اجلهة املركزية األولى في تقدمي اإلستشارة الهاتفية
في برلني

وألطفاله ّن عند وقوع العنف املنزلي
يُقدِّم املساعدة والدعم للنساء
ِ

نحن نوفر الدعم الهاتفي وكذلك الدعم في محل اإلقامة إذا لزم؛
اآلن ييمكنك االتصال على مدار الساعة.
ّ
موظفات اخلط الساخن ل  BIGي ُقمن بتقدمي اإلستشارة للسيدات الالتي
ً
يتع ّرضن للعنف و ُيعايشنه وأيضا لألشخاص الذين في محيط حياتهن.
بحكم طبيعة عملهم تكون لديهم أسئلة
وذوي اإلختصاص ،والذين ُ
حول موضوع العنف املنزلي ،ميكنهم اإلتصال باخلط الساخن ل .BIG
ّ
موظفات اخلط الساخن ل َ BIGي ْعرضن خدمات ُمتنوعة ،على سبيل
املثال :التّدخل حلل األزمات ،تقدمي الوساطة في إيجاد محل إقامة أو أي
ماوى حماية آمن ،عالوة على ذلك توفيرهن للمعلومات حول اإلمكانيات
كملة يتم
املُتاحة للتدخل من قبل الشرطة والقانون .وهناك خدمة ُم ّ
تقدميها أال وهي خدمة املشورة املُتن ّقلة :عندما تكون اإلستشارة عبر
الهاتف غير كافية ،تقوم املُوظفة باحلضور إليك أينما كنت لتقدمي
املشورة.
اخلط الساخن ل ُ BIGين ّفذ من خالل التعاون الوثيق والعمل املُشترك
مع اخلبراء واملُختصني ومراكز التّدخل التاليةُ :ملتقى الس ّيدات
ُ ،Frauentreffpunktحجرة السيدات  ،Frauenraumتارا
 ،Taraبورا  ، Boraاملبادرة املُتعدّ دة الثقافات
Interkulturelle Initiative

العنف املنزلي هو أمر اليخُ ّصك وحدك!
أحصلي على املساعدة الالزمة لك وألطفالك.

٢٧

٢٦

مراكز تقدمي اإلستشارة للرجال املُرتكبني جلرائم العنف:
إستشارة للرجال ـ ضد العنف
هاتف رقم ،785 98 25 :هاتف خلوي0170/380 18 14 :
مركز برلني ملكافحة العنف ،جمعية مسجلة
)(Berliner Zentrum für Gewaltprävention – BZfG e. V.
هاتف رقم95 61 38 38 :

جهات تقدمي إستشارة ملثليات ومثلي اجلنس:
إستشارة ملثليات اجلنس )(Lesbenberatung
هاتف رقم217 27 53 :
Maneo
إستشارة ملثلي اجلنس وال
هاتف رقم216 33 36 :
يومي ًا من الساعة اخلامسة عصراً وحتى الساعة السابعة مساءاً

٢٥

خدمات الطوارئ حلماية األطفال
ميكن اإلتصال بها ليال ونهارا

خدمة الطوارئ لألطفال ،هاتف رقم61 00 61 :
خدمة الطوارئ للشباب ،هاتف رقم61 00 62 :
خدمة الطوارئ للفتيات ،هاتف رقم61 00 63 :
ميكن اإلتصال باخلط الساخن حلماية األطفال )(Hotline Kinderschutz
في برلني على مدار األربع والعشرين ساعة من خالل األرقام الهاتفية خلدمات
الطوارئ الثالثة السابق ذكرها.

مراكز تقدمي اإلستشارة للضحايا و الشهود:

ُمساعدة الضحايا ) ،(Opferhilfeهاتف رقم395 28 67 :
مركز تقدمي اإلستشارة لضحايا جرائم العنف

مكتب رعاية الشهود في كل من احملكمة اإلبتدائية في منطقة Tiergarten
واحملكمة ال ُعليا في برلني،
هاتف رقم90 14-34 98/90 14-32 06 :
 ،Wilsnacker Str. 6، 10557 Berlinغرفة رقم B 020/21
أهجاتا ) (AHGATAـ مساعدة للشهود
هاتف رقم440 526 00 :
مساعدة للشهود هو مكتب يساعد في اإلعداد و التحضير للقضية ويقوم مبُرافقتك
أثناء القضية.
املوقع اإللكترنيwww.ahgata.de :
Weißer Ring
هاتف رقم833 70 60 :
ملساعدة ضحايا اجلرائم
جمعية ُمسجلةWildwasser ،
هاتف رقم2 82 44 27 :
مركز تقدمي اإلستشارات للفتيات في Berlin-Mitte
وملرافقة الشهود من الفتيات ضحايا العنف اجلنسي والالتي قررن تقدمي بالغ.
Tauwetter
هاتف رقم693 80 07 :
جهة تقدم اإلستشارة للرجال الذين تعرضوا في صغرهم للتحرش اجلنسي.
الثالثاء من الساعة اخلامسة حتى السادسة مساءاً  ،اخلميس من الساعة اخلامسة
وحتى التاسعة مساءاً

٢٤

ميكنك احلصول على املزيد من الدعم واملعلومات (القانونية) املجانية من اجلهات
التالية:

استشارات متخصصة ـ وخدمات معلوماتية
 ، LARAهاتف اخلط الساخن )216 88 88 :(Hotline
مركز لتقدمي املشورة ومعاجلة األزمات للسيدات املُع ّنفات واملغتصبات.
 ،Wildwasser e. V.هاتف رقم693 91 92 :
مركزللمساعدة الذاتية وتقدمي املشورة للنساء الالتي تعرضن للتحرش اجلنسي في
صغرهن.
مقهى السيدات الليلي ـ نقطة إتصال ليل ّية لألزمات ـ)(FrauenNachtCafé
هاتف رقم61 62 09 70 :
العنوانKreuzberg, Friesenstraße 6 :
مواعيد الدوام :من اجلمعة إلى السبت :من الساعة الثامنة مساءاً وحتّى الساعة الثانية
فجراً.
من السبت إلى األحد :من الساعة الثامنة مساءاً وحتّى الساعة الثانية فجراً.
من األربعاء إلى األحد :من الساعة الثامنة مساءاً وحتّى الساعة الثانية فجراً.
مجموعة السيدات املعاقات في برلني،جمعية مسجلة
)(Netzwerk behinderter Frauen in Berlin e. V.
هاتف رقم617 09 167/617 09 168 :
 Ban Yingهاتف رقم440 63 73/74 :
مكتب تنسيق وإستشارة لسيدات جنوب شرق آسيا ضد جّ
اإلتار بالبشر.
النادي ) ،(Al Nadiهاتف رقم852 06 02 :
نُقطة إلتقاء وإستشارة للنساء العربيات.
 HINBUNهاتف رقم336 66 62 :
مركزتعليمي وإسشاري للنساء األكراد.
 In VIAهاتف رقم85 78 42 69 :
Mobil: 0177 738 62 76
مكتب لتقدمي اإلستشارة للنساء من وسط وشرق أوروبا.
 TIOهاتف رقم612 20 50 :
ملتقى وجهة لتقدمي اإلستشارة للنساء التركيات.
مركز إيفا للنساء) ،(EWA Frauenzentrumهاتف رقم442 55 42 :
مركز لتقدمي اخلدمات اإلستشارية العامة والقانونية.

٢٣

مركز تقدمي اإلستشارة للنساء ) ، (Taraهاتف رقم787 18 340 :
تقدم اإلستشارة باللغة اإلجنليزية والفارسية والتركية.
ُحجرة السيدات ) ،(FRAUENRAUMهاتف رقم448 45 28 :
اإلستشارة أيض ًا باللغة اإلجنليزية.
مركز تقدمي اإلستشارة للسيدات ) ،(BORAهاتف رقم927 47 07 :
اإلستشارة متوفرة باللغة اإلجنليزية والفرنسية والفارسية والبولندية والروسية.
ُملتقى السيدات ) ،(Frauentreffpunktهاتف رقم622 22 60 :
إلرسال الرسائل القصيرة SMS: 0151-567 40 945
اإلستشارة متوفرة باللغة اإلجنليزية والبولندية واألسبانية باإلضافة إلى لغة اإلشارة.
مركز متعدد الثقافات لإلستشارة
) ،(Interkulturelle Beratungsstelleهاتف رقم80 19 59 80 :
املشورة ممكنة باللغة األرمينية واإلجنليزية والفرنسية والصربيةـالكرواتية والفارسية
والبولندية والروسية واألسبانية باإلضافة إلى التركية .مدخل
خصص
ُم ّ
إلستعمال املعاقني.

