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BYLI JSTE NAPADENI Z DŮVODU SVÉ 
NÁRODNOSTI ČI PŘÍSLUŠNOSTI K MUSLIMSKÉ 
VÍŘE? 

هل تعرضت للهجوم �سبب جنسيتك أو 
 لد�انتك اإلسالم؟
 Justýnaمكتب االستشارة يوستينا 

ي الدفاع عن حقوقك 
 ستساعدك �ف

 

NAPADENÍ MŮŽE VYPADAT JAKO: 

 :كما ��ي   بأشكالهقد يبدو شكل الهجوم 

ي • 
 ،والشتم المعاملة �ساءةو الهجوم اللف�ف

از•  ف ه�ب والتهد�د واالب�ت  .ال�ت

 •� ار بالممتل�ات ، ة ع� الجدرانال�تابة �شه�ي  أو اإل�ف

 االعتداء الجسدي،• 

 .والمضا�قة واالغتصاب والتحرشاالعتداء الجن�ي • 

الهجمات ع�ب شبكة ال�مبيوتر ووسائل التواصل االجتما�ي • 
 ).رام مث�ً جاال�ستو  الفا�سبوك ع�(

 

ي المجتمع 
ف هناك �ف ضد األجانب واألشخاص من بعض التح�ي

ة أو الد� . ، بمن فيهم المسلمون والعرب ةنامختلف لون الب�ش
ف أو الع إذا هاجم شخص ما  فكار رب بناًء ع� هذه األالمسلمني

ا أو بأي ط��قة أخرى ،  المسبقة ا أو جسد�� ، فهذا �عت�ب  ، لفظ��
ا ف� ا متح�ي

�
 .مهاجمأن �كن الشخص ال�مكن قد وأي أحد . عنف

شخص هذا ل قو�ي /فقللمثل هذا الهجوم ،  تعرضتإذا 
ف /تثق مهاجمة أي سمح بال �ُ . خجل مما أنت عل�ه ال . به تثقني

 .شخص �سبب ه��ته

ي االعتداء بجوهر العد�د من 
ي  الجرائم�مكن أن ��ف

المصنفة �ف
ي الحاالت األقل خطورة ، �مكن أن �. القانون

صنف الهجوم �ف
 .ومخالفة القانون كجنحة

 

 

MÁTE PRÁVO NA: 

ي 
 لد�ك الحق �ف

فوالمساعدة ال المعلومات•   المجان�ة ةمح�ت

ي ذلك  تفهمها معلومات بلغة• 
طةا عند، بما �ف  ل�ش

ة األمد•  طة حما�ة قص�ي  تقدمها ال�ش

كالمسكن المن  شخصالطرد •   مش�ت

ي حالة وجود تهد�د خط�ي لح�اتك أو صحتك • 
تداب�ي أول�ة �ف

 أو ح��تك أو كرامتك من قبل المهاجم

ي إخفاء  و  ه��تكال�تم عن • 
الب�انات الشخص�ة األخرى �ف

 )السكنمثل عنوان (الملف 

 المهاجممع صل واتلا الحد من• 

ي اخت�ار ما إذا كنت • 
من قبل  ين-/ستستجوبلك الحق �ف
ف  رجل أو امرأة  من الموظفني

 فقط لمرة واحدةو حساس ُ�دار �شكل استجواب • 

ف به/شخص تثق من قبل تكحق مرافق•  إ� جلسة  تثقني
 حق الستجواب و أ

�
ي  أو وك�ل التمث�ل من قبل محامأ�ضا

 قانويف

ئ بعد دللتغلب ع� الوضع الما المساعدة المال�ة•  ي السىي
 الج��مة

ار•  ي اإلجراءات الجنائ�ة التع��ض عن األ�ف
 �ف

 

  

 

CO PRO SEBE MŮŽETE UDĚLAT? 

 ماذا �مكنك أن تفعل لنفسك؟

طة ع� خط الطوارئ �مكنك •  أو  158االتصال بال�ش
 .جنائ�ةالحدوث إبالغ بالتقد�م 

ي • 
ي خطر إذا كنت �ف

 مكان عام، ابحث عن  محدقآيف
 ).مستش�ف ، مكتب ب��د ، إلخ(

إذا طلبت المساعدة . حدداطلب المساعدة من شخص م• 
من الناس ، تقل احتمال�ة أن شاملة من مجموعة مجهولة 

 .أحد منهم�ساعدك 

ا•  ي /وثق. عنا�ة طب�ة بحث عنفا، مصابة/إذا كنت مصاب�
 وث�ت

ي وصورة   هذا كون��مكن أن . إصابتك بتق��ر طىب
�
بمثابة الحقا

 .دل�ل مف�د

 .شخص تثق بهقول عن الحدث ل• 

قدم مبادرة ، ) أي جنحة( فعل �س�طإذا كان مجرد • 
ي 
ي  األمر  للتحقيق �ف

ي ال�ف
ي البلد�ة مكتب المعيف

 .�ف

ف •  ا الدفاع عن نفسك ضد أفعال التح�ي رفع ب�مكنك أ�ض�
ي دعوى لحما�ة الشخص�ة 
ي أو اإلجراءات إطار �ف

القانون المديف
 .اإلدار�ة

 .Justýnaيوستينا اتصل بمكتب االستشارة • 

ي الدفاع  Justýna يوستينا ستشارةاال  مكتب ساعدك�س
�ف

 .عن حقوقك

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :للم��د من المعولمات راجع موقعنا

LOGO 

 

 

