
كمك پزشكی و 
رسیدگی پس از 
انجام یك جرم 

جنسی

صرب نكنید، به نزد شخصی بروید كه به او اعتامد دارید و به 

همراه او به بیامرستان بروید. در آنجا به شام كمك پزشكی 

خواهد شد و همچنین این امكان موجود میباشد كه به صورت 

نامشخص بدون ذكر نام مدارك این جرم را ثبت منود.

هر جرم و كیفر جنسی یك حالت 
اورژانس پزشكی میباشد.

بدن
تو

یك
محل جرم

هر گونه جرم جنسی یك اورژانس 
پزشكی میباشد.

اطالعات پشت صحنه.

در صورتی كه فرزند شام، دوست (مونث) شام و یا آشنای (مونث) 
شام مورد تهاجم و جرم جنسی قرار گرفته باشد، او را جهت معاینه 

پزشكی همراهی منایید. در صورتی كه این مسئله برای خود شام 
پیش آمده باشد، از شخصی كه مورد اعتامد شام باشد خواهش 

منایید كه شام را همراهی مناید. 

همكاران محل مشاوره و راهنامیی به زنها و دخرتان كمك مینامیند. 
ایشان كمك در امور روزانه را عرضه میدارند تا از این طریق قدرت 

مشاهده شام بیشرت گشته و احساس امنیت بیشرتی منایید، بدون 
توجه به آنكه آیا شام مایل به شكایت منودن میباشید یا خیر. 

مكانهای مشاوره و راهنامیی همچنین در مورد دادرسی كیفری نیز 
اطالعات الزم را در اختیار میگذارند و شام را در دادرسی همراهی 

خواهند منود. شام هر زمانی كه مایل باشید میتوانید از طریق متاس 
تلفنی و یا ارسال ایمیل برای یك گفت و گو وقت بگیرید.

این امر خوب میباشد كه شام این اطالعات را به گوش همگان 
برسانید. بیشرت افراد خربی از این إمكانات موجود ندارند. شام 
میتوانید در چنین حالتی مانند یك همراه عمل منوده و یا به 

اشخاصی كه از شام تقاضا منایند كمك كرده و از ایشان حامیت 
منایید.  مورد نیز حامی خوبی باشید

در همكاری با (میز گرد گو آلرتناتیو) در مركز بوركن و با حامیت 
ایالت نوردراین وستفالن این ثبت آثار جرم به شیوه ناشناس و گمنام 

پس از یك جرم جنسی در مركز بوركن مقدور گشت. 

ما از همه دست اندركاران و نهادهای مربوطه تشكر مینامییم كه 
از این ثبت آثار جرم به شیوه ناشناس و بدون نام برای قربانیان 

كیفرهای جنسی حامیت مینامیند.
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تصمیم گیری در مورد شكایت منودن.

در صورتی كه آثار جرم 
تشخیص داده شده و 

ثبت گردیده باشند، 
مدارك جرم بی طرفانهای 

موجود میباشد كه در 
مورد جرم آگاهی به 

دست میدهند.

آگاهی و اطالعات برای اشخاصی كه
مورد جرم جنسی واقع شدهاند.

كمك پزشكی به شام در درجه اول اهمیت میباشد، این تصمیم را كه 
آیا شكایت قانونی به عمل آورید را میتوانید بعدا رس فرصت بگیرید.

بدون توجه به این امر كه شام پس از این جرم آیا 
تصمیم به شكایت منودن دارید یا خیر، ما به شام جدا 
توصیه مینامییم كه از جانب یك پزشك متامی مدارك را 
حتی اگر آنها تنها آثار كوچكی از جرم باشند، در ارسع 

وقت مورد معاینه قرار دهید. در صورتی كه توانایی 
تحمل آن را داشته باشید، جهت ثبت عالئم و مدارك 

جرم بهرت میباشد كه قبال خود را نشسته و دوش نگیرید. 

در بیشرت اوقات هنگام تجاوز جنسی و یا سوء استفاده هیچ شاهدی 
موجود منیباشد. به همین جهت این امر میتواند مهم باشد كه برای یك 

دادرسی كه بعدا صورت پذیرد مدارك جرم را جمع آوری و ثبت منود. 
شهادت دادن شام یك مدرك اثبات مهم میباشد و مدارك جرم بی طرفانه 

و واقع بینانه دیگر به اثبات بیانات شام كمك مینامیند. زنها و مردانی 
كه این را تجربه منودهاند پس از این عمل جرم در یك حالت روانی 

به رس میربند كه قابل مقایسه با حالت شوك زدگی میباشد. شام در یك 
دورانی به رس میربید كه حالت رس در گمی دارید. شام سعی در آن 

دارید كه دوباره بر زندگی خود تسلط یابید. شام جهت شكایت منودن 
میتوانید صرب كنید.