املالجئ
 ، Frauenzimmer e. V.هاتف رقم ،787 50 15 :مجهز لكراسي املُقعدين.
 ، Hestia e. V.هاتف رقم440 60 58 :
 ، Zuff e. V.هاتف رقم694 60 67 :
 ، Frauenort-Augustaمجهز للصم
هاتف رقم 28 59 89 77:و 46 60 02 17
فاكس 28 59 89 78 :و 46 60 02 18
الرسائل قصيرة SMS: 0160-666 37 78
مشروع سكن متعدد الثقافات ) ،(Interkulturelles Wohnprojektهاتف
رقم80 10 80 10 :

٢٢

بيوت النساء:

•بيوت النساء عبارة عن مسكن مؤقت للسيدات (وألطفالهن) من جميع
اجلنسيات جتدن فيها احلماية واألمان.
• ميكنك اإلتصال ببيوت النساء نهاراً وليال.
• تكون عناوين بيوت النساء مجهولة واليتم الكشف عنها.
• ال يسمح للرجال بدخول بيوت النساء.
•اإلقامة في بيت النساء مجانية ،ولكنك تكونني ُملزمة بتلبية/رعاية حاجاتك أنت
وأطفالك بنفسك واإلنفاق عليكم.
• جتدين في بيوت النساء املشورة الشاملة والدعم الكامل.
•ال يعني إنتقالك إلى بيت النساء أن هذا يعقبه الطالق بشكل تلقائي ،كما أنه ال
يتم إبالغ اجلهات املختصة بشؤون الهجرة واألجانب.
بيت نسائي مستقل ،هاتف رقم37 49 06 22 :
بيت النساء  ،Hestiaهاتف رقم559 35 31 :
بيت النساء  ،BORAهاتف رقم986 43 32 :
مجهز بغرف خاصة الستعمال املعاقني.
بيت النساء  ،CARITASهاتف رقم851 10 18 :
للصم.
مجهز أيض ًا ُ
بيت النساء متعدد الثقافات ،Interkulturelles Frauenhaus
هاتف رقم80 10 80 50 :
 Boraللمجموعات العالجية النسائية ،هاتف رقم97 99 96 46 :

جهات املشورة املُختصة ومراكز ال ّتدخل

تقدم للنساء ضحايا العنف املنزلي من خالل الهاتف وعند احلضور شخصيا اخلدمات
التالية:
• اإلستشارة اإلجتماعية والقانونية
• تقدمي املعلومات بشأن اإلجراءات املتبعة من قبل القانون والشرطة.
• القيام بالتوسط لدى بيوت النساء واملالجيء لتأمني مكان إقامة لك.
•الدعم واملساعدة لك في معامالتك مع اجلهات احلكومية وفي البحث لك عن
مسكن جديد.
• تقدمي املشورة القانونية ،عروض جماعية ،خدمة رعاية األطفال والخ.
باملجان وتتم بسرية كاملة ،ويقوم بتقدمي املشورة مجموعة من
اإلستشارة مقدّ مة ّ
املوظفات املؤهالت ويتقن عدة لغات أجنبية باإلضافة للغة اإلشارة اخلاصة بالصم
والبكم وعند احلاجة يتم اإلستعانة مبترجمني.

٢١

أين أجد ما أبحث عنه؟

محاكم األسرة:

في منطقة Pankow/Weißensee

وهي ت ّ
ُغطي املناطق التالية:
(Mitte, Tiergarten, Wedding) Mitte
(Pankow, Weißensee, Prenzlauer Berg) Pankow
Reinickendorf
عنوان احملكمة:
Kissingenstr. 5–6
13189 Berlin-Pankow
هاتف رقم9 02 45-0 :
مكتب تقدمي الطلبات القانونية واإلستعالمات في الطابق األرضي ،غرفة B 2

في منطقة Schöneberg

وهي ت ّ
ُغطي املناطق التالية:
Steglitz-Zehlendorf und Schöneberg
عنوان احملكمة Grunewaldstr. 66–67:
10823 Berlin-Schöneberg
هاتف رقم9 01 59-0 :
اإلستعالمات ومكتب تقدمي الطلبات القانونية في غرفة 11

في منطقة Tempelhof-Kreuzberg

وهي ت ّ
ُغطي بقية مناطق برلني
عنوان احملكمةHallesches Ufer 62:
10963 Berlin-Kreuzberg
هاتف رقم9 01 75-0 :
اإلستعالمات ومكتب تقدمي الطلبات القانونية في الغرف من  F020وحتى F029

مواعيد الدوام ملكاتب تقدمي الطلبات القانونية لدى محاكم األسرة:
من يوم اإلثنني إلى األربعاء من الساعة الثامنة والنصف صباح ًا وحتى الساعة الثالثة عصراً
يوم اخلميس من الساعة الثامنة والنصف وحتى الساعة السادسة مساءاً
يوم اجلمعة من الساعة الثامنة والنصف وحتى الساعة الواحدة من بعد الظهر.
عالوة على ذلك يتواجد لدى مقر احملكمة اإلبتدائ ّية في
 Tempelhof-Kreuzbergفي أيام السبت من الساعة التاسعة صباح ًا وحتى
الساعة الثانية عشرة ظهراً ،فريق خدمات مستعد لتقدمي اإلستشارة في القضايا
العائلية والقضايا املدنية العامة.

٢٠

شؤون الشباب ّ
تشكل أيض ًا خطراً عليك وميكن أن تتناقض مع أمر احلماية الصادر .يتم
اإلستماع ألقوال دائرة شؤون الشباب في هذه القضية ويشاركون في تقدمي الطلب .ولم
يعد من الضروري تقدمي مذكرة كتابية لتوضيح رأيهم.

التوصل إلى إتفاق
العمل نحو
ّ

))(Hinwirken auf Einvernehmen (§ 156 FamFG

في األمور املُتعلقة مبسائل الوصاية األبوية ،حق تقرير مكان اإلقامة ،حق التواصل
وتسليم الطفل فإنه ينبغي على احملكمة
• العمل من أجل الت ّوصل إلى إتفاق
•لفت االنتباه إلى إمكانية التوجه لإلستشارة ،وعلى وجه اخلصوص فيما يتع ّلق
بوضع نهج توافقي إلدراك أهمية الرعاية األبوية/املسؤولية
•اإلشارة إلى إمكانية اللجوء إلى ما ُيعرف بالوساطة حلل املُشكالت
)(Mediation
ميكن أن
بالتوجه إلى اإلستشارة
• يصدر قرار
ّ
• يتم اإلتفاق على أساس التسوية واملُصاحلة ويتم تثبيته أمام احملكمة.
يجب
•على احملكمة في حال عدم التوصل إلى إتفاق أن تبحث إمكانية إصدار قرار من
قبلها حتّى يتم تعديله بقرار آخر صادر عن احملكمة.
ينبغي
يالتوجه إلى اإلستشارة أو اإلستشهاد بتقييم خبير في املوضوع،
في حال إصدار أمر
ّ
أن ُي ّ
نظم حق التواصل من خالل إصدار أمرمؤقت أو أن يتم استبعاد هذا احلق .في
حاالت العنف املنزلي ال يتم األخذ بعني اإلعتباراإلتفاق بني الطرفني الذي عاد ًة ما يتم
اإلخالل به .كما ينبغي على احملكمة أن تشير إلى تبرير القانون للمادة
 FamFG 156كمرجع.

