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مشاوره، همراهی درفرآیند 
دادرسی کیفری و همچنین 

پیشگیری از بروز خشونت و آزار 
جنسی علیه زنان و دختران

خشونت 
جنسی در 

فضای مجازی



آزار و خشونت 
جنسی در 

اینترنت چیست؟

 از جمله خشونت های جنسی سایبری
 می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 :  )Upskirting( آپ سکرتینگ 
عکس یا فیلم گرفتن از اندام های 

 خصوصی بدن فرد بدون آگاهی و
 رضایت او

 پورنوگرافی انتقامجویانه 
:)Revenge Porn(

انتشار ویدئوهای خصوصی از زنان بدون 
آگاهی آن ها در فضای مجازی

:)Sextortion( اخاذی جنسی
تهدید کردن زنان به انتشار عکس و 
ویدئوهای برهنه از آنان                    

:)Slut shaming( هرزه انگاری
فحاشی به زنان و تحقیر آنان در فضای 
مجازی به دلیل جنسیت و شیوه پوشش 

انتخابی شان

دنبال کردن و تعقیب افراد در 
:)Cyber-Stalking( فضای مجازی

فحاشی به زنان و تحقیر آنان در فضای 
مجازی به دلیل جنسیت و شیوه پوشش 

انتخابی شان



 کسی بدون اطالع و برخالف	 
 خواسته تان از شما عکس های 

خصوصی می گیرد

 کسی عکس های خصوصی	 
شما را پخش می کند

کسی شما را با به اشتراک گذاشتن 	 
عکس و ویدیو تهدید می کند

کسی موجب آزار و اذیت شما در 	 
فضای مجازی شده و شما را مورد 

توهین جنسیتی قرار می دهد

موارد باال را تجربه کرده و اکنون ترسیده 	 
اید و عصبانی هستید

هنگامی که آزرده خاطر هستیدو 	 
 احساس تنهایی و خجالت

زدگی می کنید

 می خواهید از خود بهتر	 
 محافظت کنید

نیاز به پشتییبانی در روند دادرسی 	 
دادگاه دارید

به ما مراجعه 
کنید هنگامیکه:



همراهی در شرایط حاد و بحرانی  
 ما به زنان و دختران باالی ۱۴ سال،	 

 که خشونت جنسی را تجربه کرده،
یا توانستهاند آن را دفع کنند، مشاوره می 

دهیم.

مشاوره روانی- اجتماعی
ما و شما به یاری یکدیگر راهکارهای مناسب 	 

در راستای مقابله با شرایط به وجود آمده 
را پیدا خواهیم کرد و شما دوباره اختیار 
زندگی خود را به دست خواهید گرفت.

مشاوره در راستای تنظیم شکوائیه 
اگرمورد آزار وخشونت جنسی قرار 	 

گرفته اید وتصمیم دارید این جرم را 
گزارش دهید، ما در این زمینه به شما 

مشاوره داده وپاسخگوی سؤاالتتان در 
ارتباط با فرآیند دادرسی می باشیم.

این مشاوره به این معنی نیست که شما 	 
مجبور به ارائه شکواییه کیفری می باشید.                                                                            

همراهی در فرآیند دادرسی بر اساس 
قوانین و مقررات وزارت دادگستری

ما به شما در جریان ارایه شکواییه کیفری نزد 	 
پلیس، و همچنین در زمینه دادرسی دادگاه 
مشاوره می دهیم. مشاوران و وکالی ما در 

فرآیند دادرسی کیفری در دادگاه شما را 
همراهی می کنند.

خدماتی که ما 
ارائه می دهیم 

عبارتند از:



ما گروهی از زنان کارآزموده وخبره در 	 
زمینه آزار و خشونت جنسی می باشیم.

تمامی اطالعات و گفته های شما نزد ما 	 
محفوظ می مانند. هیچکس از مراجعه 

شما باخبر نشده، و اگر نمی خواهید، 
نامتان در هیچ کجا ذکر نخواهد شد.

ما یک انجمن مردم نهاد، با پشتیبانی 	 
مالی سازمان های دولتی هستیم.*

ما به صورت رایگان به شما مشاوره می 	 
دهیم و شما را همراهی می کنیم. 

همچنین مشایعت فرآیند دادرسی توسط 
وکالی ما برای شما رایگان می باشد.

پشتیبانی از زنان و دخترانی که مورد آزار و 
خشونت جنسی در فضای مجازی قرار گرفته 

اند برای ما اهمیت فراوانی دارد. خشونت های 
آنالین ) سایبری ( مانند دنبال کردن فرد در 
فضای مجازی، عکس گرفتن از اعضای 

خصوصی بدن و اهانت های جنسی و 
تحقیرآمیز از نظر قانونی ممنوع می باشند. 

دست زدن به چنین اموری پیگرد قانونی دارد.  

هدف ما شتاب بخشیدن و آسانسازی فرآیند 
دادرسی و پشتیبانی از قربانیان در این مسیر 

می باشد.

* ZVR-Nr: 05 22 57 750
Bank details: Bank Austria

IBAN: AT 90 1200 0004 0701 5403 / BIC: BKAUATWW

درباره ما:



مرکز مشاوره زنان و تلفن اظطراری 
در رابطه با خشونت جنسی

مشاوره، مشایعت فرآیند دادرسی، پیشگیری

ساعات تماس با ما:
دوشنبه تا پنجشنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۵

جلسات مشاوره ما خارج از ساعات تماس تلفنی 
نیز انجام می گیرند. جهت دریافت وقت از طریق 

تلفن یا پست الکترونیکی با ما تماس بگیرید.

آدرس:

شماره تماس:
پست الکترونیکی:

وبسایت:

Rötzergasse 13/8
1170 Vienna

+43 1 523 22 22
notruf@frauenberatung.at
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