برای این منظور كه مجبور نباشید فورا در مورد شكایت منودن تصمیم 
بگیرید، این امكان موجود میباشد كه عالئم و مدارك جرم را به شیوه 

ناشناس و بدون ذكر نام ثبت منوده و آنها را به مدت ١٠ سال نگاه 
داشت. آن كلینیكی كه در پشت صفحه نام آن برده شده است، این 
كار ثبت آثار جرم را به شیوه ناشناس و مخفی انجام میدهد. پس از 
این كار شام دیگر كمرت با مشكل زمان روبرو میباشید و میتوانید هر 

زمانی مایل بودید در این مورد تصمیم بگیرید كه آیا از مجرم شكایت 
به عمل آورید یا خیر. شام همچنین میتوانید كه در این مورد از 

مشاوره تخصصی برخوردار شوید و در گفتگو با اشخاص معتمد به آن 
پی برید كه آیا و چه زمانی میخواهید كه شكایت منایید. مكانهایی* 

كه در پشت صفحه نام آنها برده شده است به شام كمك منوده و 
اطالعات الزم را در اختیار شام خواهند گذاشت. 

خشونت توام با مسایل جنسی حالتهای فراوانی دارد. ما به همه 
اشخاصی كه متحمل این تجربه میباشند توصیه میكنیم از كمكهای 

پزشكی، تراپی و حقوقی كه در اختیار میباشند استفاده منایند.
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امر ثبت آثار جرم به شیوه ناشناس و 
بدون بردن نام به چه شیوهای میباشد؟

شام بالفاصله پس از این جرم و حتی املقدور بدون آنكه 
بعد از این جریان دوش گرفته و خود را شسته باشید به آن 

بیامرستانی* میروید كه نامش در اینجا برده شده است. شام 
در آنجا تقاضای ثبت آثار جرم را به شیوه ناشناس و بدون 

بردن نام مینامیید، این در صورتی كه شام هنوز تصمیم به آن 
نگرفته باشید كه شكایت به عمل آورید. شام برای این معاینه 

احتیاج به كارت بیمه درمانی خود را دارید.

بیامرستان مربوطه یك ست ثبت آثار جرم را آماده دارد.

در صورتی كه شام شكایت ننامیید این آثار جرم پس از 
مدت ١٠ سال نابود میگردد.

گزارش این معاینه پزشكی در بیامرستان نامربده خواهد 
ماند. آثار جرم ثبت شده تحت یك شامره محرمانه و بدون 
نام در انستیتوی پزشكی قانونی شهر دوسلدورف بایگانی 

خواهد گشت.

شام یك ورقه را امضا خواهید منود مبنی بر آنكه شام مایل 
به ثبت آثار جرم به شیوه ناشناس و بدون نام و همچنین 

نگاهداری آن برای مدت ١٠ سال میباشید. شام از این 
ورقه یك كپی دریافت خواهید منود.

در صورتی كه شام بعدها تصمیم بر آن بگیرید كه شكایت 
به عمل آورید، در مقابل پلیس به این آثار جرم ثبت شده 

اشاره مینامیید. پس از آن پلیس كارهای الزمه را در این 
مورد انجام خواهد داد.

*آدرسهای مكانهای مربوطه را میتوانید در پشت این 
بروشور اطالعاتی مشاهده منایید.

در صورتی كه شخص مجرم در ابتدا ناشناس باشد، این منافاتی با 
ثبت آثار جرم به شیوه ناشناس و بدون بردن نام نخواهد داشت. این 

امر حتی میتواند باعث آن گردد كه بتوان شخص مجرم را پیدا منود.

تصمیم گیری در این مورد كه آیا شكایت به عمل آورد یا خیر برای 
اكرث اشخاص قربانی تجاوزجنسی مشكل میباشد. البته این مشكل تر 

نیز خواهد بود اگر بنا بر آن باشد كه مستقیام پس از ارتكاب جرم 
در این مورد تصمیم گیری شود. شام احتیاج به زمان دارید تا در این 

مورد فكر كنید، منیبایستی هیچ كسی شام را در جهت خاصی هل 
داده و یا مورد نفوذ قرار دهد.

آرزوی آن در میان میباشد كه شخص متخلف به سزای عمل خود 
رسیده و عدالت برقرار شود. اما از جانب دیگر چنین دادرسی 

همیشه بر دوش سنگینی مینامید. روبرو گشنت با شخص مجرم همراه 
با ترس میباشد، راجع به این جرم سخن گفنت محتاج كوشش بسیار 
میباشد. اما از جانب دیگر اگر این دادرسی كیفری به هامن نحوه 

انجام گردد كه شام فكرش را میكردید، این امر حتی میتواند مانند یك 
تراپی اثربخش و موثر باشد.    