التعويض عن األضرار والتعويض املالي عن اآلآلم التي حلقت بك

حقك في احلصول على تعويض عن األضرار يشمل التعويض عن األضرار واخلسائر
املالية التي تَكبدّ تها ،مثل :تكاليف املعاجلة الطبية ،اخلسارة املالية املترتبة على
انقطاعك عن العمل وتوقف دخلك بسبب اإلصابة ،تكاليف احلصول على مالبس
جديدة مقابل التي مت متزيقها وإتالفها .حقك باملطالبة بالتعويض املالي عن اآلآلم
مرتبط مبدى رضاك وقناعتك الذاتية وبتسوية األضرار التي حلقت بك ،مثل:
اإلصابات ،اآلآلم ،ومدى الذل واإلهانة احلاصلة لك.

١٩

ألجداد الطفل وإخوته وأخواته احلق أيض ًا في التواصل معه بشرط أن يكون هذا
ملصلحة الطفل .البد من اإلطالع على موقف أجداد الطفل وبالذات األجداد من
جهة األب من أعمال العنف التي ارتكبت من قبل األب .في حال أنكروا خطورة
العنف املُمارس من قبل األب املُ َع ِّنف على رفاهية الطفل أو أنهم استهانوا بحجم
الضرر الناجم عن أعمال العنف ،فيكون ذلك سبب ًا كافي ًا الستبعاد أو إيقاف حق
التواصل أو التواصل حتت املراقبة ،من أجل حماية الطفل بشكل ف ّعال.
إذا كنت بصدد حصولك عل أمرمنع اإلساءة والتهديد واملضايقة واإلتصال بك (مبا في
ذلك اإلقتراب الشخصي) ضد زوجك/شريكك املُع ِّنف استناداً إلى قانون احلماية من
العنف ،احصلي على اإلستشارة فيما إذا كان باإلمكان تقدمي (وفي نفس الوقت) طلب
إليقاف حق تواصل املُعتدي مع طفلك .قد ال يخلو األمرعند ممارسة حق التواصل وعند
تسليم املُعتدي الطفل لك أن يقترب منك أويضايقك أو يهددك أثناء اإلتفاق على
مواعيد أخرى إلصطحاب الطفل .إذا مت اإلتفاق بالفعل على تسوية حلق التواصل ،وجب
عليك لفت نظر احملكمة لذلك عند تقدميك لطلب احلصول على أمر احلماية وفي نفس
الوقت القيام بتعديل الطلب القائم .ميكنك احلصول على ميكنك احلصول على مزيد
من املعلومات من خالل نشرة"التواصل في حضور مرافق"الصادرةعن
BIG e. V.
منذ دخول القانون اخلاص في اإلجراءات العائلية والقرارات القضائية الطوعية ح ّيز
التنفيذ اعتباراً من  01.09.09،أصبحت املبادئ التالية سارية املفعول:

مبدأ ال َت ْسريع

))(Beschleunigungsgrundsatz (§ 155 FamFG

يجب أن تُعطى القرارات املُتعلقة بحق تقرير مكان اإلقامة ،حق التواصل ،تسليم
الطفل وكذلك عند تعريض رفاهية الطفل للخطر(بحسب املادتني1666 ،
 1666aمن القانون املدني) األولوية على القضايا العائلية األخرى وأن ُيعمل على
سرعة تنفيذ هذه اإلجراءات .هذا يعني ،حتديد موعد املحُ اكمة يجب أن يتم في
موعد أقصاه شهر واحد من بداية العمل باإلجراءات القانونية .وميكن قبول طلبات
التأجيل التي ُيقدمها أطراف القضية وذلك في حاالت إستثنائية ،بشرط أن يكون
سبب تقدمي طلب التأجيل ُمقنع ًا وميكن األخذ به!
يجب أن يتواجد في موعد احملاكمة أطراف القضية (مبرافقة محاميك/محاميتك إذا
تط ّلب األمر)  ،دائرة شؤون الشباب ،وإذا لزم األمر حضور الشخص أو احملامي املُعينّ
والذي يمُ ثّل الطفل في القضية  ،وعادة األطفال حتت سن األربعة عشرعام ًا ال ُي ْطلب
متثيلهم .قد يشكل هذا املوعد ضغط نفسي كبير على األم املُع ّنفة نظراً للتقارب الزمني
بينه وبني يوم حادثة العنف التي تع ّرضت لها كما أن تواجدها مع املُعتدي في نفس
اجللسة ُي ّ
شكل خطراً .الطلبات املُقدمة فيما يخص التأجيل أو اإلدالء بالشهادة بشكل
ّ
ِ
ً
ا
جد
جيد
بشكل
رة
ر
ب
م
تكون
أن
يجب
ُم ْنفصل،
وذات مصداق ّية عالية .يجب أن
َُّ
ت ّ
ُوضحي في طلبك بأنك ُمع ّرضة للعنف املنزلي .وقومي بالتلميح أمام احملكمة واإلشارة
بأن قرارها بإعطاء حق املصاحبة قد يتعارض مع ما ورد في قانون احلماية من العنف.
كما أن الدعوة للمشاركة باجللسة التحاور ّية مع املُعتدي في مكتب دائرة
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زواج) فيه فلك أن تُطالبي محكمة األسرة باملسكن .في حال مت التوقيع على عقد
إيجار السكن من قبلكما أنتما اإلثنني ،يجب عليك استشارة محامي/محاميه فيما
إذا كان إخراج املُعتدي من عقد إيجار السكن واجب النفاذ أم ال .ولكن تستطيع
احملكمة إتاحة استخدام املسكن لك وحدك ولفترة محدودة ،وهذه اإلمكانية تكون
متاحة حني يكون املُعتدي هومن أبرم عقد اإليجار .باإلضافة إلى ذلك هناك إمكانية
إصدار القرار املُستعجل لتفعيل قرار منع اإلتصال والتهديد واملضايقة والدخول إلى
السكن بحسب املادة  1من قانون احلماية من العنف .يجب عليك اإلنتباه إلى أن
القرارات الصادرة من احملكمة وفق ًا لقانون احلماية من العنف تتم بدون محاكمة
شفوية وت َُس ّلم من ِقبل ُم ْحضرُ /محضرة احملكمة .في حال ّمتت املوافقة حلصولك
على املساعدة في تكاليف رسوم الدعوى القضائية ،وجب عليك تقدمي طلب
لتحمل التكاليف املَدفوعة من ِق َبلك ُمصاحب لتغطية مصاريف أول تسليم للحكم
ّ
الصادرعن احملكمة وذلك تزامن ًا مع تقدميك لطلب تسيير إجراءات احلماية مبوجب
قانون احلماية من العنف .حول القرارات الصادرة مبوجب املادة  2من قانون احلماية
من العنف سوف يتم إعالم الشرطة ودائرة شؤون الشباب بها.

حق احلضانة

إن معايشة األطفال للعنف املنزلي البد أن تترك آثارها السلبية عليهم .في حال
إنفصالك عن شريكك في العالقة بسبب سوء املعاملة او أنك تسعني إلتخاذ
اإلجراءات القانونية لضمان حمايتك ،فإنه ميكنك ـ حتّى جُتنبي أطفالك التعرض
للمزيد من العنف ـ أن تتقدمي بطلب للحصول على حق تقرير مكان اإلقامة املؤقت
أو حق احلضانة الكاملة ألطفالك لدى محكمة األسرة املُختصة .وميكن لهذا أن يتم
حتّى قبل تقدميك لطلب الطالق .ول ّعل من واجب احملكمة في بعض األحيان أن
تتدخّ ل ملصلحة األطفال في سبيل درء اخلطر عنهم .كأن تقوم مثال مبنع املُعتدي من
استخدام املسكن ،أو أن يتصل بهم ،سلبه حق تقرير مكان اإلقامة وإلى ما شابه،
طبق ًا ملا ورد في كل من املادة  1666و  a1666من القانون املدني.

