المساعدات الطبية والسرّ ية
بعد اإلعتداء الجنسي

ُساعديك!
دعنا ن ُ
الرعاية
الدعم
ِ
الحفاظ عىل األدلّة

املساعدة الطبية والرسيّة
بعد اإلعتداء الجنيس

املساعدة والدعم

أتاحت الهيئة التعاونية „من أجل ليبي وضد العنف املنزيل
رسي
“مع فريقٍ العمل ملنطقة ليبي ،جم َع أدلة الطب الرشعي بشكلٍ ٍّ
بغض النظر عن تقديم أية تقاري ٍر للرشطة؛
ٍّ
ومستقل بعد العنف الجنيسّ ،
املرشوع مدعوم من والية شامل الراين وستفاليا.

ٍ
شخص تثقني به!
اطلب املُساعدة من
ِ

البُ َّد من أن ت ُتاح لضحايا اإلغتصاب أو أية جرمية جنسية أخرى الفرصة
إلتخاذ قرارهم ،دون أية قيود زمنية أو ضغوطات ،بشأن رفع الدعاوي
وتسمح طريق ُة جمع األدلة هذه للضحايا
للمالحقة القضائية أم ال .كام
ُ
بتوجيه الدعاوي ،ومل ّد ٍة قد ُرها  5سنوات ،مع تقديم األدلة التي تم
جمعها.

ِ
صحتك
ميكن لإلعتداء الجنيس أن يؤدي اىل آثا ٍر خطرية ،ليس فقط عىل
ِ
صحتك العاطفية .ومن الصعب التعامل مع هذا
الجسديّة بل أيضً ا عىل
ِ
مبفردك.
األمر
لهذا السبب من املهم الذهاب إىل مرافق االستشارة لتطلُبِي املساعدة
التي من شأنها أن تدع ُم ِك من أجل التعايف من آثار التجربة.
املحادثات يف مرافق االستشارة دامئا رسيّة ومجان ّية.
• مركز استشارة املرأة Alraune e.V
الهاتف 0523120177

نشك ُر جميع املؤسسات املتعاونِة عىل إلت َزامها اتجاه ضحايا الجرائم
الجنسية.

•خدمات اإلستشارة لألرسة والزواج واألطفال والشباب يف مقاطعة ليبي
الهاتف 05231621621

إتصيل بنا!
ونحن سوف نساعديك!

• خدمة اإلستشارة الربوتستانتية لكنيسة ليبي
الهاتف 0523199280

دلومتيد يبيل ىفشتسم
Röntgenstraße 18
ايناملأ ) (32756دلومتيد

•  SOSاإلستشارة ومركز التالقي يف بلومربغ
الهاتف 052355097930

الهاتف 05231725620

تم النرش بواسطة

• الخدمات اإلستشارية
الهاتف 0523126841
• الهاتف لخدمات املساعدة ملكافحة „العنف ضد املرأة“
وهو متعدد اللغات وعىل مدار الساعة
الهاتف 08000116016

www.haeusliche-gewalt-lippe.de

برعاية

• مأوى النساء التابع للــ „آفـو ليبي“ ()AWO Lippe
كحامية ومأوى للنساء وأطفالهن
الهاتف 052328508500

إجراءات جمع األدلة الرسية ،بغض النظر عن تقديم أية
تقارير.
1

قرار املالحقة القانونية (الحقًا)

بعد حدوث اإلعتداء ،يُرجى اإلتصال عىل الفور مبستشفى كلينيكوم
ليبي يف ديتمولد (رقم الهاتف )05231725620 :أو السؤال يف
قسم الطوارئ هناك ،من أجل الحصول عىل خدمات الطب الرشعي
بغض النظر عن قر ِ
ارك يف رفع أية دعاوي.
الرسيّة وذلك ّ
ِ
تأمينك الصيحة،
من أجل إجراء الفحص الطبي ،يُرجى إحضار بطاقة
إذا أمكن .وكوين مطمئ ّنة أنه لن يتم إبالغ أي شخص ،ال رشكة
رسي.
التأمني الصحي ،وال األولياء أو األرسة .حيث أن الفحص ّ

بالنسبة ملعظم ضحايا اإلعتداء الجنيس ،فإن قرار رفع الدعاوي ليس
باألمر السهل ،ال سيام عندما يتعلق األمر بإتخاذ مثل هذا القرار فور
وقوع الحدث .حيث يحتاج الكثريون إىل ٍ
وقت إلتخاذ القرار املناسب لهم.

