﺗﺧطﯾط أﯾﺿﺎ ﻟﺗزوﯾﺟﮭم ﻓﻲ
وطﻧﮭم اﻷﺻﻠﻲ دون أن ﯾﻛون اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﻣواﻓﻘﯾن ﻋﻠﻰ ذﻟك.

ﻣ ﺎذا ﯾﻌ ﻧﻲ اﻟز و اج اﻟﻘ ﺳ ري :
ﯾﺣدث اﻟزواج اﻟﻘﺳري ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم إﺟﺑﺎر ﺷﺧص ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟزواج ﻣن
ﺷﺧص آﺧر.
ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﺣﺎﻻت ﯾﻘوم أﻓراد اﻷﺳرة ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر اﻟﺷرﯾك/اﻟﺷرﯾﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
ﻷوﻻدھم دون أن ﯾﻛون اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻣواﻓﻘﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻓذﻟك ﯾﻛون ﺿد
إراد ﺗﮫ/إراد ﺗﮭﺎ.
ﯾﺷﻛل اﻟزواج اﻟﻘﺳري اﻧﺗﮭﺎﻛﺎ ﺻﺎرﺧﺎ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن.
ﻓﻲ اﻟﻧﻣﺳﺎ ﺗﺗم ﻣﻌﺎﻗﺑﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻣﺎرﺳون ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻌﻧف،
وﯾﻣﻛﻧك اﻟدﻓﺎع ﻋن ﻧﻔﺳك ﺿد ھذا اﻟزواج.
أﻧت وﺣدك ﻣن ﯾﺣق ﻟﮫ أن ﯾﻘرر ﻣﺎإذا ﻛﻧت ﺗرﯾد أن ﺗ ﺗزوج وﻣن ﺗرﯾد أن
ﺗ ﺗزوج.

ا ﻧ ﺗ ﺑ ﺎه ا ﻟ ﻘ ﺎ ﺻ ر ﯾ ن :
إذا ﻛﻧت ﻗﺎﺻرا ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺳﻣﺢ ﻟواﻟدﯾك أن ﯾﺷﺎرﻛوا ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻟ ﺗﻲ ﺗﺧص
ﻣﺟﺎﻻت ﺣﯾﺎﺗك أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل  ،أﯾنﺗﻌﯾش ؟ وﻟﻛن ﺑﺷرط أن
ﺗﺗرض ﻟﻠﺧطر.
ﻻﯾﻛون ھﻧﺎك أي ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟطﻔل اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و أن ﻻ ﻌ
طﺎﻟﻣﺎ أﻧّك ﻻﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن أي ﺿرر ﺑدﻧﻲ أو ﻧﻔﺳﻲ ﺟراء ذﻟك.
اﻷھل ﻟﯾس ﻟدﯾﮭم اﻟﺣق ﻣﺛﻼ ﺑﺄﺧذك إﻟﻰ ﺑﻠد ﻣﺎ ﺑﮭدف اﻟﺧطوﺑﺔ أو اﻟزواج
ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻋﻣرك .
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﺄﻛدك ﺑﺄن ﻣﺎﯾﻔﻌﻠﮫ واﻟدﯾك ﻣﺳﻣوح ﺑﮫ أو ﻻ ﻓﻘم ﺑﺳؤال
اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻣﻛﺗب رﻋﺎﯾﺔ اﻟﺷﺑﺎب واﻷطﻔﺎل .ﻻﯾﺗوﺟب ﻋﻠﯾك
إﻋطﺎء اﺳﻣك ﻓﻲ ﻣﻛ ﺗب رﻋﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل واﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم رﻏﺑ ﺗك
ﺑذﻟك.