حق التواصل مع األبناء

في العادة يحتفظ األب بحق التواصل مع أطفاله بغض النظرعن نتيجة تسوية موضوع
حق احلضانة .في حال كنت ُمهددة أنت وأطفالك خلطر التعرض للمزيد من اإلساءة،
أو أن األطفال تأثروا سلب ًا من خالل معايشتهم ملشاهد العنف ،ميكنك عندها تقدمي
طلب الستبعاد حق التواصل أو تعليقه بشكل مؤقت أو غيرمحدّ د من قبل محكمة
األسرة .وغالب ُا ما تتوجه احملكمة إلى ترتيب أمرالتواصل حتت املراقبة كحل وسط ،أي
أن الزيارات تتم حتت إشراف وحضور شخص موثوق فيه أو موظفة/موظف من دائرة
شؤون الشباب أو أي جهة أخرى معنية .كما يكون لزوج األم أيض ًا (الزوج احلالي/
السابق/شريك األم) احلق في التواصل مع الطفل ،هذا إذا كان الطفل قد عاش معه
في إطار حياة عائلية ولفترة زمنية طويلة بشرط أن يكون هذا التواصل يصب في
مصلحة الطفل .أ ّما إذا كان زوج األم عنيف ًا جتاه الطفل و/أو جتاهك ،فيمكنك
عندها التقدم بطلب استبعاد أو إيقاف التواصل أو ـ كحل وسط ـ احلصول على أمر
من احملكمة بالتواصل حتت املراقبة (مبرافقة طرف ثالث).
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كما ميكنك التقدمي للحصول على:

•تعويض مالي عن األلم و الضرر الذي حصل لك ،والذي يعتبر من اللوائح العامة
حلماية شخصيتك بحسب ما ورد في القانون املدني في املادتني 823, 1004
(احملكمة املدنية)
• حق احلضانة (محكمة األسرة)
• تعليق حق التواصل (محكمة األسرة)
عندئذ عليك البحث عن محامي أو محامية متخصصة بقضايا األسرة لتحصلي على
اإلستشارة القانونية الالزمة لتمثيلك .في حال كان دخلك املالي محدوداً فيمكنك
احلصول مساعدة في تكاليف اإلستشارة والقضية.
ونظراً ألن اإلجراءات القضائية للمحاكمة وإصدار القرار يستغرقان وقت ًا طويالً ،عليك
تقدمي طلبا إصدار القرار املُستعجل ألمر احلماية وللدعاوي املدنية األخرى .احلصول
يسهل عليك بقية
على النموذج املُستخدم في طلب القرار املُستعجل والذي سوف ّ
اإلجراءات ميكنك احلصول عليه من خالل مراكز تقدمي اإلستشارة للنساء أو من
خالل تنزيله من املوقع اإللكتروني:
www.big-koordinierung.de/Schutzantrag/

أمر احلماية

للمعتدي احلصول على أمر من احملكمة بعدم ال َتّعرض باإلساءة أو
من املمكن ُ
التهديد أو املضايقة أو اإلقتراب أو حتى اإلتصال بأي وسيلة وفق ًا للمادة  1من
قانون احلماية من العنف واملادة  1666من القانون املدني مراعاة ملصلحة الطفل.
وقد مينع من اإلتصال بك أو اإلقتراب من مكان عملك أو السكن أو من مدرسة أو
حضانة األطفال.سوف يتم إعالم الشرطة بأمر احلماية الصادروفق ًا للمادة  1من قانون
احلماية من العنف  ،وفي حال قيام املُعتدي بخرق قرار احملكمة الصادر بأمر احلماية
فإنه يعاقب قانونياً ،كما ميكنك اإلتصال ( ُمجدّ دا) بالشرطة وتقدمي بالغ جديد.
وكذلك يحق لك أن تطالبي احملكمة بأن تقوم بفرض غرامة مالية تأديبية عليه ومن
املمكن أيضا وفي حاالت استثنائية إصدار حكم تأديبي بحبسه.

تخصيص املسكن

ميكنك أن تتقدمي بطلب تخصيص السكن املشترك لكما لك وحدك لدى محكمة
األسرة وذلك بحسب املادة  2من قانون احلماية من العنف  .ويكون أمر التخصيص
هذا ملصلحة أطفالك أيضا كما هو موضح في املادة  1666من القانون املدني.
إذا كنت متزوجة أو في عالقة شراكة ميكنك طلب تخصيص مسكن الزوجية
لك وحدك بحسب املادة  1361 bمن القانون املدني أو املسكن املُشترك لكما
طبق ًا للمادة  14من قانون العيش مع شريك ومتكنك من السكن فيه لوحدك أنت
وأطفالك .الشروط الواجب توفرها لطلب تخصيص املسكن هو أنكما ترغبان
بالعيش بشكل منفصل أو أنكما منفصلني بالفعل وبالتالي تخصيص املسكن هو
حتملها" .وفور تخصيص املسكن لك يمُ نع
ضروري لتجنب "املَش ّقة التي الميكن ّ
املُعتدي من دخوله ،ولن يكون له احلق في إلغاء عقد السكن أو تغييره أو إعاقة
معيشتك في السكن وتصعيبها .في حال كنت أنت املُستأجرة الوحيدة لهذا
املسكن وتعيشني معه عالقة شراكة (بدون
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فرص احلماية التي تقدمها لك حقوقك املدنية
إذا كنت أنت (وأطفالك) ضحايا للعنف املنزلي أومعرضني للمالحقة واملُطاردة
املستمرة فلك احلق أن تتقدمي بطلب أمر حماية )(Schutzanordnungen
أو طلب تخصيص السكن املُشترك من قبلكما لك وحدك )(Zuweisung
وتكون محكمة األسرة هي املختصة في قضايا احلماية من العنف وتحُ دّ د احملكمة تبعاً
للتقسيم اإلداري ملنطقة سكنك.

احملكمة ،في املنطقة التي

• وقع فيها اإلعتداء،
• يوجد بها السكن املشترك لكما ،أو
• يقيم بها املُدعى عليه.
في قضايا تخصيص املسكن ووفقا ملا ورد في املادتني رقم  1361 b, 1568 aمن
القانون املدني وبحسب املادتني  ،14, 17 LPartGفإن اختيار احملكمة املختصة
يكون حسب األولوية التالية:

احملكمة،

• حيث قضاياك العائلية من زواج وطالق مازالت ُمع ّلقة فيها أو كانت كذلك.
• التابعة للمنطقة املوجود فيها السكن املشترك للزوجني أو للشريكني،
• التابعة للمنطقة التي يسكن فيها املُدعى عليه،
• التابعة للمنطقة التي تسكن فيها املُدّ عية.
من األفضل ملصلحة أطفالك أن تتقدمي بطلب بحسب املادتني
 1666, 1666 aمن القانون املدني والتي ُيشمل فيها الطفل باحلماية حيث
أن قانون احلماية من العنف ال يشمل األطفال باحلماية  .ويستطيعوا األطفال
إبتداء من عمر  14عام ًا تقدمي الطلب بأنفسهم وتوكيل محامي أو محامية ملتابعة
املوضوع .كما أنه من املمكن إجراء بعض التدابير املؤقتة اإلحترازية وهي غير مرتبطة
باإلجراءات الرئيسية .وهذا يتم عادة في احلاالت املُستعجلة حيث تتميز هذه
الطريقة بالسرعة وتكلفتها مناسبة .ويجب أن يكون هناك ما ُيبرر الطلب املقدم
ويكون ذا مصداقية من خالل األدلة املقدمة والشهادة.
يطلب القانون وجود األدلة واإلثباتات حتى يتم تقييدها على الفور ولذلك فإنه
بح ْوزتك كما
يفضل عند تقدمي الطلب أو اإلستجواب أن تكون األدلة جاهزة َ
يتطلب ذلك جاهزية الشهود.
من املمكن أن تطلبي إستجوابك في غرفة منفصلة بعيدة عن خصمك لتالشي أي
خطورة مترتبة عن لقائكم خالل احملاكمة .وهذا الطلب أيضا يجب تبرير حاجتك له.
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املالحقة القانونية ـ مثال
يوم حدوث الواقعة