 PORADNA JUSTYNAيوستينا مكتب االستشارات 

 PRAHA  براغف�ع 
ف حىت الخم�س الساعة : عملساعات ال  17 – 09من اإلثنني

 بناء ع� موعد مسبق متفق عل�ه
 6، �ي براغ 28أل�اشوفا رقم / العنوان

)Eliášova 28, 160 00 Praha 6( 
 636 177 773 420+/ رقم المحمول

ون�ة  poradna@in-ius.cz/ المراسلة اإلل��ت
 

 BRNOف�ع برنو 
ف بعد الظهر الساعة : ساعات العمل  19 -12يوم اإلثنني
 عل�ه بناء ع� موعد مسبق متفقوذلك 

 برنو 60600، 4ساحة مالينوفسكيهو رقم 
)Malinovského náměstí 4, 602 00 Brno( 

 104 177 773 420+/ رقم المحمول
ي 

ويف �د االل��ت  poradna.brno@in-ius.cz: ال�ب
 

 شامل الجمهور�ة التش�ك�ة
ف حىت الخم�س الساعة : ساعات العمل  17 – 09من اإلثنني

ي 
 922 922 800 / هاتف مجايف
ي 

ويف �د االل��ت  poradna@in-ius.cz/ ال�ب

www.poradnajustyna.cz 

QR kód 

ي 
جمهور�ة التم إ�شاء المنشور بدعم ما�ي من وزارة العدل �ف

اإلعانة لتط��ر الخدمات لضحا�ا  صندوقمن  �ةالتش�ك
 بفضل الج��مة و 

�
الدعم الما�ي من العاصمة براغ ، من أ�ضا

نامج  ف دماج األجانب األ�شطة إل دعم  عنوانبال�ب ي المق�مني
�ف

 .2022إقل�م العاصمة براغ لعام 

MPSV –místo na logo donátora   
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Naše bezplatné služby: 

ي  
 :خدماتنا المجان�ة كاآليت

ي الشؤون االجتماع�ةاال 
 ستشارات �ف

ي •
 أخصائ�ة إجتماع�ة/ استشارة أخصايئ

طة•  المرافقة إ� المكاتب واألطباء وال�ش
ي حاالت التهد�د•

 خطة أمن�ة �ف
 االستشارات اإلعالم�ة•
ي الحصول ع� المساعدة والعالج النف�ي •

 وساطة �ف
ي األزمات �دعم •

 قدم �ف

 

 الخاصة بالقانون تالمعلوما

التعرف ع� حقوق الشخص أثناء اإلجراءات الجنائ�ة •
ي مطالبتها

 والمساعدة �ف
ار ثان��ة•  التفادي والمنع من حدوث أ�ف
جهات إعداد الوثائق والمستندات ورفع القض�ة لل•

 المعن�ة

 

ي والتوك�ل
 التمث�ل القانويف

ي الحصول ع� خدمات •
 المحام�ة/المحا�ي الوساطة �ف

ي جميع اإلجراءات الجنائ�ة •
التمث�ل عن المرء �ف

 والمدن�ة ذات الصلة 
ار والمستحقات•  المطالبة بالتع��ض عن األ�ف
رة • ي الحاالت الم�ب

 تقد�م شكاوي دستور�ة �ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BYLI JSTE NAPADENI Z DŮVODU SVÉ 
NÁRODNOSTI ČI PŘÍSLUŠNOSTI K MUSLIMSKÉ 
VÍŘE? 

هل تعرضت للهجوم �سبب جنسيتك أو 
 لد�انتك اإلسالم؟
 Justýnaمكتب االستشارة يوستينا 

ي الدفاع عن حقوقك 
 ستساعدك �ف

 

NAPADENÍ MŮŽE VYPADAT JAKO: 

 :كما ��ي   بأشكالهقد يبدو شكل الهجوم 

ي • 
 ،والشتم المعاملة �ساءةو الهجوم اللف�ف

از•  ف ه�ب والتهد�د واالب�ت  .ال�ت

 •� ار بالممتل�ات ، ة ع� الجدرانال�تابة �شه�ي  أو اإل�ف

 االعتداء الجسدي،• 

 .والمضا�قة واالغتصاب والتحرشاالعتداء الجن�ي • 

الهجمات ع�ب شبكة ال�مبيوتر ووسائل التواصل االجتما�ي • 
 ).رام مث�ً جاال�ستو  الفا�سبوك ع�(

 

ي المجتمع 
ف هناك �ف ضد األجانب واألشخاص من بعض التح�ي

ة أو الد� . ، بمن فيهم المسلمون والعرب ةنامختلف لون الب�ش
ف أو الع إذا هاجم شخص ما  فكار رب بناًء ع� هذه األالمسلمني

ا أو بأي ط��قة أخرى ،  المسبقة ا أو جسد�� ، فهذا �عت�ب  ، لفظ��
ا ف� ا متح�ي

�
 .مهاجمأن �كن الشخص ال�مكن قد وأي أحد . عنف

شخص هذا ل قو�ي /فقللمثل هذا الهجوم ،  تعرضتإذا 
ف /تثق مهاجمة أي سمح بال �ُ . خجل مما أنت عل�ه ال . به تثقني

 .شخص �سبب ه��ته

ي االعتداء بجوهر العد�د من 
ي  الجرائم�مكن أن ��ف

المصنفة �ف
ي الحاالت األقل خطورة ، �مكن أن �. القانون

صنف الهجوم �ف
 .ومخالفة القانون كجنحة

 

 


