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وماذا بعد ذلك؟

والتواصل	 اإلقتراب	 منع	 وكذلك	 المكان	 من	 )اإلبعاد	 للشرطة	 األمنية	 اإلج��راءات	

إذا	 أيام(.	 	10 العادة	 )في	 نافذة	 أيام	 لبضعة	 األمر	 بداية	 في	 تكون	 واإلقامة(	سوف	

خالف	الفاعل	هذا	الترتيب	التنظيمي	فيرجى	اإلتصال	بالشرطة	حاال.

اإلستجواب

إذا	تم	رفع	قضية	عقوبات	قيد	التحقيق	ضد	الفاعل	فسوف	تتم	دعوتك	من	قبل	الشرطة	

من	أجل	اإلستجواب.	نحن	ننصحك	بالقدوم	إلى	اإلستجواب	لكي	تستطيعي	بدون	أي	

مضايقات	أن	تصفي	كل	ما	جرى	لك.	يسمح	لمحامي	أو	محامية	أو	شخص	من	ثقاتك	

أن	يرافقك	إلى	اإلستجواب.

المحاكم

إبعاد	الفاعل	من	قبل	الشرطة	يتم	لوقت	محدود.	لكي	تستطيعي	حماية	نفسك	من	الفاعل	

لوقت	أطول	يمكنك	بغض	النظر	عن	تقديم	أي	شكوى	لدى	جهة	تقديم	الطلبات	القانونية	

التابعة	للمحكمة	القيام	بتقديم	طلبات	اإلجراءات	التالية	وفقًا	لقانون	الحماية	من	العنف:

	ترتيبات	حماية	)منع	اتصاالت	واقتراب	وإقامة	للفاعل(، 	■

	تخصيص	المنزل	بحيث	تكوني	المنتفعة	الوحيدة	في	استعماله 	■

ال	يمكن	إقامة	ترتيبات	الحماية	فقط	في	حاالت	العنف	في	العالقات	اإلجتماعية	الضيقة	

فحسب،	ولكن	أيضًا	في	حاالت	التعديالت	المتكررة	)التعقب(	وذلك	من	قبل	محكمة	

األحوال	العائلية	وفق	طلب	منك.

اإلستشارات القانونية / الدعم والمساندة

في	السؤال	حول	أمر	نقل	الحضانة	األبوية،	أو	تعليق	حق	الخروج	مع	األطفال	أو	

إلى	محام	مختص.	 أو	 إلى	جهات	اإلستشارة	 التوجه	 إقامتك	يجب	عليك	 تعليق	حق	

لتلقي	 طلبات	 تقديم	 كيفية	 لك	 تبين	 وتنبيهات	 مالحظات	 على	 أيضًا	 تحصلين	 هناك	

مساعدات	في	تكاليف	اإلستشارات	أو	تكاليف	القضية	لدى	المحكمة	المختصة	في	حالة	

عدم	وجود	دخل	كاف	أو	انعدامه	تمامًا.	إذا	تطور	الموضوع	إلى	جلسات	محكمة	فإنك	

تتلقين	مساندة	ودعم	من	جهات	مواصلة	الشهود	التابعة	للمحاكم	والنيابات	العامة.	حول	

وظائف	جهات	مواصلة	الشهود	وإمكانية	التوصل	إليها	تتلقين	المعلومات	الكافية	في	

الدعوة	التي	سوف	تتسلمينها.

الفحص الطبي / تأمين األدلة

بغض	النظر	عن	أي	شكوى	لدى	الشرطة	تقدم	لك	اإلسعافات	التالية	الخاصة	بالمجنيين	
عليهم	فحصًا		مجانيًا	باإلضافة	للتوثيق	وتأمين	األدلة:

األطفال	 من	 عليهم	 والمجني	 ماينز	 جامعة	 لمشفى	 الشرعي	 الطب	 	إسعاف	 	■
التليفون:	 رق��م	 تحت	 المعلومات	 على	 تحصلين	 والجنسي.	 الجسدي	 بالعنف	
9550 – 17 / 06131	أو	على	الرقم	0-17 / 06131	)24	ساعة	جاهزية(.
اسعاف	المجني	عليه	في	مشفى	ساربروكن	)طب	شرعي(	لألطفال	والبالغين	الذين	 	■