• عدم تقدمي بالغ

ال يوجد مالحقة قانونية

• اإلتّصال بشرطة النجدة 011

تدخّ ل الشرطة
• تقدمي بالغ
• عمل حتقيقات
• استجواب

املُدّ عي العام/النيابة
• قد يتم إعادة استجواب الشاهدة

إصدار احلكم اجلزائي
• مثال :لعم كفاية األد ّلة

رفع الدعوى
احملكمة اجلزائية

دون عقد جلسة يجوز االستماع إلى

إصدار احلكم اجلزائي
الذي قد يقضي ب

غرامة
احلبس مع وقف التنفيذ

جلسة احملكمة الرئيسية

اعتراض املُدّ عي عليه على
احلكم اجلزائي

قبول األد ّلة

إيقاف القضية

• استجواب املُدّ عي عليه
• استجواب الشهود/الشاهدات

• مقابل غرامة مالية مث ً
ال

إطالق سراحه
غرامة مالية

احلكم

حبس مع وقف التنفيذ
إنذار مع التّح ّفظ على العقوبة
حبس بدون وقف التنفيذ
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من املمكن حل القضية في اجللسة الرئيسية ،مقابل دفع غرامة مالية مثال.
تستطيعني في أي وقت اختيار محامية/محامي تثقني به لتستشيريه ولتقوم/يقوم
بتمثيلك في هذه القضية .هذا يعني على سبيل املثال أن هذا احملامي أو احملامية
يستطيع وقبل بدء إجراءات احملاكمة أن ّ
يط ِلع على ملف القضية لدى احملكمة ويقرأه
يتوجب عليك دفع
وله أن َيستجوب جميع األطراف املعن ّية بالقضية .في العادة ّ
حتمل التكاليف
رسوم ملِثل هذا اإلجراء .ميكنك سؤال احملامي أو احملامية عن إمكان ّية ّ
من قبل احملكمة (مساعدة في تكاليف القضية) .إذا لزم األمر تسمح احملكمة
بوجود دعوى إضافية ،تضمن لك حقك كشاهدة أو كضحية في جرمية جنائية في
هذه اإلجراءات اجلنائية ضد شريكك/زوجك (السابق) .من خالل مراكز تقدمي
اإلستشارة للنساء تستطيعني التعرف على محاميات ذوات خبرة حيث يقدمن
لك اإلستشارة القانونية املجانية (عليك اإلتصال قبل ذهابك حتى حتصلي على
موعد) .وميكنهن اإلجابة على كافة األسئلة التي تتعلق بسير احملاكمة وتوضيحها
لك (تكليف محامي أو محامية ،املساعدة في تكاليف احملاكمة ،إجراءات احملاكمة،
إمكانات احلماية ،تعويض مالي لأللم والضرر الذي حصل لك
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سير املحُ اكمة

للمعتدي وحتدد موعد للجلسة الرئيسية
احملكمة تُقرر فيما إذا قبِلت اإلتهام املُ ّ
وجه ُ
للمحاكمة وعليه يتم توجيه استدعاء لك كشاهدة ولكافة الشهود اآلخرين
وللمعتدي أيضا.
ُ
وتُعقد احملاكمة عادة خالل سنة من موعد تقدمي البالغ .وسوف تضطرين لإلدالء
مفصلة مرة أخرى في جلسة احملكمة ،حيث أن قرار احملكمة ال يستند إ ّال
بأقوالك ّ
على سماع أقوال وسرد احلقائق من جميع األطراف .وقد تُوجه إليك بعض األسئلة
سواء من قبل جلنة احملكمة واملدّ عي العام/النيابة وحتّى من قبل املُعتدي ومحاميه.
وفي حال ق ّررت اإلحتفاظ بح ّقك بالصمت واإلمتناع عن الشهادة كشاهدة فلن
يتم أخذ أقوالك السابقة بعني اإلعتبارمن ِقبل احملكمة .ممّا يترتب عليه إطالق سراح
املُعتدي وعدم نيله العقاب الذي يستحق ،هذا في حال لم تُقدم أي دالئل وإثباتات
جديدة .يجب عليك أن تُعيري اإلنتباه لل ُنقطة التّالية :طاملا أن املُتّهم غير موجود في
احلبس اإلحتياطي ،فإنه يستطيع التّجول بحر ّية داخ أروقة احملكمة .في حال خشيت
لقائه ،ميكنك اإلنتظار في الغرفة املُنفصلة واحملمية اخلاصة للشهود حتّى يحني موعد
جلسة اإلدالء بالشهادة .يمُ كنك اإلتصال هاتفي ًا لإلستعالم ُمسبقا من قبل احملكمة
عن هذه اإلجراءات (رقم الهاتف َمذكور في اإلستدعاء املُرسل إليك) كما ميكنك
التوجه إلى مكتب رعاية الشهود (أنظري اجلزء اخلاص بالعناوين) .املُدعى عليه
يكون ُمتَواجد بشكل أساسي في قاعة احملكمة .ولكن خالل إدالئك بالشهادة
وفي ظل ظروف وشروط معينة ميكن استبعاده من القاعة .جلسة احملكمة تكون
عادة عَ لن ّية للعامة ،ولكن وفي ظل ظروف معينة ممكن أن تكون وبشكل جزئي
جلسة ُمغلقة .من املمكن أن ُيرافقك أثناء املحُ اكمة أشخاص محل ثقة لديك حيث
املخصص جلمهور احلضور أثناء االستجواب .في حال َر ِغبت
يجلسون في املكان
ّ
أن يجلس الشخص املُرافق بجانبك خالل اإلستجواب فيمكنك تقدمي طلب بهذه
الرغبة .ووِفق ًا لشهادة املُعتدي والشهود واخلبراء املُختصني يقوم املدُ عي العام/النيابة
بتلخيص ُمجريات املحُ اكمة ويطالب بإنزال العقوبة (مرافعته).
يتم متثيلك في احملكمة من قبل احملامية /احملامي املوكل من ِق َب ِلك والذي يقوم بدوره
في نقل وجهة نظرك في القضية إلى احملكمة ،ثم يأتي دورمحامي ِ
الدفاع وأخيراً دور
ُ
املُدعى عليه (املتهم) .بعد ذلك تتّخذ احملكمة قرارها وتقوم بإصدار احلكم .الذي
يكون في الغالب إما،
• غرامة مالية
•أو عقوبة احلبس والتي ممكن أن تكون مع وقف التنفيذ بشرط أن تكون مرتبطة
بإحالة املعتدي الى أحد مراكز إعادة التأهيل وخضوعه لبرامج خاصة باملُع ّنفني.
• أو يتم إطالق سراحه لعدم كفاية األدلة إلدانته من وجهة نظر احملكمة.

١٢

حاملا حتصلني على حق حجب املعلومات ،لن يتم إعطاء عنوان إقامتك اجلديد إ ّال إلى
اجلهات احلكومية في حال حاجتهم إليه (احملكمة ،دائرة شؤون الشباب الخ) .أما إذا
قام باإلستعالم عن عنوانك اجلديد أفراد أو شركات ،فيتم في هذه احلالة مراسلتك
عما إذا كنت موافقه أو غير موافقة على إعطاء هؤالء
كتابي ًا بإرسال رسالة وسؤالك ّ
ّ
األشخاص عنوانك أم أن هذا قد ُيشكل خطورة عليك .ويتم إعطاؤك فترة زمنية
ُمحددّة لإلجابة وعليك أن جتيبي خالل هذه الفترة املُعطاة .في حال رفضك السماح
بإعطاء املعلومات عن مكانك اجلديد للجهة السائلة ،ي َت ّوجب عليك تبرير هذا
الرفض بذكراخلطر الذي قد يتس ّبب فيه كشف عنوانك لهم .وإذا لزم األمر ،ننصحك
باإلتصال شخصي ًا باجلهة املُستَع ِلمة للحيلولة دون الكشف عن العنوان .فإذا لم
تسجلي نفسك ،فسوف يقرر املوظفون في مكتب  LABOفيما يخص إرسال
عنوانك بنعم أم ال.

