مرافقة م َّجان َّية

أصيل ،املتأث ِّرون،
تعترب مرافقة القض َّية مفهو ًما ً
يف القانون يُطلق عليهم ضحايا العنف ،ضحايا
التهديدات الخطرية و  /أو الذين أُنتهكوا يف
سالمتهم الجنسية – يسمح لهم بدعمهم يف
اإلجراءات القانونيَّة م َّجانًا  -نفسيًّا وقانونيًّا.
إذا كنتم قد تع َّرضتم للعنف بسبب مظهركم أو
انتامئكم الديني (املفرتض)  ،أو للتهديد أو الخطر
أو انتهكتم يف سالمتكم الجنس َّية  ،فيحق لكم
الحصول عىل دعم عميل نفيس واجتامعي م َّجاين.
ممكن أن توفر لكم مرافق حامية الضحايا
املعتمدة من الدولة املتابعة املجانيَّة مثل:
WEISSE RING
وكذلك جميع مراكز حامية العنف يف
النمسا  ،منظامت الرجال والنساء.

إذا كانت لديكم أيَّة أسئلة أو كنتم بحاجة
التدد يف
إىل معلومات ُفيجى عدم ّ
باملؤسسات املوثوق بها مثل..
االتِّصال
َّ
ZARA – Zivilcourage & Anti-RassismusArbeit, Forum gegen Antisemitismus,
ROMANO CENTRO, die Dokustelle
& – Antimuslimischer Rassismus
Islamfeindlichkeit, Afro Rainbow Austria,
Antidiskriminierungsstelle Steiermark.
هناك سيتم توجيهكم  ،نصحكم  ،دعمكم يف
اإلبالغ عن الحادثة ،مصحوبًا بالرشطة أو ميكنكم
التح ُّدث عن تجربتكم ،ومناقشة األمر يف هدوء،
واالستامع إليكم واإلبالغ عن األمر كذلك دون
تحديد هويَّتكم ،إذا كانت هذه هي رغبتكم.

V-ST RT

إىل َمن ميكنني التو ُّجه؟
Antidiskriminierungsstelle
in der Stadt Salzburg

Kirchenstraße 34
5020 Salzburg
office@antidiskriminierung-salzburg.at

Antidiskriminierungsstelle
Steiermark

Andritzer Reichsstraße 38/1.Stock
A-8045 Graz
T: +43 316 / 714 137
buero@antidiskriminierungsstelle.steiermark.at
www.antidiskriminierungsstelle.steiermark.at
T.:050 536-33056
T.: 050 536-14521

AÖF – Verein Autonome
Frauenhäuser

نداء الطوارئ للنساء

Bacherplatz 10/4
1050 Wien
T: +43 (0) 1 544 08 20
www.aeof.at
0800 222 555

& Dokustelle – Islamfeindlichkeit
Anti-Muslimischer Rassismus
E-Mail: office@dokustelle.at
Tel: +43 676 40 40 005
FB/Dokustelle Österreich
www.dokustelle.at

& Gewaltschutzzentren
Interventionsstellen Österreich
www.gewaltschutzzentrum.at

– WEISSER RING
Verbrechensopferhilfe

نداء الطوارئ للضحايا

office@weisser-ring.at
www.weisser-ring.at
0800 112 112

ZARA – Zivilcourage & AntiRassismus-Arbeit
Schönbrunner Straße 119/13
Eingang: Am Hundsturm 7
A-1050 Wien
T: +43 (1) 929 13 99
office@zara.or.at
www.zara.or.at

عنرصيَّة ضد املسلمني الخوف من اإلسالم

رصفون؟
كيف تت َّ

لو أصبحتُم ضح َّي ًة لجرمية
التَّحامل ـــــ جرمية كراهية
لستم مبفردكم!

لقد تعرضتم لإلهانة أو اإلساءة أو الهجوم أو اإلصابة أو إتالف ممتلكاتكم وأنتم متأكِّدون أ َّن
الجناة ارتكبوا هذا األمر بسبب أحكام مسبَّقة تستند عىل أفكار عنرصيَّة معادية للمسلمني.
قد تكون حالة ُمختلفة عن الحاالت الجنائ َّية العاد َّية ..احصل عىل الدعم!
أُنجز هذا الكتيب كجزء من مرشوع  V-STARTدعم الضحايا من خالل زيادة الوعي.تقع املسؤولية الكاملة عن املحتوى عىل املؤلفني .املفوضية األوروب َّية
ووزارة الشؤون االجتامعية ليست مسؤولة عن استخدام املعلومات الواردة فيه من ِقبل آخرين.

ربا ُجرحتم وترغبون يف اتِّخاذ إجراءات
تريدون أن تفعلوا شيئًا وال تعرفون كيف َّية امليض قُد ًما؟ َّ
قانون َّية وأنتم متأكِّدون أ َّن هذا العمل الجنايئ كان عمالً معاديًا للمسلمني؟
هنا ستجدون معلومات وخيارات!