يكونون	ضحايا	للعنف.	تحصلين	على	المعلومات	تحت	رقم	التليفون:	 	
.-2915	،	-2914	،	0681	/	963-2913 	

ماذا يجب عليك أن تفعليه بأي شكل من األشكال؟
	دعي	طبيبًا	أو	طبيبًة	أن	توثق	إصاباتك	في	تقرير	طبي	وحرري	هذا	الطبيب	/	هذه	 	■

الطبيبة	من	واجب	الصمت	
المثال	 سبيل	 )على	 الفاعل	 تكون	ضد	 أن	 شأنها	 من	 التي	 األدلة	 كل	 على	 	حافظي	 	■

رسائل،	س	م	س	،	بريد	إلكتروني(.
	قومي	بتدوين	كل	اإلنتهاكات	بالتاريخ	وبأسماء	الشهود	)إن	كان	ذلك	ممكنًا(	في	دفتر	 	■

مذكرات.
	حاولي	أال	تنعزلي،	بل	حافظي	على	اتصاالت	وتواصالت	مع	األصدقاء	واألقارب	 	■

والجيران.
	قومي	بتخزين	وثائقك	المهمة	في	صور	مطبوعة	لدى	صديقٍة	لك	/	أو	قريبٍة	لك. 	■

	قومي	بحماية	نفسك	وأطفالك.	غادري	المنزل	/	الشقة	إذا	كنت	تخشين	حدوث	أعمال	 	■
عنف	جديدة	أو	قومي	بإبالغ	الشرطة	في	الوقت	المبكر	المناسب.

هل لديك أسئلة أخرى؟
إذا	كانت	لديك	أمور	مبهمة	فالرجاء	التوجه	إلى

	مخفر	الشرطة	القريب، 	■
	جهات	التدخل، 	■

،)Frauenhaus(	النساء	ُدور	 	■
	جهات	استشارة	ُدور	النساء، 	■

	تليفونات	طوارئ	النساء	المستقلة، 	■
	محامية	قانونية	أو	محام	قانوني، 	■

	جهة	تقديم	الطلبات	القانونية	التابعة	لمحكمة	حيك. 	■

كل دوائر الدولة والمؤسسات األخرى سوف تساعدك بكل سرور.

الشرطة

وزارة	الداخلية	والرياضة	والبنى	التحتية



إذا	تم	إساءة	معاملتك	في	محيطك	الشخصي	الوثيق	أو	ضربك	أو	جرحك	أو	تهديدك	أو	
حبسك	أو	إجبارك	على	القيام	بأفعال	جنسية	أو	اغتصابك	فإن	لديك	الحق	واإلمكانيات	

في	الدفاع	عن	نفسك.

يسري	هذا	أيضًا	إذا	ترصد	شخص	ما	لك	أو	الحقك	أو	ضايق	عليك	عن	طريق	الرسائل	
الخطية	أو	التلفون	أو	االنترنت	)ستالكينج(.

من	المهم	هنا	إعالمك		بما	يلي:

ما هي اإلجراءات التي تقوم بها الشرطة؟
تتمثل	أحد	مهام	الشرطة	برد	األخطار	وإجراء	قضايا	تحقيق	عند	الشك	بوجود	جنايات	
)مثل	التعدي	الجسدي،	الجرائم	الجنسية،	التهديد(.	والتزام	الشرطة	هذا	مشروع	حتى	ضد	
رغبتك	وفي	حالة	الضرورة	تقوم	الشرطة	بالتعبير	عن	مصلحتك	الشخصية	عن	طريق	

مالحقة	قضائية	)طلب	جنائي(.

الشرطة
		تقوم	الشرطة	باستجواب		الجناة	والشهود	والضحايا	كل	على	حدى	وتحاول	من	خالل	 	■

ذلك	أن	تتعرف	ما	جرى	بدقة.
	تقوم	الشرطة	بأول	إجراءات	إلثبات	األدلة	)على	سبيل	المثال	أدلة	أو	صور(. 	■

	يمكن	للشرطة	في	حاالت	معين	إبعاد	المتهم	من	البيت	أو	توقيفه. 	■
	تقوم	الشرطة	بعد	موافقتك	باستجوابك	وإرسال	بياناتك	إلى	مركز	وقاية	الذي	سيقوم	 	■

بمساعدتك	في	الخطوات	التي	تلي	ذلك.
في	 وجه	 أكمل	 على	 نفسك	 حماية	 كيفية	 حول	 االستشارة	 أيضًا	 لك	 الشرطة	 	وتقدم	 	■

المستقبل.