اإلجراءات اجلنائية (العقوب ّية)
بعد إنتهاء الشرطة من التحقيقات يتم تسليم جميع الوثائق واملُستندات اخلاصة
ببالغك املُقدّ م إلى مكتب املُدّ عي العام/النيابة حيث يتم مراجعتها للت ّأ ّكد من أنها
ت َْستَوفي كافه الشروط لتقدمي اإلتهام ورفع الدعوى القضائية.
َيتبع اإلنتهاء من التحقيقات اإلجراءات التالية:

وقف/إنهاء إجراءات التحقيق

في حال عدم تو ّفر األدلّة الكافية لإلدانة ،يقوم مكتب املُدّ عي العام/النيابة بإيقاف
إجراءات التحقيق في الدعوى .وباملقابل تستطيعني رفع شكوى ضد قرار إيقاف
التحقيق .ميكنك اإلستعالم عن ذلك لدى إحدى مراكز تقدمي اإلستشارة (أنظري
جزء العناوين) حيث جتدين اإلستشارة القانونية املجانية.

توجيه اإلتهام/إصدار العقوبة(احلكم اجلزائي)

في حال وجد املُدّ عي العام/النيابة أن األدلّة املُقدمة كافية و ُمستوفية للشروط ،يتم
رفع الدعوى إلى احملكمة املُختصة أو يقوم/تقوم بإصدار العقوبة اجلزائية املناسبة.
يتم إصدار احلكم اجلزائي(العقوبة) بدون محاكمة و ُيعلم كتابي ًا بالعقوبة الواقعة
عليه والتي قد تكون غرامة مال ّية أو حكم بالسجن مع وقف التنفيذ .وبذلك تنتهي
القضية .لن يتم إبالغك باحلكم الصادر عليه ولكنك تستطيعني من خالل مكتب
املُدعي العام/النيابة اإلستعالم عن احلكم .وبصفتك ضح ّية جلرمية العنف املُرتكبة،
يحق لك التّقدم بطلب للشرطة للحصول على نتيجة احلكم وإعالمك بها.

١١

تسجيل عنوان املسكن اجلديد وحجب املعلومات (منع اإلستعالم)
عن العنوان

بحسب قانون التسجيل اخلاص مبقاطعة برلني ،يتوجب على الشخص في حال انتقاله
إلى سكن جديد الذهاب خالل  14يوم من انتقاله إلى مكتب املواطنني بالبلدية
التابعة ملنطقته  Bürgeramtوتسجيل العنوان اجلديد اخلاص به هناك .إذا كنت
ت ّودين اإلنفصال عن زوجك أو شريكك املُعتدي واإلنتقال إلى سكن جديد أو إلى
بيت النساء واستمر بعدها بتهديدك وإخافتك باستعمال العنف ضدّ ك ،فبإمكانك
الذهاب إلى مكتب خدمة املواطنني وتقدمي طلب بحجب املعلومات عن مكان
إقامتك اجلديد.

كيف تتقدّ مني بطلب حجب املعلومات؟

ميكنك احلصول على طلب حجب املعلومات في بيت النساء ،ملجأ النساء ،أو في
مراكز تقدمي اإلستشارة .كما ميكنك كتابة طلب حجب املعلومات بنفسك وفيه
تكتبني إسمك ،أسماء أطفالك ،تواريخ امليالد وعنوانك اجلديد (في حال كنت
مقيمة في إحدى املقاطعات األملانية األخرى قبل مجيئك إلى برلنيَ ،وجب عليك
وبأسرع ما ميكن تقدمي طلب حجب املعلومات في املقاطعة التي قدمت منها) .
دائرة شؤون املواطنني والتنظيم العام ) (LABOمن حقها أن تفحص قانونية طلبك
حلجب املعلومات .لهذا السبب يكون من الضروري عند تقدميك طلب حجب
املعلومات إثبات سبب احتياجك له .كأن تذكري من هو الشخص الذي يهددّك،
كيف آذاك وهددّك ،ما هي اإلصابات واألضرار التي حلقت بك ،ما مدى امتداد
الفترة التي تعرضت فيها للتعذيب ،ما الذي تخشني حدوثه وغيرها من التفاصيل.
بعد أن تتفحص ال  LABOالطلب املُقدّ م ،قد تُطالبني بتقدمي املزيد من الثبوتات
واألدلة ،قد تكون :تقارير طب ّية ،أقوال الشهود ،رقم ملف املعاملة للبالغ املُقدّ م.
في حال عدم توفر هذه األدلّة لديك ،ميكنك االستعالم عن بقية اإلجراءات املُتّبعة من
إحدى مراكز تقدمي اإلستشارة (أنظري اجلزء اخلاص بالعناوين) .سوف يتم إخطارك
كتابي ًا مبوعد تفعيل حجب املعلومات وفترته الزمنية (مثال :نصف سنة ،سنة
كاملة) .يجب اإلنتباه ملوعد انتهاء فعال ّية الفترة الزمن ّية املُعطاة ،حيث أنها تنتهي
تلقائي ًا بانتهاء الفترة الزمنية املحُ ددة ُمسبقاً .إذا أردت متديد الفترة الزمنية للحجب،
ت ّوجب عليك الذهاب بنفسك وقبل انقضاء الفترة لتمديدها .من الضروري إعالم
ماسة لهذا اجلحب مازال اخلطر قائماً.
مكتب ال  LABOبأن هناك حاجة ّ
من املهم أيضا أن تقدّ مي طلبا للحصول على حق تقرير مكان اإلقامة ألطفالك.
لألنه في حال تقدميك لطلب حجب املعلومات من دون تقدميك املسبق لطلب حق
تقريرمكان اإلقامة ألطفالك لن يكون ذلك في صالح األطفال .بدون احلصول على
حق تقريرمكان اإلقامة سوف ُت َع ّرضني مكان إقامتك للكشف.

١٠

عند اتخاذ قرارا مبغادرة السكن.

في حال اتخذت قراراً بترك املسكن سواء مبفردك أو مع أطفالك ،فسوف جتدين
املخصصة حلماية النساء املُع ّنفات
احلماية واملأوى في إحدى بيوت النساء أو املالجىء
ّ
على مداراألربع والعشرين ساعة (أنظري إلى العناوين في نهاية الكت ّيب) .إحرصي
على تأمني وصول البريد لعنوانك حيثما تتواجدين وتستطيعني من مكان تواجدك
التقدّ م بطلب للحصول على حق تقرير مكان اإلقامة (أو حق احلضانة) ألطفالك
لدى محكمة األسرة.
احرصي على أن تأخذي معك أغراضك الشخصية عند مغادرتك املسكن ،مثل:
• بطاقة الهو ّية الشخص ّية أو جواز السفر اخلاص بك وبأطفالك.
• شهادات امليالد  /وثيقة الزواج.
• بطاقات التأمني الصحي اخلاصة بك وبأطفالك.
وقد تشمل باإلضافة لذلك :
• مستندات السماح باإلقامة (تصريح اإلقامة).
• عقد اإليجار.
• عقد العمل  /إخطارات التقاعد.
• إخطارات مكتب العمل أو مكتب املساعدات اإلجتماعية.
• مستندات حسابك في البنك.
• األدوية.
• ُمستلزمات شخصية لك وألطفالك (من مالبس ،ألعاب ،مستلزمات املدرسة
والدراسة ،دفتر ّ
مذكرات يومية)...
في حال احتجت الحق ًا إلحدى املستلزمات الشخصية اخلاصة بك من املسكن،
ميكن للشرطة أن ترافقك إلى السكن ـ إذا مازال هناك خطر قائم يهددّك ـ وذلك
لتأمني احلماية لك عند تناولك حاجياتك.

