التعويضات
یحق لضحایا األعمال اإلج رامیة والمجني علیھم طبقا
لقانون ضحایا اإلج رام الحصول على تعویض مالي
مناسب ،على سبیل المثال كما في ھذة االحوال التالیة
– الحصول على تعویض مادي لالشیاء التي تم إتالفھا
أثناء العمل اإلج رامي (مثل النظارة(
– تعویض لتكالیف ومصاریف العالج النفسي
– تعویض للدخل\او المرتب الضائع في فترة عدم القدرة
على العمل الناتجة ج راء العمل اإلج رامي
– تعویض لنفقات الجنازة في حالة الموت
– تعویض عن األلم النات ج ع ن العم ل اإلج رامي (ھذا
التعویض یكون شامال(
ی ُن صح بسرعة اإلتصال وذلك لتفادي عدم تضییع
المھلة القانونیة الخاصة بذلك
للحصول على المزید من المعلومات ی رُجى اإلتصال
بمكتب وزارة الشؤون اإلجتماعیة وذلك على رقم
الھاتف اآلتي،059988 :
 www.sozialministeriumservice.atأو
على رقم ھاتف طوارئ الضحایا 0800 112 112

رقم هاتف الطوارئ لضحايا الجريمة0800 112 112 :
یقوم نخبة من رجال ونسا ء القانون وعلم النفس وكذلك
نخبة من المتدربین والمتخصصین بتقدیم المساعدة
المجانیة والسریة لك وتقدیم المعلومات الخاصة
بمؤسسات الم رافقة القضائیة لمجموعة خاصة من
.األشخاص
،وذلك بدون تكالیف وعلى مدار الساعة
باللغة اإلنجلیزیة واللغة األلمانیة
ھذه مبادرة من وزارة العدل النمساویة والذي تمارسه
فییسن رنج

المرافقة القضائية
لضحايا الجريمة الحق في
الحصول على المساعدة واإلعانة

رق م ھ ات ف
ال ط وارئ ل ض حا یا

0800 112 112

ا
الت ص ال مج ان ا ًو
ع لى مدار ال ساعة

رق م ھ ات ف
ال ط وارئ ل ض حا یا

0800 112 112

ا
الت ص ال مج ان ا ًو
ع لى مدار ال ساعة

الذي يساعد بسرعة ،يساعد بشكل ُم ضعف

يمكن اإلتصال بهذه الجهات المختصة:
Information Polizei 059133
Frauenhelpline 0800 222 555
www.sozialministeriumservice.at, 05 99 88
www.justiz.gv.at/internet/prozessbegleitung
www.pb-fachstelle.at
www.oe-kinderschutzzentren.at
www.gewaltinfo.at
www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/frauen
www.gewaltschutzzentrum.at, 0810 955 222
www.haltdergewalt.at
www.sexuellegewalt.at
www.weisser-ring.at
www.neustart.at
www.kija.at
www.frauenhaeuser-zoef.at
www.aoef.at
www.netzwerk-frauenberatung.at
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لعنف جسدي أو جنسي اوعنف نفسي؟ ھل أ ُ
ص بت أو
أ ُ
ص یب أحد أف راد أسرتك في فعل إج رامي؟ وال تعلم أو
تعرف ماذا تفعل أو كیف تتصرف ؟
غالبا ما یكون ضحایا األفعال ا اإلج رامية حائرین
ومضطربین وفي حالة من القلق ،كما أن التعامل مع
البولیس والمحكمة یكون جدیدا تماما على الضحایا
ولذلك فأن المساعدة المھن َی ة السریعة هي أمر مھم
.جدا
إن الجھات المساعدة القضائیة وجھات متابعة
اإلج راءات القانونیة المذكورة والواردة في
www.justiz.gv.at/internet/prozessbegleitung
تعمل مجانا وبسرعة كبیرة وغیر معقدة في التعاون مع
ضحایا اإلج رام والمجني علیھم
– إذا تم تقدیم بالغ عن الحالة لدى البولیس أو النیابة
العامة
– وأن لم یتم تقدیم طلب المالحقة القانونیة

Arabisch

مركز اإلختصاص القانوني

لك الحق في المرافقة والمساعدة القضائية!