Co-finanziert durch das Bundesministerium für
Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

Co-finanziert durch das
Justizprogramm der
Europäischen Union

ما هي العنرصية ضد املسلمني
 /الخوف من اإلسالم؟
العنرصية املناهضة للمسلمني (التي يشار إليها غالباً
باسم اإلسالموفوبيا) هي شكل من أشكال العنرصيَّة،
مو َّجه ض َّد أشخاص يُنسب إليهم االنتامء لإلسالم.
العنرصية ض َّد املسلمني مو َّجهة ضد األفراد بسبب
إسالمهم الفعيل أو املفرتض ،ليس ض َّد املسلمني
املتدينني فقط ،بل أولئك الذين لهم مظاهر معينة،
تعطي «انتام ًءا ثقافيًا».
يتع َّرض أشخاص بسبب العنرصيَّة ضد املسلمني
املتصور للمعاملة
وبسبب مظهرهم ودينهم الفعيل أو ُّ
الس ِّيئة أو لإلهانة أو للشتائم أو الهجوم عليهم.

ما جرمية الكراهية hate crime؟

← ←جرائم الكراهية هي أعامل إجرامية ذات
متحيزة ضد مجموعات معينة من الناس.
دوافع ِّ

يجب أن تستويف جرائم الكراهية املعادية للمسلمني
( hate crimeجرائم كراهية  ،األحكام املس َّبقة ،عمل
إجرامي بدافع أحكام مس َّبقة) عنرصين:
•دافع الكراهية للجناة ض َّد املسلمني
•تنفيذ الجرمية من ِقبل الجناة
← ← وبالتايل فإنَّ جرمية الكراهية جرمية
جنائية بدافع أحكام مس ًّبقة.

ما هو دافع التحيز؟
دافع التحيز هو دافع واضح لعمل الشخص .وتحدث
الجرمية الجنائيَّة ألن الجاين لديه تحيز وأفعال يعاقب
عليها .بدون هذا الدافع  ،ما كانت وقعت الجرمية .
ما َّدة  33من قانون العقوبات
خاصة
ــــ أسباب تفاقم َّ
يف قانون العقوبات النمسوي توجد ما َّدة  33الفقرة
تنص هذه املا َّدة يف حالة
خاصةُّ .
 1Z 5أسباب تفاقم َّ
معي ويكون
وجود أسباب لفعل ِّ
دافع الجاين عنرصيًّا أو كراهية األجانب أو
أي
أسباب أخرى
ً
وخصوصا تلك األفعال ض َّد ِّ
مجموعة أو شخص أو فرد من تلك املجموعات
نصت عليها املا َّدة  283فقرة 1Z
التي َّ
شخصا أو مجموعات
يف السياق النمسوي نفرتض
ً
تأث َّرت بسبب انتامئها الحقيقي أو املزعوم واملذكورة
يف املا َّدة  283فقرة  1Zبجرائم األحكام املس َّبقة ــــــــ
جرائم الكراهية ــــــــ وبالعنف بسبب األحكام
املس َّبقة.
إذن تعترب جرائم الكراهية يف القانون النمسوي جرائم
جنائيَّة…
أي عمل ض َّد كنيسة أو جامعة دينيَّة
إ َّن َّ
أخرى باملعايري املوجودة أو الناقصة ..لون
البرشة ،اللغة ،الدين ،أو املعتقد أو األصل
القومي أو العرق َّية أو الجنس أو اإلعاقة جسديَّة
السن أو امليول الجنس َّية
؛ ذهن َّية أو ِّ

ما الجرائم الجنائ َّية يف النمسا التي
تُعترب جرمية كراهية  hate crimeعىل
سبيل املثالُ ..معاداة املسلمني؟

الحق يف
قبل اإلبالغ عن الحادث يف مخفر الرشطة ،لكم ُّ
طلب مشورة اإلبالغ .تستطيعون طلب ذلك من ع َّدة
منظَّامت منها:

•إصابة بدافع عداء ض َّد املسلمني.
•تهديد خطري بدافع عداء ض َّد املسلمني.
•رضر املمتلكات بدافع عداء ض َّد املسلمني.
•إحراق املمتلكات عم ًدا بدافع عداء ض َّد املسلمني.
•إهانة بدافع عداء ض َّد املسلمني.
•تحريض بدافع عداء ض َّد املسلمني ،يف
الشارع أو اإلنرتنت أو كالهام.
•ازعاج تأدية عبادة بدافع عداء ض َّد املسلمني.