٩

إذا مازلت متع ّلقة عاطفيا باملُعتدي ،مخطوبة له ،متز ّوجة منه ،أو تربطكما عالقة
نسب ،فلك احلق في رفض إدالء الشهادة وكتمانها .هذا يعني أنه ميكنك في أي
وقت التراجع عن اإلدالء بأي معلومات.حينئذنيحفظ ملف القضية لعدّ ة سنوات.
في حال عَ ِدلت عن رأيك و قررت اإلدالء بشهادتك عندها يتم فتح القضية وميكن
اإلستمرار في إجراءات الدعوى.
فيما لو تع ّرضت للضرب ،اإلبتزاز أو/و التهديد بعد تقدميك للبالغ ،وجب عليك
التوجه إلى مكتب احملاماة ،الشرطة ،مكتب املدّ عي العام/النيابة أو احملكمة وإعالمهم
مبا حصل.
لن حتصلي على الدعم الذي حتتاجينه إال ّ في حال كشفك لإلعتداءات
التي وقعت عليك من قبل شريكك (أو حتى شريكك السابق).
من األهمية مبكان:
•اإلفصاح منذ البداية عن جميع أعمال العنف /التهديدات السابقة التي حلقت
بك حتى اآلن من قبل زوجك/شريكك في العالقة.
•شاركي آخرين يودّون مساعدتك خوفك من ارتكاب املزيد من أعمال العنف
ضدّ ك وضد أطفالك أو ضد أي شخص آخر،
•استشهدي بجميع األشخاص الذين (قد يكونوا) سمعوا أو رأوا شيئا يوم
اإلعتداء عليك.
•قدمي ـ إن أمكن ـ التقارير الطب ّية (حتّى القدمية منها) حول إصاباتك واآلثار
الناجمة عنها.
•حاولي أن تكتبي تقريراً عن حادث اإلعتداء أو احلوادث التي تعرضت لها ُمعتمدة
بذلك على ذاكرتك .سجلي فيه بد ّقة الظروف املتع ّلقة باحلادث (التاريخ ،الوقت،
الشهود ،الشاهدات) ،محاوالت أخرى للتهديد ،ممارسات جديدة للعنف.هذا
التوثيق من ِق َب ِلك للحادث سوف يفيدك في مراحل الحقة من اجراءات الدعوى.
في حال تعرضك لإلصابة ،احرصي عند تقدميك البالغ لدى مركز الشرطة
باملطالبة باإلستشهاد برأي األطباء في القضية وتخليهم عن كتمان السرية فيما
يتعلق بإعطاء معلومات عن املريض املُعا َلج .ت َّ
ُقدم لك استمارة بهذا اخلصوص من
قبل الشرطة.

املعاجلة الطبية والتقارير الطبية

في حال إصابتك بجروح َوجب عليك التّوجه إلى طبيب أو طبيبة مصدر ثقة لديك
لتتم معاجلتك .أما في حال تعرضك للعنف اجلسدي أو اجلنسي فعليك التّوجه
مباشرة إلى أقرب مستشفى أو عيادة طبية لتوثيق اإلصابة (وتصويرها إن أمكن)
واحلفاظ على كل الدالئل املمكنة من موقع اجلرمية .وال ميكنك الغسل أو اإلستحمام
إال بعد إجراء الفحوصات الضرورية الالزمة من قبل الطبيب و توثيقها في تقريره.
واحرصي على رفع كافة األشياء واملالبس الداخل ّية التي عليها آثار العنف وحفظها في
(كيس) ورقي وتسليمها للشرطة .عليك بجميع األحوال احلصول على شهادة طبية
إلثبات إصابتك ألهميتها في اإلجراءات اجلنائية الالحقة .لإلستعالم عن املزيد من
اإلجراءات اجلنائية انظري صفحة رقم .10

٨

إذا كان لديك املزيد من التساؤالت حول حمايتك واإلمكانات واخليارات القانونية
املتاحة وعن وسائل الدعم األخرى ،ميكنك اللجوء إلى اخلط الساخن لBIG
( )BIG Hotlineواإلتصال به (أنظري الغالف) .أما إذا رغبت في أن يتم
اإلتصال بك من قبل إحدى موظفات اخلط الساخن ل  ،BIGفيمكن للشرطة ـ بعد
حصولهم على موافقتك ـ اعطاؤهم رقم هاتفك لإلتصال بك .و من املستحسن
(حتى في حال عدم وجود تدّ خل الشرطة) التقدم بطلب لتطبيق إجراءات القانون
املدني لضمان حقوقك املدن ّية على املدى الطويل واملنصوص عليها في قانون احلماية
من العنف ،على سبيل املثال :تخصيص السكن املُشترك لكما للزوجة ،متديد فترة
أمر املنع باإلقتراب أو اإلتصال بشكل مستمر (انظري اجلزء اخلاص " باإلمكانيات
املتاحة في لقانون املدني").

تقدمي البالغ لدى الشرطة

الشرطة ملزمة باإلستجابة للبالغات املقدمة لها .قد تكون بالغات شفهية أو خط ّية
مقدمة من قبل اجليران أو أحد أقارب العائلة أو من الشرطة أو من ِق َبلك شخصياً.
تطلب الشرطة معرفة بياناتك الشخصية .في بعض احلاالت اخلاصة كتع ّرضك للخطر
الداهم ،لك احلق بإعطاء الشرطة عنوا ًنا مغايرا لعنوانك ّ
ميكن الشرطة من اإلتصال
بك عند احلاجة ،قد يكون عنوان محاميك/محاميتك ،عنوان لصديقة مق ّربة ،مكان
عملك ،مراكز الدعم و املساعدة أو غير ذلك.
يجب عليك أن توضحي في البالغ ما حصل لك فعال .في املقابل سوف حتصلني
كمعتدى عليها ومتض ّررة في اإلجراءات
على"الئحة تعليمات حول حقوقك ُ
اجلنائية" وعلى رقم ملف القضية لدى الشرطة.
سوف حتصلني في وقت الحق على استدعاء يحدّ د فيه موعد إلستجواب الشهود
والتي تعتبر شهادتهم ال غنى عنها إلحراز التقدّ م في حتقيقات الشرطة للقضية.
في حال ّ
تعذرمجيئك للموعد احملدّ د ،ميكنك اإلتصال للحصول على موعد
توجهي قبل هذا املوعد إلى أحد مراكز تقدمي اإلستشارة أو إلى مكتب
جديدّ .
محاماة للحصول على اإلستشارة القانونية الالزمة .وفي العادة يسمح لك بإحضار
شخص تثقني به أو احملامي /احملامية اخلاصة بك ملرافقتك ويكون حاضراً معك خالل
اإلستجواب والسماع للشهادة.
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وبناءاً على هذه املعلومات ،يعود األمر إلى تقدير الشرطة لتقرير مدى السرعة التي
ّ
يتطلبها الوصول إليك.
حاولي اإلحتماء في مكان آمن حتى وصول الشرطة ،على سبيل املثال :لدى اجليران،
في املحَ ال التجارية القريبة من مكان تواجدك ،أو اقفلي على نفسك بإحكام داخل
منزلك.
وال تنسي أن تخبري الشرطة مبكان تواجدك.
عند حضور الشرطة ،يتم سؤالك بمِ َعزِ ل عن املُعتدي وبشكل ُمنفصل لتوضيح
ما جرى بينكما .كما ميكنك أنت وأطفالك مغادرة مسرح اجلرمية حتت حماية
الشرطة ،وذلك ل:
وض ِعك في مكان آمن (على سبيل املثال :بيوت السيدات)
• ْ
• حتى حتصلي على الرعاية/املعاجلة الطبية الالزمة.
أو
• لتوثيق وتسجيل جميع اإلصابات وآثار العنف التي تُركت في مكان اجلرمية.
في حال وجودك في موقف خطير أو أن جرمية العنف قد وقعت فعال،
•إوصفي للشرطة وبالتفصيل الواقعة حتى يتمكنوا من أخذ اإلجراءات املناسبة
للمعتدي.
حلمايتك وللبدء باملالحقة اجلنائية ُ
• أخبري الشرطة بأية جروح قدمية أو َمخف ّية غير ظاهرة للعيان.
أسماءا لشهود عيان في حال ُوجود بعضهم وقت ارتكاب اجلرمية
•اذكري
ً
(اإلعتداء).
• س ّلمي للشرطة األداة املُستخدمة في اجلرمية إذا كانت بحوزتك.
للشرطة احلق في إصدار أمرضد املُعتدي باإلبعاد من املسكن ،ومصادرة مفاتيح
املسكن منه ومنعه من دخوله م ّره أخرى .قد يكون أمر اإلبعاد واملنع من دخول
املسكن لعدة أيام وقد يستمر ملدة تصل إلى أربعة عشر يوماً ،ذلك في حال كون
اخلطر ما زال قائم ًا لتعرضك أنت و/أو أطفالك مجدّ داً للعنف من قبل املُعتدي.
عالوة على ذلك ميكن للشرطة منع املُعتدي من اإلقتراب منك و/أو من أطفالك
أو إجراء أي إتصال بكم .قد ميتد هذا املنع لعدة أيام ويشمل أيضا جميع أماكن
تواجدكم سواء أكان ذلك (مكان العمل ،حضانة األطفال ،املدرسة).
كما ميكن للشرطة حبس املُعتدي وبشكل مؤقت كتدابير احتياطية في حال وجود
خطر حقيقي ال ميكن منعه أو التغلب عليه بطريقة أخرى .قومي بإطالع املوظفني/
املوظفات في مركز الشرطة على رقم هاتفك والذي من خالله ميكن الوصول إليك
(هاتفياً) ليعلموك عن وقت اإلفراج عن شريكك املُعتدي من احلبس اإلحتياطي.
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ما هو العنف
املنزلي ؟

