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املساعدة الطبية 
والرعاية بعد 

التعرض العتداء 
جنيس

ال ترتددوا! إلجأوا إىل شخص موثوق به ليصحبكم إىل املستشفى. 

هناك ستحصلون عىل الرعاية الطبية وتوجد هناك إمكانية حفظ 

األدلة الجنائية باسم مخفي.

كل اعتداء جنيس هي حالة 
طبية طارئة.

كل اعتداء جنيس هي حالة طبية 
طارئة.

معلومات أساسية

معلومات

املساعدة الطبية:

إذا تعرض طفلكم أو صديقتكم أو أحد معارفكم لالعتداء الجنيس 
فاذهبوا معه / معها إىل الفحص الطبي. إذا كنتم أنفسكم الضحية 

فاطلبوا من شخص موثوق أن يرافقكم.

يدعم موظفات مراكز االستشارة النساء والفتيات. توفر املراكز 
مساعدة عملية لتعزيز الثقة بالنفس والشعور باألمان وذلك بغض 

النظر عام إذا كان الشخص املعتدى عليه يريد تقديم بالغ أم ال. 
تقدم مراكز االستشارة أيضا معلومات حول اإلجراءات الجنائية 

وتعرض خدمة املرافقة خالل اإلجراءات. ميكنكم يف أي وقت ترتيب 
مقابلة شخصية عن طريق الهاتف أو الربيد اإللكرتوين.

من املفيد نرش هذه املعلومات عىل أوسع نطاق. معظم الناس ال 
يعرفون أي يشء عن هذه االمكانيات. ميكنكم عندئذ أن تكون دعامً 

جيداً كمرافق أو بشكل آخر إذا طلبت منكم املساعدة.

بالتعاون مع مبادرة „املائدة املستديرة GewAlternativen” يف 
دائرة بوركن وبدعم من والية شامل الراين وستفاليا أصبح ممكنا 
يف دائرة بوركن حفظ األدلة الجنائية باسم مخفي يف حال حصول 

جرمية جنسية.

نشكر جميع املؤسسات املشاركة عىل مساعدتها يف تقديم خدمة 
حفظ األدلة الجنائية باسم مخفي لضحايا الجرائم الجنسية.

Arabisch

جسدك، 
مرسح جرمية



قرار لتقديم بالغ.

إذا تم حفظ األدلة 
الجنائية، فهناك أدلة 

موضوعية، التي تشري اىل 
الفعل االجرامي.

معلومات لألشخاص الذين تعرضوا 
العتداء جنيس

رعايتكم الطبية لها األولوية، أما قرار لصالح أو ضد تقديم بالغ 
جنايئ ميكنكم اتخاذه برتيث يف وقت الحق.

بغض النظر عام إذا كنتم ترغبون بعد الواقعة يف تقديم 
بالغ أم ال، نويص بشدة بإجراء فحص طبي لجميع أثار 

الجرمية حتى اآلثار الطفيفة منها يف أقرب وقت ممكن. 
إذا كنتم تستطيعون تحمل ذلك دون االستحامم من قبل 

فسيكون ذلك أفضل لحفظ األدلة الجنائية.

غالبا ال يوجد شهود عيان عند وقوع حادثة اغتصاب أو اعتداء جنيس، 
لذلك قد يكون من الرضوري للقضية الحقا حفظ األدلة الجنائية 

مسبقا. إن أقوالكم هي دليل مهم وأية أدلة جنائية موضوعية ميكن 
أن تدعم ترصيحاتكم. يكون األشخاص الذين تعرضوا ملثل هذا االعتداء 
رجاال كانوا أو نساء يف حالة نفسية أشبه بالصدمة ويعيشون حالة من 

االرتباك ويحاولون إعادة السيطرة عىل حياتهم. ميكنكم أن تأخذوا 
وقتكم لتقديم بالغ.

ليك ال تكونوا مضطرين التخاذ قرار فوري بشأن تقديم بالغ، فإن هناك 
إمكانية حفظ األدلة الجنائية باسم مخفي وتخزينها ملدة عرش سنوات. 

تقدم العيادة املذكورة عىل ظهر الورقة خدمة حفظ األدلة الجنائية 
باسم مخفي. حينئذ سوف لن تكونوا تحت ضغط الوقت التخاذ قرار 
حول مسألة تقديم بالغ ضد الجاين. ميكنكم بهذا الشأن أيضا الحصول 

عىل استشارة متخصصة ومن خالل املقابالت مع األشخاص املوثوق 
بهم التأكد مام إذا كنتم ترغبون يف تقديم بالغ ومتى تريدون ذلك. 

تقدم لكم املؤسسات* املذكورة عىل ظهر الورقة املساعدة واملعلومات.

يتخذ العنف الجنيس أشكاال عديدة. نويص جميع املترضرين بطلب 
املساعدة الطبية والعالجية والقانونية واالستفادة منها. 
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كيف تتم إجراءات حفظ األدلة 
الجنائية باسم مخفي؟

توجهوا فورا بعد الفعل االجرامي وإن أمكن دون اغتسال 
إىل املستشفى * املذكور هنا. اطلبوا هناك خدمة حفظ 

األدلة الجنائية باسم مخفي، إذا مل تكونوا قد قدمتم بالغا 
بعد. تحتاجون للفحص إىل بطاقة التأمني الصحي.

يتوفر املستشفى عىل طقم أدوات جاهز لحفظ األدلة الجنائية.

إذا مل تقوموا بتقديم بالغ، فسيتم إتالف األدلة الجنائية 
املحفوظة بعد مرور عرش سنوات.

يبقى تقرير الفحص يف املستشفى. ويتم حفظ األدلة 
الجنائية يف معهد الطب الرشعي يف مدينة دوسلدورف 

تحت رقم مشفر.

تقومون بالتوقيع عىل بيان طلب حفظ األدلة الجنائية 
باسم مخفي وتخزين النتائج ملدة عرش سنوات. سيتم 

تسليمكم نسخة من هذا الطلب.

إذا قررتم تقديم البالغ يف وقت الحق فعليكم لفت نظر 
الرشطة اىل وجود أدلة جنائية محفوظة. ستقوم الرشطة 

آنذاك بالخطوات الالزمة.

* توجد عناوين املؤسسات املختصة عىل ظهر كتيب 
املعلومات هذا.

إذا كان الجاين غري معروف فهذا ال يتعارض مع حفظ األدلة 
الجنائية باسم مخفي، بل رمبا سيساعد ذلك حتى عىل التوصل إىل 

هوية الجاين.

ييعد اتخاذ القرار لصالح أو ضد تقديم البالغ أمرا صعبا بالنسبة 
ملعظم ضحايا االغتصاب. خاصة إذا توجب اتخاذ هذا القرار فورا بعد 
حصول الفعل االجرامي. يجب أن يكون لديكم وقت للتفكري يف األمر 
وال ينبغي ألحد أن يكون قادرا عىل دفعكم إىل اتجاه معني أو التأثري 

عليكم بأي شكل. 

تكون فيه الرغبة يف أن تأخذ العدالة مجراها وأن تتم معاقبة الجاين. 
من ناحية أخرى فإن هذه اإلجراءات الجنائية دامئا مرهقة. مقابلة 

الجاين قد تكون مشحونة بالخوف ويتطلب الحديث عن الواقعة جهدا 
خارقا. ولكن إذا أمثرت اإلجراءات القانونية النتائج املرجوة فقد يكون 

لهذا األمر تأثري عالجي إيجايب.