قائمة بكل اسماء المؤسسات والجهات الخاصة للمرافقة
والمساعدة القضائية أمام الشرطة والمحكمة توجد في هذا
موقع
www.justiz.gv.at/internet/prozessbegleitung

قامت وزارة العدل النمساوية بتكليف منظمات دعم الضحايا
ومنظمات مساعدة الضحايا بالوقوف بجانب كل األشخاص الذين
يتعرضون للعنف قوال وفعال وذلك من خالل:
– تقديم المعلومات
– تقديم االستشارة
– الم رافقة إلى الشرطة والمحكمة
– وتقديم الدعم والمساعدة قبل الدعوى وإثنائها وبعدها
– تقديم الدعم ايضا في تنفيذ حقوق الضحايا والمجني عليهم

المساعدة والمرافقة القضائية في اإلجراءات الجنائية
واإلجراءات القضائية ضد وسائل االعالم:

سوف نقوم بمساعدتكم في معرفة وإيجاد الجهات المختصة
بحالتك:

هذه الم رافقة أو المساعدة في اإلج راءات الجنائية تحتوي على فرعين
أساسيين يتعلقان ببعضهم البعض وهما:ا

علي وجه الخصوص يحتاج صغارنا إلى الحماية والمساعدة.
للحصول على المساعدة لك أو الحد أقاربك ومعارفك يجب
االتصال او الدخول على هذا الموقع:

الرعاية النفسية واإلجتماعية للمتضررين من ضحايا العنف أثناء
لإلجراءات القضائية
البد وأن یشعر الضحایا المتضررون بالثقة في أثناء اإلج راءات
القضائیة وكذلك بالدعم في التغلب على الضغط النفسي الناتج عن
ھذا العنف وذلك من خالل المعلومات عن مجریات الدعوة ومحالتھا:

االطفال والشباب

www.pb-fachstelle.at
www.gewaltinfo.at
رقم هاتف الطوارئ لضحايا
0800 112 112

النساء

العنف الجنسي أو العنف المنزلي ضد الم رأة ومطاردتها واالتجار
بها ليس أم راً ناد راً.
لذلك توجد للسيدات المعنيات باألمر م راكز حماية الم رأة من
العنف وهاتف الطوارئ الخاص بذلك وم راكز االستشا رات للسيدات
ومنازل إيواء السيدات أال وهي :ي
www.haltdergewalt.at
www.gewaltschutzzentrum.at, 0810 955 222
www.sexuellegewalt.at
Frauenhelpline 0800 222 555
Opfer-Notruf 0800 112 112

الضحايا اآلخرين

يحصلون على المعلومات والرعاية واالستشارة والدعم والم رافقة
والمساعدة القضائية في جميع انحاء جمهورية النمسا.
يجب االتصال أو الدخول إلى هذا الموقع:
www.weisser-ring.at
رقم هاتف الطوارئ لضحايا 0800 112 112

للم رافقة أو المساعدة القضائية في جميع انحاء جمهورية النمسا
يجب الدخول الى هذا الموقع:
www.neustart.at

– المعلومات عن مجریات الدعوة ومحالتھا امام الشرطة والمحكمة
من بدایة البالغ إلى نھایة اإلج راءات
– تقديم الدعم للضحی ة أ و المجني علیھ بطریقة شخصیة أمام
الشرطة والمحكمة
غالبا ما یشعر الضحایا بالخوف عند إدال ئھم بشهادتهم أثناء
المحاكمة وفي حضور الجاني .لذلك یجب مساعدتھم ودعمھم من
خالل الم رافقة القانونیة والمساعدة القضائیة إلى ان یسمح ویوافق
اإلطار القانوني على أن یقوم الضحیة باإلدالء بشھادتھ في جلسة
خاصة.
المرافقة أو المساعدة القضائیة أثناء اإلجراءات القضائیة
تقدم اإلستشارة والوكالة القانونیة من خالل محامي أو محامیة في كل
م راحل اإلج راءات القانونیة والھدف من ذلك ھو المحافظة على حقوق
الضحیة أو المجني عليه في أثناء اإلج راءات القانونیة على سبیل
المثال اإلستشارة والتمثیل في مطالبة بالتعویضات عن األض رار
الناجمة من اإلعتداء.
وف ًق ا لقانون وسائل اإلعالم يُسمح أي ً
ض ا بالحصول على دعم في
اإلج راءات القضائية واالج راءات النفسية واالجتماعية ،على سبيل
المثال في حالة طلب
– تعويض
– أو مصادرة مساهمة إعالمية
– أو نشر حكم.
تتحمل وزارة العدل النمساوية نفقات المرافقة والمساعدة
القانونية.

من ھو الشخص الذي له الحق بالمطالبة بحق المرافقة أو
المساعدة القضائیة أثناء ا إل جراءت القضائیة ؟
لألشخاص التالیین الحق بالمطالبة بحق الم رافقة أو المساعدة
القضائیة أثناء اإلج راءات القضائیة:
– كل شخص مجني عليه أو كل ضحیة إرتكب ضدھا عمل إج رامي
بقصد االص رار والتعمد (على سبیل المثال ضحایا اإلعتداء الجسدي
أو السرقة) أو كان یمكن استغالل تبعيته الشخصیة من خالل ھذه
الجریمة
– كل شخص تم تھدیده بشكل خطیر (على سبیل المثال بالقتل(
– كل شخص مجني عليه أو كل ضحیة الوقع علیھا اعتداء
،جنسي (على سبیل المثال جریمة االغتصاب والعنف الجنسي
وجریمة اإلعتداء الجنسي(
– كل شخص بكون ضحیة للعمل أإلرھابیة
– كل شخص وقع ضحية للمطاردة أو التسلط عبر اإلنترنت أو
خطاب الك راهية
– كل ضحايا التشهير أو اإلهام بإرتكاب جريمة جنائية منتهية
ساب ًق ا أو كل ضحايا اإلهانة أو التشهير ،إذا كان من الممكن
إفت راض أن مثل هذا الفعل قد ار ُت كب عن طريق اإلتصاالت السلكية
والالسلكية أو بإستخدام نظام كمبيوتر وكان هذا اإلفت راض بنا ًء على
مؤش رات معينة
– كل القصر الذين شهدوا أعمال عنف في محيطهم المباشر
)عنف في األسرة ،عنف ضد األطفال(
كل األشخاص الذین فقدوا قريبا لهم (على سبیل المثال في جریمة
قتل أو حادثة سیارة) لھم الحق بالمطالبة بالم رافقة أو الرعایة
القضائیة أثناء المحاكمة ،وذلك تحت ظروف معینة.
یحق بالمطالبة بھذا الحق في حالة ضرورة المحافظة على حقوق
اإلج رائیة لللمجني عليه أو للضحية وھنا یجب األخذ باإلعتبار
والنظر االضط راب الشخصي للضحیة أو المجني عليه.

المرافقة والمساعدة القضائیة أثناء المحاكمة في اإلجراءات
المدنیة

بجانب اإلج راءات الجنائیة أو بعد إنتھائھا من الممكن أن یتعرض
المجني عليه إلج راءا ت قضائی ة أخرى  .ھذ ه اإلج راءات المدنیة ھي
مثال اَلمطالبة بالتعویضات أو اإلج راءات المدنیة بقضیة الطالق .لو
كانت الدعوى المدنیة القائمة بین الجاني والمجني عليه لھا صلة
موضوعیة مباشرة بدعوة جنائیة ،یحق للمجني عليه المطالبة
بالرعایة النفسیة واالجتماعیة في أثناء اإلج راءات المدنیة.