ZARA – Zivilcourage & Anti-Rassismus& Arbeit, Dokustelle – Islamfeindlichkeit
Anti-Muslimischer Rassismus, WEISSEٍ RING،
Männer- und Frauenberatungseinrichtungen،
Antidiskriminierungsstellen Steiermark

هذه قامئة تحتوي عىل أمثلة فقط .يف حالة عدم التأكُّد
أن ما حدث لكم ميثِّل جرمية جنائ َّية أم ال .اطلبوا املشورة
املؤسسات االستشاريَّة.
يف ِّ
أي وقت من إحدى َّ

ماذا ميكنني فعله مبارش ًة بعد أن
شُ تمت أهنت ُهددت أو ُهجمت
بسبب لون برشيت أو مظهري أو ارتدايئ
شيلة ألسباب ثقاف َّية أو دين َّية؟

وهذه املنظَّامت تق ِّدم ِخدماتها م َّجانًا.
لو ذهبتم مبارش ًة ملخفر الرشطة لإلبالغ عن
الحادثة ،عليكم أن تعلموا أنَّكم لن تستطيعوا
سحب هذه الشكوى وكذلك تغريها بعد ذلك.
يتعي عليكم
لو أبلغتم عن الحادثةَّ ،
أن تقدِّ موا أقوالكم م َّرة أو مرتني.
بدون تقديم طلب خاص تصبحون عند الرشطة كشاهد
كل حقوق ما يُس َّمى بالضح َّية
فقط ولن تحصلوا عىل ِّ
كام هو منصوص عليه يف الئحة اإلجراءات القانون َّية.

بعد أن تقع لكم حادثة من الحاالت الجنائ َّية املذكورة
أعاله ،ميكنكم تقديم شكوى عن ذلك والحصول عىل
الدعم يف الخطوات القانونيَّة.

إذا مل ترغبوا الذهاب ملخفر الرشطة مبفردكم ،لديكم
الحق باصطحاب أحد املق َّربني منكم ،ممكن أن يكون
ُّ
من معارفكم أو من أفراد األرسة أو ُمستشار مد َّرب.

تستطيعون اإلبالغ عن تلك الحاالت..

من تصحبونهم معكم إىل مخفر
يصح أن يكونوا من الشهود
الرشطة ال َّ
عىل الحادثة .هذا ليس مسمو ًحا به.

•مبارش ًة يف مراكز الرشطة.
•مبارش ًة عند النائب العام ،لو كانت تلك رغبتكم.
مؤسسة للدعم.
مؤسسة استشاريَّة أو َّ
•مبساعدة من َّ

ماذا أفعل لو ُجرحت جر ًحا
طفيفًا أو بليغ اإلصابة؟
لو كانت أصابتكم طفيفة أو بليغة وتظ ُّنون أن ذلك
بدافع عداء ض َّد املسلمني .وذهبتم إىل املستشفى
ليك تُعالجوا ،نوصيكم باالحتفاظ بكل الوثائق التي
حصلتم عليها هناك!
لو كانت أصابتكم طفيفة أو بليغة وتظ ُّنون أن ذلك
بدافع عداء ض َّد املسلمني .وذهبتم إىل املستشفى
ليك ت ُعالجوا ،نوصيكم باالحتفاظ بكل الوثائق التي
حصلتم عليها هناك!
أه ُّم يشء هو الشفاء من إصابتكم .وبعد ذلك لو
رغبتم يف اتِّخاذ الخطوات القانون َّية ض َّد الجاين أو
الجانية .تحتاجون إىل وثائق تثبت إصابتكم وهذا هو
الدليل عىل ذلك.
العاملون يف املستشفى ملتزمون باإلبالغ عندما
يق ِّدمون لشخص ما الرعاية الطبيَّة التي تشري بأ َّن
هناك من قام باالعتداء عىل املصاب.
يف الحاالت العاديَّة تتَّصل بكم الرشطة عىل الفور
عندما تقوم املستشفى باإلبالغ عن الحادثة وذلك
لدعوتكم لالستجواب .ولديكم اإلمكان َّية بإضافة أقوال
تكمليَّة لتقدميها للرشطة إلخبارهم بأ َّن دافع الحادثة
بدافع عداء ض َّد املسلمني.
اِعتنوا بصحتكم أوالً  ،ولكن مبجرد أن تكونوا بخري،
ننصحك ببدء مثل هذا البيان التكمييل عىل الفور!

ميكنكم الذهاب إىل الرشطة مبفردكم والتق ُّدم بطلب
وإصدار مثل هذا البيان التكمييل .إذا كنت تشعرون
بعدم االرتياح أو ال ترغبون يف القيام بذلك مبفردكم،
مبؤسسة استشارية يف أي وقت.
فاتَّصلوا َّ
ZARA – Zivilcourage & Anti-Rassismus
Arbeit, das Forum gegen Antisemitismus,
das ROMANO CENTRO, die Dokustelle
Islamfeindlichkeit
und
AntiMuslimischer Rassismus, Frauen- und
Männerberatungseinrichtungen sowie die
Antidiskriminierungsstellen Steiermark,
Salzburg oder Kärnten
ودعنا ننصحم أو ندعمكم و  /أو نرافقكم.