ماهي حقوقك؟
	يمكنك	أن	تطلب	من	الشرطة	ضبط	إثباتات	وأدلة	معينة. 	■

		لديك	حرية	اإلدالء	بأقوالك	أمام	الشرطة،	هذا	يعني	يمكنك	إعطاء	معلومات	حول	 	■
القضية	أو	اإلمتناع	عن	ذلك.	كما	يمكن	لك	باإلضافة	إلى	ذلك	طلب	القيام	بفحصك	

جسديًا.
	يمكن	لشخص	موثوق	أو	محامي	/	محامية	مرافقتك	إلى	الشرطة	أثناء	تقديم	الشكوى. 	■

	يمكنك	طلب	حماية	بيانات	عنوانك	إذا	كنت	معرض/ة	للخطر	من	قبل	الجاني.	 	■
	)OEG(	الضحايا	تعويض	قانون	وفق	تعويض	طلب	تقديم	الحاالت	بعض	في	يمكنك	 	■

في	مديرية	األمور	اإلجتماعية	في	كوبلينس	ولينداو	وماينس	وترير.

من يقدم لك المساعدة؟

جهات التدخل
إذا	بلغت	الشرطة	بموافقتك	في	إعطاء	عنوانك	ألقرب	جهة	تدخل	لك	تقوم	الموظفات	في	
هذه	الجهة	بالتواصل	معك	خالل	بضعة	أيام	بعد	العمل	األمني	الذي	قامت	به	الشرطة.	

تقدم	لك	جهة	التدخل	مايلي:

	اإلستشارات	النفسية	اإلجتماعية	األولية، 	■
		توضيح	الوضع	تبعًا	إلجراءات	الشرطة	الوقائية	األولى، 	■

	المعلومات	الضرورية	التي	يمكنك	القيام	بها	بنفسك	لحماية	نفسك	)وحماية	أطفالك(، 	■
	معلومات	قانونية،	على	سبيل	المثال	حول	قانون	الحماية	من	العنف، 	■

	معلومات	حول	عروض	استشارية	أخرى	في	مكان	التواجد	أو	عند	الرغبة	الوصل	 	■
بها.

)Frauenhaus( ُدور النساء
إذا	قررت	مغادرة	المنزل	تمامًا	يمكنك	أن	تجدي	حمايًة	ومكانًا	تأوين	إليه	في	ُدور	النساء	
هذه	 مع	 بوصلك	 	– رغبتي	 إذا	 	– الشرطة	 أو	 التدخل	 جهة	 تقوم	 	.)Frauenhaus(

الُدور.	عنوان	ُدور	النساء	غير	معروفة	وال	يسمح	للرجال	بالدخول	إليها.
لكي	تستطيعي	 النصائح	والمساندة	بشكل	واسع	 ُتقدَّم	لك	وألطفالك	 النساء	 ُدور	 	في	 	■
في	 بنفسك	 تقومين	 جديدًا	 مستقبال	 تبني	 وأن	 لحياتك	 جديدة	 نظرة	 وخلق	 تطوير	

صناعته.
والمالية	 القانونية	 باألوضاع	 تتعلق	 التي	 األسئلة	 كل	 حول	 معلومات	 تتلقين	 	هناك	 	■

والصحية.
	يمكن	أن	تتلقي	مساعدات	ومرافقات	إلى	دوائر	الدولة	والمعاهد	والمؤسسات	األخرى. 	■

خذي	معك	ما	استطعت	من	حاجياتك	الشخصية،	على	سبيل	المثال:

	بطاقتك	الشخصية	أو	جواز	السفر	لك	وألطفالك، 	■
		شهادة	الوالدة،	شهادة	الزواج،	دفتر	العائلة، 	■
	بطاقة	التأمين	الصحي،	كتاب	اللقاحات، 	■