2

بغض النظر عام ِ
كنت ترغبني يف رفع الدعوى فور وقوع اإلعتداء أو بعد
ِ
بنفسك إىل املستشفى يف ديتمولد
ننص ُح ِك وبشدة بالحضور
ذلك ،فإننا َ
إلجراء ٍ
طبي وللحصول عىل جميع األدلة عىل الجرمية برسعة من
فحص ٍّ
طبيب.
قبل
ٍ

معلومات ملن تعرضّ َن
لإلعتداء الجنيس أو التي تخىش
من حدوث ذلك ...

تعرضت  %13من النساء اللوايت يعشن يف أملانيا ألشكال
من العنف الجنيس يعاقب عليها القانون.
 ....هل تعرضّ ِت لإلغتصاب؟
 ....هل حدث ذلك يف املنزل أو يف بيئ ٍة مألوفة؟
 ....هل كان الجاين شخصاً غريباً؟
ِ
عانيت من فقدان الذاكرة املؤقت وال تعريف ماذا حدث؟
 ....هل

3

سيبقى تقرير الفحص الطبي واآلثار التي تم جمعها
(مثل املالبس والحمض النووي) وسيتم تخزينها يف مستشفى ليبي
ديتمولد .وستكون هذه اإلجراءات بأكملِها م ّجان ّية.
رسي
سوف توقّعي عىل ترصي ٍح بشأن رغب ِت ِك يف جمع األدلة بشكل ّ
وبغض النظر عن رفع أية دعاوي ،مع تخزين األدلة ملدة  5سنوات.
ِ
ترصيحك عند الطلب.
وسوف تحصيل عىل نسخ ٍة من

5

إذا كان ذلك ممكنا ...
 ....ال تستح ّمي وال تغتسيل.
ِ
مالبسك.
 ....ال تغسيل

4

حتى لو كان الجاين مجهوالً ،تح َّق ِقي من جمع كافة األدلة .سيوفر هذا
دليل موضوع ًيا عىل الجرمية ويساعد يف تحديد هوية شخص مجهول
ً
حتى بعد مرور سنوات.

يف حالة رفع الدعوى يف ٍ
وقت الحق ،يُرجى إبالغ الرشطة باألدلة
التي تم جمعها .بعد ذلك ،ستبدأ الرشطة ،جنبا إىل جنب ِ
معك ،يف
إتخاذ الخطوات ال ّآلزمة.

إذا مل تقُو ِمي برفع الدعوى ،فسيت ُم إتالف جميع األدلة بعد
 5سنوات بصورة أتوماتكية.

تغيي أي دليلٍ آخر
 ....ال تلميس أو ّ
(الرشاشف واملالءات ،مناشف ،إلخ)

سيت ُّم االحتفاظ باألدلة التي ت َّم َج ْم َع َها يف مستشفى ليبي ديتمولد ملدة
ِ
ولديك الوقت الكايف ملوازنة جميع الخيارات واإلستفادة
خمس سنوات.
من اإلستشارة قبل إتخاذ قر ِ
ارك بشأن إرشاك الرشطة والوقت املناسب
لذلك ،من أجل إتخاذ املزيد من الخطوات م ًعا.
6

غالبًا ما يشعر الضحايا بالعجز والضعف واليأس .حيث يص ُع ُب
عليهن إتخاذ أي قرار بعد اإلعتداء مبارشة .وهذه هي ردود أفعال
طبيعية بعد َح ٍ
دث غري طبيِعي.
يف كثريٍ من األحيان ال يوجد شهود عىل اإلعتداء .هذا هو السبب يف
أنّه من املهم أن يتم جمع كافة األدلة عن الجرمية وعىل الفور .ال
ميكن مالحقة الجاين قانوناً إال إذا كان هناك دليل
(آثار الحمض النووي أو ما شابه ذلك)
إذا ِ
فوري بشأن أي
كنت ال تستطيعي أو ال ترغبي يف إتخاذ قرا ٍر ٍّ
مالحق ٍة قانونية ،فال ترتدّدي يف اللجوء اىل التحقيقات الجنائية
الرسيّة واإلتصال باملستشفى ،بغض النظر عن رفع الدعوى أم ال:
مستشفى “كلينيكوم ليبي ديتمولد”
(رقم الهاتف.)05231725620 :
يتم توفري املزيد من املساعدة والدعم من ِقبل مراكز املشورة يف
مقاطعة ليبي .هناك بيانات اإلتصال عىل ظهر هذه الصفحة.

