ما الخطوات التي ميكنني اتخاذها؟
يف حالة الخطر الشديد ،اتصل عىل الفور برقم الطوارئ التابع
للرشطة ١٣٣أو رقم الطوارئ األورويب ١١٢ميكنك أيضاً الذهاب إىل
أي مركز رشطة.
ميكنك أيضاً اتخاذ إجراءات قانونية للحامية من املزيد من
التعديات عىل خصوصيتك.

gewaltschutz
zentrum
niederösterreich

كل حالة مطاردة هي حالة فردية.
ال توجد قواعد سلوك عامة ضد املطاردة .من أجل االستفادة الكاملة
و الفعالة من اإلمكانات القانونية .استفد من إمكانية الحصول عىل
املشورة من املؤسسات املتخصصة.

zentrum für opferschutz
und gewaltprävention

مركز حامية ضحايا العنف

إن Gewaltschutzzentrum Niederösterreich
(مركز النمسا السفىل للحامية من العنف) بجانبك لتقديم الدعم ،مبا
يف ذلك عند التقدم بطلب للحصول عىل Einstweilige Verfügung
(الحكم املؤقت) ومن خالل الدعم النفيس و االجتامعي و اإلجراءات
القانونية يف اإلجراءات الجنائية.
Gewaltschutzzentrum Niederösterreich

مركز حامية ضحايا العنف
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الهدف من املطاردة هو

 .٢الشفافية

ما املقصود باملطاردة؟
املطاردة شكل من أشكال العنف ومدرجة تحت مصطلح
“املالحقة املستموة” كجرمية جنائية يف املادة ١٠٧أ من قانون
العقوبات الجنائية وهي مهددة بالسجن تصل إىل عام واحد.

لفت االنتباه أىل النفس بكل الوسائل وإنشاء اتصال أو الحفاظ علية
ضد إرادة الشخص املعني ،عىل سبيل املثال استعادة عالقة محطمة أو
لالنتقام من اإلهانات.

أخرب بيئتك الخاصة واملهنية أنك تتعرض “للمطاردة” واطلب من
األشخاص الذين تعرفهم عدم نقل أي معلومات عنك .هذا يقويك.

عادة ال تكون املطاردة عمالً فردياً مجددا ً بوضوع ،ولكنها غالباً
ما تتكون من سلسة من االفعال عىل مدى فرتة طويلة من
الزمن.

كيف يجب أن أترصف؟

تتطور املطاردة بشكل أسايس من العالقات (السابقة).
املطاردة تعد جرمية محايدة جنسياً ،ولكن النساء يتأثرن بها أكرث
من املعدل .الدوافع املشرتكة هي مامرسة القوة و الهيمنة.

ميكن أن يكون ألعامل املطاردة ضواهر متنوعة:
املكاملات الهاتفية ،و الرسائل القصرية ،والربيد اإللكرتوين وأكرث
من ذلك بكثري ،يف جميع أوقات النهار و الليل
العنف عرب اإلنرتنت من خالل قنوات التواصل اإلجتامعي
(مثل الفيسبوك و الواتساب و االنستاكرام و )....
نرش لصور املتعلقة بالحياة الشخصية

خذ املوقف بجدية.
يف حاالت تهديد واقعي يجب عليك اإلتصال برقم الطوارئ ١٣٣
الخاص بالرشطة أو رقم الطوارئ األورويب112

 .١االمتناع
وضع للشخص الذي يالحقك األمر مرة واحدة ودون أدىن شك أنك
ال تريد أي اتصال آخر .ال ترد عىل محاوالت اإلتصال من قبل هذا
الشخص.

 .٣التوثيق
إذا مل يكن صعباً ،وث ِّق واجمع واحفظ جميع أعامل املطاردة .هام:
من ،متى ،ماذا ،أين( ،التاريخ ،الوقت ،املكان ،نوع الحادث ،الشهود
املحتملون ،إلخ) يجعل التوثيق عملية املطاردة أسهل للفهم وميكن
استخدام كدليل يف حالة اتخاذ إجراء قانوين.

 .٤النتائج
اتبع اإلجراءات املذكورة أعاله دامئاً واستمرار وتحمل و ال تتفاعل مع
مضايقة الشخص املطارد ،ألن هذة هي الطريقة الوحيدة إلنها املطاردة.

ال مناقشة “عىل انفراد”!
ال تدع نفسك تنشغل باملضايقات الهاتفية و أعامل املطاردة األخرى،
عىل سبيل املثال عرب الهاتف الذيك و الكومبيوتر الشخيص ونا إىل
ذلك (ما يسمى باملطاردة عرب اإلنرتنت) ،و احصل عىل املشورة بشأن
خيارات الحامية التقنية (أرقام الهواتف الرسية ،وتعقب االتصاالت
و جهاز الرد عىل املكاملات ،و عنوان الربيد اإللكرتوين ،وما إىل ذلك).

الحضور و التتبع و املراقبة ،عىل سبيل املثال أمام الشقة ،مكان
العمل ،املركز التجاري

ال تقبل البضائع التي مل تطلبها.

التشهري ،عىل سبيل املثال أمام أرباب العمل

إذا كانت تتبعك سيارة ،فَ ُق ْد مبارشة إىل أقرب مركز رشطة.

التوثيق

االمتناع

النتائج

استشاري ,رفع دعوى قضائية

الشفافية