	وثائق	حول	حقك	في	اإلقامة، 	■
	عقد	اإليجار،	عقد	العمل،	القرارات	حول	راتب	التقاعد	،	بالغات	مكتب	العمل	حول	 	■

المساعدات،	إثبات	التأمين	اإلجتماعي،
	بالغات	المكتب	اإلجتماعي	حول	المساعدات،	قرارات	حق	الحضانة، 	■
	وثائق	الحساب	البنكي،	سيولة	نقدية،	بطاقة	البنك،	بطاقة	اإلعتماد، 	■

	أدوية 	■
	أغراض	شخصية	لك	وألطفالك	)مالبس،	مواد	صحية،	ألعاب،	أغراض	مدرسية،	 	■

دفتر	المذكرات	اليومية(.

)Frauenhaus( مكاتب اإلستشارة لُدور النساء
بغض	النظر	عن	موضوع	اإلقامة	في	ُدور	النساء	)Frauenhaus(	يمكنك	الحصول	
على	النصائح	في	مكاتب	اإلستشارة	التابعة	لها	في	حاالت	األزمات	مع	الشريك،	أو	عند	
العنف	في	العالقات	اإلجتماعية	الضيقة،	أو	في	حالة	التزويج	القسري	أو	المطاردة.	هنا	
تستطيعين	الحصول	على	المساعدة	من	خالل	التدخل	في	األزمة	الموجودة	ومن	خالل	
تقديم	النصائح	والشورى	النفسية	اإلجتماعية	لمدى	طويل.	يمكنك	اإلستعالم	عن	حقوقك.	
إضافة	لذلك	تتلقين	استشارة	اجتماعية	عامة،	على	سبيل	المثال	ضمان	األمور	الحياتية	

في	حالة	اإلنفصال.

تليفونات الطوارئ المستقلة للنساء – الجهات المختصة فيما يخص العنف الجنسي

تساعد	تليفونات	الطوارئ	للنساء	النساء	والفتيات	وأعضاء	عائالتهن	في	حاالت	العنف	
الجنسي.	تحت	هذا	تنطوي	المضايقات	الجنسية،	القسر	الجنسي	واإلغتصاب	–	أيضًا	

في	العالقات	الشريكة	وفي	العائلة	وفي	حاالت	التعقب.

وأيضًا	 األزمات.	 في	 وتدخالت	 اجتماعية	 نفسية	 استشارات	 المختصة	 الجهات	 تقدم	
إذا	كنت	قد	تعرضت	لعنف	جنسي	في	طفولتك	يمكنك	أن	تتلقي	النصيحة	والمساعدة.	
رفع	 موضوع	 حول	 المثال	 سبيل	 على	 قانونية،	 معلومات	 تتلقين	 فإنك	 لذلك	 أضف	
الشكاوى	أو	حول	قانون	الحماية	من	العنف.	ترافقك	الموظفات	إلى	الشرطة	إذا	رغبت	
بذلك،	أو	إلى	جلسات	المحكمة	أو	إلى	العيادات	الطبية	والمستشفيات.	باإلضافة	لذلك	
تقدم	تليفونات	الطوارئ	للنساء	عروضًا	واستشارات	في	اإلعتماد	على	الذات	وأيضًا	

من	أجل	األشخاص	الذين	تثقين	بهم.

كيف تصلين إلى عروض المساعدة؟
التوصل	إلى

	جهات	التدخل 	■

)Frauenhaus(	النساء	ُدور	 	■

	جهات	استشارة	ُدور	النساء 	■

	تليفونات	طوارئ	النساء	وكذلك 	■

	مؤسسات	استشارة	ومساعدة	أخرى 	■

اإلن��ت��رن��ت	 صفحة	 ع��ب��ر	 	Rheinland-Pfalz بفالتس	 راي��ن��الن��د-	  ف��ي	
لذلك	 باإلضافة	 المساعدة“.	 „ع���روض	 مقطع	 ف��ي	 	www.rigg.rlp.de
اإلنترنت	 صفحة	 توضيحية.	 ومعلومات	 للتحميل	 وملفات	 برامج	 أيضًا	  توجد	

www.gewaltschutz.info	تقدم	معلومات	إضافية.