يوصف "العنف املنزلي بجرائم العنف التي تقع بني
أشخاص بينهم عالقة شراكة" (بغض النظر عن مكان
وقوع جرمية العنف /وحتى في حال عدم ُمشاركتهم نفس
السكن)،
	• قد تكون هذه اجلرائم ما تزال قائمة.
	• في طريقها للفسخ.
	• قد انتهت.
أو
	•ميارس من قبل أفراد العائلة ضد بعضهم طاملا لم َي ُطل
هذا العنف األطفال.
العنف املنزلي (حتي مج ّرد مشاهدته) فيه تعريض لسالمة
ورفاهية الطفل للضرر*.
موحد و مطابق للتعريف الصادر عن إدارة مجلس الشيوخ للشؤون الداخلية والرياضة والعدل
*تعريف ّ
10/2001 Senatsverwaltung für Inneres und Sport/
Senatsverwaltung für Justiz

حماية الشرطة
املوظفات/املوظفون الذين يعملون في شرطة برلني هم من أهل اخلبرة والكفاءة
ومد ّربون على التعامل مع حاالت العنف املنزلي وجرائم اجلنس .وميكنك اإلتصال
بالشرطة مجان ًا وعلى مدار الساعة على هاتف النجدة رقم .110
عند اتصالك بالشرطة ،عليك إخبارهم مبا يلي:
• إذا كنت مع ّرضة للخطر ،من ِق َبل من وعن مكان تواجدك.
• إذا تع ّرضت لإليذاء اجلسدي و ُأ ِصبت ،من ِقبل من وما هي الوسيلة املُستعملة؟
إذا اختفى املُعتدي  ،وَجب عليك إخبار الشرطة باآلتي:
• إذا مازال هناك خطر مباشر للمزيد من العنف يهدّ دك.
• إذا كان بحوزت املُعتدي أي سالح.
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عندما يقوم زوجك /شريكك في العالقة بتعريضك لألذى اجلسدي وممارسة أعمال
العنف اجلنسية وقيامه بتَع ّقبك يكون بذلك ارتكب جرائم سوف يالحق عليها من
قبل الشرطة والقانون (على سبيل املثال :اإليذاء اجلسدي ،سلب احلريات ،اجلرائم
املرتبكة ضد حق الفرد في حرية املمارسة اجلنسية).
نتوجه بهذا الكت ّيب لك في املرتبة األولى كضحية ،أو كونك عضواً في العائلة،
أوكنت جاراً/جارة ،و للعاملني املُختصني في مجال املساعدة اإلجتماعية والصحية
في مراكز رعاية الشباب أو في إحدى اجلهات احلكومية.
نريد أن نُطلعك على حقوقك في الدفاع عن نفسك في حال تعرضك للعنف املنزلي
وكيفية حماية نفسك وأطفالك من التعرض للمزيد من أعمال العنف في املستقبل.
القسم األول من الكت ّيب ن ّقدم فيه معلومات عن اإلمكانات املتاحة لدى الشرطة
حلمايتك وللتّدخل للحد من العنف ،وعن التدابير واإلجراءات التي ينبغي عليك
اتخاذها لضمان سالمتك وسالمة أطفالك.
في القسم الثاني جتدين شرح ًا عن اإلجراءات اجلنائية امل ّت َب َعة في حال تع ّرضك
للعنف ،توضح دورك وحقوقك كشاهدة في هذه القضية ،وتعرفك باألماكن
واجلهات التي ميكنك من خاللها احلصول على املساعدة واإلستشارة التي حتتاجني
إليهما.
أما في القسم الثالث فنستعرض حقوقك املدنية املتاحة حلمايتك من تكرار أعمال
العنف من قبل زوجك/شريكك في العالقة .وسوف يتم اطالعك على األمر الذي
تصدره احملكمة ملنع املُعتدي من اإلقتراب أو الدخول إلى املسكن املُشترك لكما
واستعماله.
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العنف ضد النساء يحدث غالبا في مكان من املُفْ َترض أن يشعر املرء بني جدرانه
األربعة باألمان ويكون ملجأ بالنسبه له أال وهو «املنزل».
بناءاً على دراسة شمولية أجرتها الوزارة اإلحتادية لشؤون العائلة واملسنني والنساء
والشباب في عام  2004في أملانيا على أكثر من عشرة آالف امرأة مت شمولها في
هذه الدراسةُ ،وجد أن امرأة واحدة من كل أربع تتعرض للعنف باختالف درجاته،
سواء اًكان جسديا أو/و جنسيا من قبل شريكها في العالقة احلالية أو السابقة ومعظم
مرتكبي جرائم العنف هم من الرجال وينتج عنها إصابات خطيرة.
وقد يكون الرجل هو اآلخر ضح ّية للعنف من خالل عالقته بالشريكة أو الزوجة.
ولكنهم معرضون بصورة أكبر للعنف أثناء تواجدهم في األماكن العامة من قبل
رجال آخرين .
على األقل حالة من كل حالتني للعنف ،يعايش فيها الطفل جتربة العنف من خالل
ما تتعرض له والدته .ممّا يترك الكثير من اآلثار السلبية على الطفل ويع ّرض رفاه ّيته
للخطر .جتربة العنف التي يعيشها الطفل تعيق وبشكل كبيرالتطور اجلسدي
والروحي والعاطفي واإلجتماعي عنده .وفي حاالت معينة قد يتع ّرض الطفل للعنف
الشديد ،أو يتعرض األطفال الصغار جداً له فهنا تكون اآلثار أكثر ضرراً وفداحة.
لذلك فإنه من األهمية مبكان وضع نهاية سريعة لهذا العنف واستخدام كافة
اإلمكانات املتاحة لتقدمي احلماية الشاملة للنساء وأطفالهن.
إذا كنت تتعرضني للعنف سواء في عالقتك مع زوجك أوشريكك في العالقة أو
من قبل أحد أفراد العائلة ،فلك احلق في اتخاذ االجراء العقابي ضد املُعتدي للدفاع
عن نفسك .ويتمثل هذا العنف بشتى أنواع اإلساءة من امتهان ،ضرب أو إيذاء
جسدي ،التهديد ،احلجز واملنع من اخلروج ،ممارسة اجلنس باإلكراه ،اإلغتصاب،
املضايقة املستمرة ،املالحقة وال ّت َع ُّقب ،أو في حال تَع ّرض/يتعرض أطفالك لإليذاء أو
التحرش اجلنسي.
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حقوقك في حال تع ُّر ِضك
للعنف املنزلي



اإلمكانات املُتاحة للشرطة وقانون العقوبات والقانون
املدني حلمايتك

وألطفاله ّن عند وقوع العنف املنزلي
يُقدِّم املساعدة والدعم للنساء
ِ
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