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يمكن للعنف الجنسي أن

يؤثر على أي شخص!

المشورة، المرافقة القانونية 
والوقاية في حالة العنف الجنسي 

ضد النساء والفتيات



تشمل أمثلة العنف الجنسي 
ما يلي:

النظرات غير المريحة، الزائغة

التصريحات المعادية للمرأة

التلميحات الجنسية

اللمسات، التي ال ترغبها المرأة أو 

الفتاة

إرغام امرأة أو فتاة على االنخراط 

في نشاط جنسي

االغتصاب

االعتداء الجنسي في مرحلة 

الطفولة

ُيعتبر العنف الجنسي انتهاكًا خطيرًا 
للصحة الجسدية والنفسية.

ما هو العنف

الجنسي؟



تعالي

 إلينا، ...

إذا كنِت تعرضِت للعنف الجنسي، 
بغض النظر - متى حصل ذلك

إذا كنِت بسبب ذلك خائفة 
ومضطربة

إذا كنِت مثقلة بذكريات العنف 
الجنسي

إذا كنِت بحاجة للمساعدة في 
اإلجراءات أمام المحكمة



نحن نقدم 

لِك ...

المرافقة خالل األزمات
نقدم المشورة للنساء والفتيات بدءًا 

من سن 14 عامًا، ممن تعرضن للعنف 
الجنسي أو تصديَن له.

المشورة النفسية االجتماعية
سنجد سويًا طرقًا، للتعامل مع هذا 

الوضع الصعب. نقدم المشورة 
بخصوص الصدمات ونوفر 

معلومات عن خيارات العالج النفسي.

المشورة لألطراف ذات الصلة 
على سبيل المثال: األقارب، الشركاء، 

المعلمين، والمستشارين االجتماعيين.

مشورة الَشَكاوى
نقدم المشورة لِك، حين ترغبين 

بتقديم شكوى بسبب العنف الجنسي، 
وفيما يخص اإلجراءات الجنائية 

أيضًا. ليس لزامًا عليِك تقديم الشكوى، 
عندما نقدم لِك المشورة.

المرافقة القانونية
نقدم المشورة والمرافقة لِك حين 
تقديم الشكوى لدى الشرطة وخالل 

اإلجراءات القانونية أمام المحكمة. 
ستكون مستشاراتنا ومحامياتنا معِك 

أمام المحكمة.



فريق من النساء، الخبيرات في 
موضوع العنف الجنسي.

كل، ما تخبرينا به، يبقى سريًا:
 ال أحد يعلُم اسمِك، إذا كان هذا 

مهمًا بالنسبة لِك. لن يكتشف أحٌد، 
أنِك كنِت عندنا.

مركز المشورة الخاص بنا موجودًا 
منذ العام 1982. نحن جمعية 

خاصة تتلقى الدعم من الهبات 
العامة.*

المشورة مجانية. 
المحامية التي تمثلِك أمام 

المحكمة، هي أيضًا مجانية.

خالل المحادثة الشخصية، سنجد 
سويًا طرقًا، لكيفية معالجة ما 

تعرضِت له، واستعادة السيطرة 
على نفسِك وحياتِك مجددًا.

نحن ...

ZVR-Nr: 05 22 57 750
	        Bank Austria 

IBAN: AT 90 1200 0004 0701 5403
BIC: BKAUATWW

التفاصيل المصرفية:
*



مكالمة طارئة للمشورة النسائية 
في حالة العنف الجنسي

المشورة، المرافقة القانونية،  الوقاية.

يمكنِك التواصل معنا عبر الهاتف:
 من االثنين إلى الخميس:

10:00 صباحًا – 03:00 مساءًا

 خارج أوقات االتصال الهاتفي
المشورة متاحة أيضًا خارج أوقات 

االتصال الهاتفي. فقط حددي موعدًا، 

عن طريق االتصال بنا أو إرسال رسالة 

الكترونية.

الهاتف:
اإليميل:

اإلنترنيت:

Rötzergasse 13, 8  1170,   الباب Vienna
01 / 523 22 22

notruf@frauenberatung.at
www.frauenberatung.at

إلينا وتجدينا

هكذا تصلين:


