هل وقعت ضحية لجرمية ك راهية؟
اعرف حقوقك!

ما هي جرمية الك راهية؟

ميكن ألي شخص أن يصبح ضحية لجرمية الك راهية!
يختار الجناة ضحاياهم و/أو أهدافهم
عن عمد .يهاجمون الناس واألشياء
التي متثل الجامت التي يعارضونها.
ج رائم الك راهية:
•
•

•
•
•

هي ج رائم جنائية.
وغال ًب ا ما تستهدف شخص الضحية أو ممتلكاته أو
ك رامته.
وهي ج رائم ضد أشخاص ذوي صفات محددة.
ترسل رسالة ك راهية موجهة ضد جامعة هوية الضحية
بأكملها.
ميكن أن يكون كال ًم ا يحض عىل الك راهية أو منشورات
تحض عىل الك راهية عرب

		
		
		

أي جرمية جنائية بدافع التحيز تعد جرمية ك راهية

•
•
•

يتم تعريف التحيز عىل أنه موقف معاد للضحية
عىل أساس انتسابه الفعيل أو املفرتض
لجامعة مشمولة بالحامية

جرمية

+

دافع التحيز

=

إذا شعرت بالتهديد الشديد ،اتصل عىل  .133ستقوم
الرشطة بكل ما هو رضوري لحاميتك.
إذا تعرضت لإلصابة ،فاطلب العالج الطبي وتأكد من
تسجيل إصاباتك بشكل صحيح.
أبلغ مركز الرشطة بالجرمية .ميكن للشهود أيضً ا اإلبالغ
عن الجرائم.

جرمية ك راهية

ماذا أفعل؟

تساعد السجالت الجيدة الرشطة واملحاكم عىل اكتشاف ج رائم الك راهية
والتحقيق فيها ،وهي مهمة للتخطيط واتخاذ اإلج راءات ملنع الج رائم يف
املستقبل.
• إذا شعرت بالتهديد الشديد ،اتصل عىل  .133ستقوم الرشطة بكل ما
هو رضوري لحاميتك.
• إذا تعرضت لإلصابة ،فاطلب العالج الطبي وتأكد من تسجيل
إصاباتك بشكل صحيح.
• أبلغ مركز الرشطة بالجرمية .ميكن للشهود أيضً ا اإلبالغ عن الج رائم.

كيف ميكنك مساعدتنا يف القبض عىل الجاين

حاول تدوين مالحظة عن:
• تسلسل األحداث قبل وأثناء وبعد الجرمية والرضر الذي أحدثته.
• تفاصيل مظهر الجاين واملالبس التي كان يرتديها وأي سامت مميزة
(ترسيحة شعر ،وشم ،نظارة ،إلخ)
• كيف غادر الجاين املكان (بالسيارة ،الدراجة ،القطار ،إلخ) ،وإىل أي
طريق ذهب.
• تفاصيل االتصال بأي شهود سيكونون عىل استعداد إلخبارنا مبا رأوه
(أسامء وأرقام هواتف وما إىل ذلك).

كيف ميكنك مساعدتنا يف القبض عىل الجاين
حاول تدوين مالحظة عن:
•
•
•
•

تسلسل األحداث قبل وأثناء وبعد الجرمية والرضر الذي
أحدثته.
تفاصيل مظهر الجاين واملالبس التي كان يرتديها وأي
سامت مميزة (ترسيحة شعر ،وشم ،نظارة ،إلخ)
كيف غادر الجاين املكان (بالسيارة ،الدراجة ،القطار ،إلخ)،
وإىل أي طريق ذهب.
تفاصيل االتصال بأي شهود سيكونون عىل استعداد
		
إلخبارنا مبا رأوه (أسامء وأرقام هواتف وما
إىل ذلك).

الخصائص املحمية
العمر

اآلراء السياسية
الوضع
االجتامعي

اإلعاقة

الجنس
لون البرشة
العرق/

الخصائص املحمية

التوجه الجنيس

الدين
األصل القومي و/
أو العرقي

حقوقك كضحية للجرمية
(املادة  66وما يليها ،القانون النمساوي لإلج راءات الجنائية\
)Strafprozessordnung - StPO
يحق لجميع الضحايا أن يخضعوا للتقييم يف أقرب فرصة لتحديد
ما إذا كانوا يخضعون لحامية قانونية خاصة .إذا كان عمر الضحية
أو صحته الجسدية أو العقلية و/أو طبيعة الجرمية وخطورتها و/أو
الظروف املحددة ،بعد إج راء تقييم فردي ،تشري إىل أنه معرض للخطر،
فيجب اعتباره بحاجة إىل حامية خاصة بشكل رسيع مبوجب القانون.

األحكام القانونية التي يقوم عليها تعريف
جرمية الك راهية
القذف  -املادة  )3( 115من القانون الجنايئ النمساوي
()Strafgesetzbuch – StGB
 ،باالق رتان مع املادة  )3( 117من القانون ذاته
يُ حكم عىل الشخص بأنه قد ارتكب القذف إذا قام ،عالنية أو بحضور
عدة أشخاص ،بالسب أو السخرية أو اإلساءة الجسدية إىل شخص
آخر ،أو تهديده باإلساءة .إذا تم االف رتاء عىل أي فرد عىل أساس انتامئه
لجامعة معينة ،فيجب متابعة مثل هذه الحاالت من قبل السلطة
املختصة مبوجب الصالحيات املمنوحة لها .وهذا يعني عمل ًي ا أن
للرشطة الحق يف التدخل يف مثل هذه الحاالت مببادرة منها.

التحريض  -املادة  283من القانون الجنايئ النمساوي
أي شخص يدعو عالنية أو بحضور العديد من األشخاص إىل العنف
أو الك راهية ضد اآلخرين عىل أساس العرق أو لون البرشة أو اللغة أو
الدين أو اآلراء السياسية أو الجنسية أو النسب أو األصل القومي أو
العرقي أو الجنس أو اإلعاقة الجسدية أو العقلية أو العمر أو التوجه
الجنيس ،يُ عترب مرتك ًب ا للتحريض .وباملثل ،إذا تعرضت هذه الفئات
أو أحد أف رادها لإلهانة بطريقة مهينة و/أو االستخفاف العلني ،ويعترب
هذا الترصف أيضً ا مبثابة تحريض.

الظروف املشددة  -املادة  )5( )1( 33من القانون الجنايئ
النمساوي
بهدف إصدار األحكام ،سيتم التعامل مع أي دافع عنرصي أو معاد
لألجانب أو أي دافع آخر مشني كظرف مشدد ،خاصة إذا كان موج ًه ا
ضد إحدى الفئات املذكورة يف املادة  ،283أو ضد فرد من مثل هذه
الفئة.

املساعدة واملشورة والدعم

ج رائم الك راهية ال ترتك ندوبً ا جسدية فقط.

غال ًب ا ما يشعر املترضرون باإلهانة ،وعدم الرتحيب ،واالضطهاد أو
االحتقار ،ويفقدون شعورهم باألمان.
غال بً ا ما يعاين ضحايا ج رائم الك راهية من اآلثار النفسية طويلة
املدى للتجربة التي مروا بها ،ويتفاعلون أحيانًا عن طريق محاولة
جعل أنفسهم غري مرئيني من أجل تصعيب أمر تعرضهم للهجوم.

أين ميكنني الحصول عىل املشورة والدعم؟
• خدمات مشاوره متعددی ب رای قربانیان ارائه می شود ،مثال
می توانید با شامره تلفن " 112 112 0800اورژانس قربانیان"
( )Opfer-Notrufمتاس بگیرید یا به وبسایت https://www.
 opfer-notruf.atم راجعه کنید.
این خدمت وزارت دادگسرتی ،توسط اداره پشتیبانی از
قربانیان حلقه سفید ( )White Ringاداره می شود .در صورت
• متایل می توانید از پلیس بخواهید تا شام را ب رای استفاده از
این خدمت معرفی کند.
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