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ھمدقم

...\3اOر مدآ ،تکرحیدازآ عناوم ، حالساP هJ-O ، متش و ب-J :)سجتنوشخ

... فعض زاەدافتسا وس ،-,+هوت ،موتام)تلوا ،fاوخ جاP ،هئطوت ،دaدهت  :-,اورتنوشخ

یاربەداوناخدمآرد زاەدافتسا ،راo زا عانتما ،nناP باسح-m+شاد زا عانتما :یداصتقاتنوشخ
...دuvخیارب ەزاجا هP مازلا ،rخش فادها

...تنوشخماxنه ردناoدوک روضح:م9قتسم56غتنوشخ



رامآ
!یناھجهدیدپکی

.دشدنھاوخوربورتنوشختیعضواب دوخیگدنز لوط رد ،داژن رھ زا ،نانز زا3/1

یاھھنیزھتخادرپ(ھسنارف ردیگناختنوشخھنالاسھنیزھلقادحدروآرب :ورویدرایلیم2.5
.)هریغ ویرارطضاناکسا ،یکشزپیاھھنیزھ ،یقوقح

.تنوشخینابرق نانزیاربلاس4 ات1یگدنز ھبدیمانداد تسد زا

.دنریگیم رارقیگناختنوشخ ضرعم ردھسنارف ردکدوک140،000ھنالاس

.)هریغ وکدوکندادناکت مردنس ،یراتفردب(دنوشیمھتشکھسنارف ردکدوک300ھنالاس



ندنامھناخرد

nناختنوشخەدننکدaدش} وراzشآ لماع
|

{داوناخ و
|

:

nناختنوشخ هP طوuOمتاشرازگ 60٪ +
|

،

،��جتنوشخشرازگ15٪ +

، زواجتشرازگ 11٪ +

-3ا�ی�ش�س�و� طسوت�mفاvردیاه سامتدادعت.ەداوناخ ردتنوشخ هP طوuOمتاشرازگ9٪ +

nناختنوشخنا)ناuOق
|

.تفاaش�ازفا٪400 دودح رد



مرجباکترالماع /ینابرق

نداد رارق هچ$زا!  ه! رجنم ش7ا6فارطا ا! هک 2 01ا/.ق 
 دوش ? اوزنا
 

روط! لوبق مدع ک6تامتسDس     دوخ لامعا ت6لوئسم 
 

 :تنوشخ لامعا رد بوانت ، ندوب Z1یب شDپ ل!اقTUغ
 تنوشخ رارکت
 

 توکس
 
 "هناوید" ناونع ه! 01ا/.ق ه! ماهتا
 

دdدهت  یداصتقا و e1طاع 

، اوزنا

ندرک سحرا/هانگشدوخ

سرت

اوزنا رددح زاشAب قا<طنا،ی;:گهشوگ

دوشSحیقلت وا هOیرگMدهلIسوبهکتIعقاوندرک لوبق

 دوخ لغشنداد تسد زا سرت، سفن هOا/تانداد تسد زا



ناینابرقبقاوع



نآزایریگولجیاربتنوشخکرد

تنوشخ ویرگشاخرپ

HاIهKشیاLهکKصعیاOP: بمل (:تاساسحاراتخاس: Pتروک ، تاساسحایارب زغم زا��خ(zزغم �#قیاهراتخاس :لا(

nتس�لد :-,اورVانشبSسآ
|

nتس�او ،
|

vn-,�ف و�ور هJ-O ،دaدش

 ،نارگaدهPکش و ساوسو،ناور-3اش�uپ ،�انشب�سآ ،ل�mنک لPاق,�غیاهت�صخش :ک[ژولوتاHا9YIبط



...... رگیدهداوناخرھدننامیاهداوناخ



1ویرانس

 دشک   داuvف دنلP را)س� ش#مه � ل)لد نودP بلغا وا .دراد یدP لاح ، دaآ   هناخ هP راo زا �mقو بلغا رمع
.دشون   یداvز ل¥لا وا .دناسرت   ارس�یا را)س� تسا تلاح نیا رد وا  .دنکش   ار  ا)شا fا¡ و

 دورب نو,�بهناخزا هک دنک   ̈عنمم ارس�یا ،  تلاح نیا رد .دنک   هلمحس�یا هP §سج رظن زا تاقوا fا¡
.دنی©ب ار ش@اتسود و ەداوناخ و



2ویرانس



3ویرانس



4ویرانس



5ویرانس



6ویرانس



رگیدیاھتنوشخ



نامردیاربهاگدادروتسد



نامردیاربهاگدادروتسد



یرابجاتبقارم



نوناقابقابطناتیمھا



دیراپسبرطاخھبدیابھکینوناق5 :راکشور



یرارطضاتاعالطا

www.arrêtonslesviolences.gouv.fr
nناختنوشخشرازگتaاس

|
وهنامرحمتروصPوگتفگ،تعاس۲۴ردتعاس۲۴لاعف؛�mیس�جو��ج،

.دنک ریذ¾ناzماارلماoت)نمارد
.تنوشخ زورب تروص ردرادشه و یرارطضا ەاتوکما)پ لاسرایارب۱۱۴
.یرارطضاناzساتساوخردویرارطضاەاxهانپ:۱۱۵

.n:۱۵شزپس@اژروا،۱۸:ناناش@ش}آ،۱۷:س@اژرواس�ل¾
یرارطضاهلخادماPەارمهدرومنیارد(دنکشرازگاجنآردارتنوشخدناوت �کره:اههناخورادهمهرد
.)دوبدهاوخیرمرادناژوس�ل¾

نانزیاربیاەرامش)تPاثەرامش(نانزهPەدراوتنوشخیاربتاعالطا،تالzشمهPندادشوگەرامش:۳۹۱۹
nناختنوشخ-3اuOق

|
.ە,�غوتaذاورازآ،نا�mخدندرکهنتخ،یرا�جایاهجاودزا،-3اور،��ج،

.دناهتفرگرارقتنوشختحتدننک)مرکفهکیدارفایارب:۰۸۰۱۹۰۱۹۱۱



یریگھجیتن

-a(د)نکه)هتیرارطضاهمانربکPاهمانربهaم�-SWB د)نکهعجارم(

-PهنیمزردصصختمیاهنمجنااoکمPدب�سآهaسامتنا¡دPگ�,vد.

 .د)شاPسانش@اورکaتراظنتحت-

)�mعامجیاهداهن،ەداوناخ،ناتسود(دننک کمoامشهPهکدنشاPناتفرطاردیدارفا-

،هعماجردارشزومآوت�uOتوم)لعتندربالاP،هعماجردنارگaدلمحتوما�mحا،اهشزرایاقلا-
دن�سهادرفنالاسگرزبزورمانادنزرف :نارگaداPطا�ترایرارقربو



امشھجوتزارکشتاب

خسا' وشسرپ

NCAB : سامت
• ncab@franceinstitutions.org

• هارمھنفلت :                .98 94 23 15 6 33+

mailto:ncab@franceinstitutions.org

