www.frauenberatung.at

العنف
الجنسي عبر
اإلنترنيت ...

المشورة ،المرافقة القانونية
والوقاية في حالة العنف الجنسي
ضد النساء والفتيات

ماهو العنف
الجنسي عبر
شبكة االتصال؟
ما تحت التنورة (أبسكيرتينغ)
تصوير أو تسجيل مقاطع فيديو
للمناطق الحميمة (تحت التنورة)
خلسة أو دون موافقة المرأة.
ً

االنتقام اإلباحي (راخيبورنو)
نشر مقاطع الفيديو الحميمة عبر
اإلنترنيت دون علم المرأة.

االبتزاز الجنسي
يتم ابتزاز النساء بنشر صور عارية
لهن أو مقاطع فيديو.

التعيير بالمومس
إهانة وإذالل النساء بالشتائم ووصفها
بالمومس عبر اإلنترنيت بسبب مالبسهن
أو ميولهن الجنسية.

المطاردة الرقمية
يتم التجسس على النساء بواسطة
برامج خاصة على هواتفهن
المحمولة :قراءة الرسائل القصيرة،
نسخ الصور ومقاطع الفيديو ،تشغيل
الكاميرا .هذا يسمح بنشر الرسائل،
الصور أو مقاطع الفيديو الحميمة.

تعالي إلينا.... ،
•إذا التقط شخص ما صوراً أو مقاطع
خلسة أو رغماً
ً
لك
فيديو حميمة ِ
عنك.
ِ
•إذا نشر شخص ما صوراً أو مقاطع
لك.
فيديو حميمة ِ
•إذا ابتزك شخص ما من خالل صور
لك.
أو مقاطع فيديو حميمة ِ
•إذا قام شخص ما بإهانتك وإذاللك
جنسياً عبر اإلنترنيت.
كنت خائفة ،بسبب ذلك أو
•إذا
ِ
غاضبة.
كنت تشعرين بالتوتر ،اليأس
•إذا
ِ
أو الخجل.
عنك وحماية
كنت تريدين الدفاع
•إذا
ِ
ِ
نفسك بشكل أفضل.
كنت بحاجة إلى مساعدة خالل
•إذا
ِ
إجراءات المحكمة...

لك ...
نقدم ِ
المرافقة خالل األزمات
•نقدم المشورة للنساء وللفتيات ،بدءاَ
تعرضن
من عمر  14عاماً  ،واللواتي ّ
للعنف الجنسي أو حاولن تجنّ به.

اإلرشاد النفسي االجتماعي
•معاً  ،سنجد وسائل للتغلب على هذا
ندعمك لتستعيدي
الوضع الصعب.
ِ
ثانية السيطرة على حياتك.

المشورة بخصوص الشكاوي
كنت ترغبين في
•تقديم المشورة ،إذا
ِ
تقديم شكوى تتعلق بالعنف الجنسي
وأية استفسارات حول اإلجراءات
القانونية.
لك المشورة  ،فإن تقديم
•حين نقدم ِ
الشكوى ،ليس إجبارياً !

المرافقة القانونية وفقاً ألحكام
وزارة العدل االتحادية
ونرافقك في حالة
لك المشورة
ِ
•نقدم ِ
تقديم الشكوى أمام الشرطة وخالل
اإلجراءات القضائية في المحكمة.
سيرافقنك مستشاراتنا ومحامياتنا
•
ِ
أثناء المحاكمة أمام المحكمة.

من نحن ...
•فريق من النساء الخبيرات في
موضوع العنف الجنسي.
•كل ما تخبرينا به ،سيبقى سرياً .
أنك كنت
اسمك أو
لن يكتشف أحد
ِ
ِ
إليك.
معنا ،إذا كان هذا مهماً بالنسبة
ِ
•نحن جمعية ونتلقى الدعم من
المال العام*.
•المشورة والمرافقة مجاناً  ،المرافقة
القانونية من قبل المحاميات مجاناً .
•من المهم جداً بالنسبة لنا ،مساندة
الفتيات والنساء ،اللواتي يتعرضن
للعنف الجنسي عبر اإلنترنيت .القانون
يحظر التنّ مر اإللكتروني ،المطاردة
الرقمية( ،أبسكيرتين/رفع التنورة)،
اإلهانة واإلذالل الجنسي .يمكن
تجريم من يرتكبون مثل هذه األفعال.
•نسعى بأن تحصل الضحايا على
إجراءات سريعة وغير معقدة .مع
توفير أفضل حماية ممكنة لهن.
* ZVR-Nr: 05 22 57 750
Bank details: Bank Austria
IBAN: AT 90 1200 0004 0701 5403 / BIC: BKAUATWW

مكالمة طارئة للمشورة النسائية
في حالة العنف الجنسي

المشورة ،المرافقة القانونية ،الوقاية.
Rötzergasse 13/8, 1170 Vienna
الهاتف+43 1 523 22 22 :
اإليميلnotruf @frauenberatung.at :
اإلنترنيتwww.frauenberatung.at :

يمكنك التواصل معنا عبر الهاتف:
ِ
من االثنين إلى الخميس:
 10:00صباحاً –  03:00مساءاً

خارج ساعات التواصل هاتفياً

المشورة متاحة أيضاً خارج ساعات
التواصل هاتفياً  ،فقط حددي موعداً  ،عن
طريق االتصال بنا أو إرسال رسالة الكترونية.

