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 ما ھي حقوقك إذا وقعت ضحیة لجریمة جنائیة؟
 

ال یوجد إنسان معصوم من الوقوع ضحیة لجریمة، مھما كانت احتیاطاتھ، ومھما كان نوع الجریمة، فقد تكون سرقة حقیبة 
ید أو إصابة جسدیة بالغة أو أیة جنایة أخرى، وبعد وقوع الجریمة عادة ما یكون الشخص الضحیة إما مصابا بجروح أو 

 ضطربا بشدة، وغالبا ال یعرف ماذا علیھ أن یفعل.م
الغرض من منشورنا ھذا ھو إعطاؤك فكرة عن حقوقك في مثل ھذه الحاالت، وتعریفك بالجھات التي یمكنھا أن تساعدك 

 في مثل ھذه المواقف.
 

 من یستطیع أن یمد لك ید العون؟
ة، حیث یعمل فیھا موظفون وموظفات على درجة عالیة تقوم مؤسسات مساعدة ضحایا الجریمة بتقدیم ید العون والمشور

من الخبرة في مثل ھذه األمور، فیستمعون إلیك، وإلى شكواك، ألنھم یرغبون في معاونتك، حتى لو كانت المساعدة لدى 
 جھات أخرى، كالخدمات العالجیة، والعالج النفسي، ویتوقف ذلك على صعوبة الحالة.

لتي یجب علیك قصدھا من خالل الرمز المربع لالستجابة السریعة أو قارئ األكواد المربعة كما یمكنك التعرف على الجھة ا

e    www.bmjv.de ،وفیما عدا ذلك فإن ھناك في كل مركز شرطة أشخاص بإمكانھم أن یدلوك على ذلك ،
الخاصة بضحایا الجرائم، معلومات عن ھذه الجھات، ومنھا ما  كماتوفر محركات البحث في بنوك المعلومات باإلنترنت

 ).www.odabs.orgیلي: (
 

 كیف یمكنك اإلبالغ عن جریمة؟ وما الذي یتم بعد ذلك؟
ھ لیس من حقك أن لإلبالغ عن أیة جریمة علیك التوجھ إلى أي قسم شرطة، فإذا ما قمت بتحریر محضر ما عن جریمة، فإن

تقوم بسحبھ مرة أخرى ببساطة، وذلك ألن جھات التحقیق (أي الشرطة والنیابة العامة) یتعین علیھا دوما متابعة كل بالغ 
 جنائي.

فقط في بعض الحاالت غیر الفادحة (كاإلھانة، أو إتالف الممتلكات)، یمكن للشخص الذي وقع علیھ الضرر أن یقرر، ھل 
ال یتم تداولھا  التي قات في ھذه المخالفات أم ال، ولذلك یطلق على ھذا النوع من األفعال مصطلح الجنحیجب متابعة التحقی

 بالمحاكم إال إذا تقدم صاحبھا (المجني علیھ) بطلب ذلك.
وال تبدأ الجھات المختصة في التحقیقات، إال إذا تم تحریر محضر یطالب فیھ صاحبھ بذلك، أي فقط إذا أعربت أنت 

ح عن رغبتك في ذلك بصفتك ضحیة أو مضار جراء ذلك الفعل أو تلك الجنحة، وھذا الطلب أو المحضر یجب بوضو
 تقدیمھ خالل ثالثة أشھر من علمك بحدوث الجریمة أو بالشخص الذي ارتكبھا.

 
 ماذا تفعل لو أنك ال تجید اللغة األلمانیة أو تفھمھا بصعوبة؟

ة عوائق، فھناك من سیعینك إذا ما أردت أن تقدم بالغا، فمن حقك أن یتم استدعاء لیس ھناك أیة مشكلة، وال یشكل ذلك أی
 مترجم فوري أو مترجمة فوریة لك حال استجوابك كشاھد أو إدالئك بأقوال.

 
 ما ھي المعلومات المتعلقة باإلجراءات الجنائیة التي یمكنك الحصول علیھا؟ 

التحقیقات بطریقة تلقائیة، فإذا وقعت یوما ضحیة إلحدى الجرائم، لیس من البدیھي أن تحصل على معلومات عن سیر 
فعلیك أن تسرع في إبالغ الشرطة، إذا ما كنت ترید الحصول على معلومات حول القضیة وأي ھذه المعلومات تھمك، فإذا 

 رغبت في ذلك، فسوف تمدك الجھات المعنیة بما یلي:
 إفادة كتابیة مختصرة بتقدیمك للبالغ •
 غك في حالة اتخاذ النیابة قرارا بوقف سیر التحقیقات، أي عدم رفع الدعوى إلى القضاء (المحكمة).إبال •
 إبالغك بموعد ومكان تداول القضیة بالمحكمة، والتھمة الموجھة للشخص المتھم. •
 نتیجة سیر اإلجراءات القانونیة بالمحكمة، أي البراءة مثال أو اإلدانة، أو إغالق ملف القضیة. •
 إبالغك بما إذا كان الشخص المتھم أو المدان قد جرى إیداعھ السجن. •
 إبالغك بما إذا كان الشخص المدان ممنوعا من التواصل معك. •
 

باإلضافة إلى ذلك تستطیع في بعض األحیان التقدم بطلب للحصول على معلومات أو نسخ من ملفات التحقیق، مثال رسم 
إلیھ للمطالبة بتعویضات عن أضرار مادیة أو بدنیة أو نفسیة، وھنا یجب علیك أن تبرر  كروكي لحادث مرور، ربما تحتاج

طلبك للحصول على معلومات من الملفات، ذلك إذا لم تكن لك صفة صاحب دعوى فرعیة. (أنظر أسفل بشأن الدعوى 
 الفرعیة)، وفي حاالت محددة في ھذا الصدد، قد یسمح ببعض االستثناءات.

 

http://www.bmjv.de/
http://www.odabs.org/
http://www.odabs.org/
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 شھادةاإلدالء بال
إذا وقعت ضحیة لجریمة ما، فإن أقوالك كشخص شاھد بشأن القضیة تعتبر في غایة األھمیة، وفي العادة یدلي المرء 
بشھادتھ في مركز الشرطة، وفي حاالت كثیرة یتوجب اإلدالء بھا مرة أخرى أمام المحكمة، وفي بعض الحاالت االستثنائیة 

حین یكون المتھم ھو شریك حیاتك أو أحد أقاربك، ففي ھذه الحالة أنت لست مجبرا یجوز لك االمتناع عن اإلدالء بالشھادة، 
 على اإلدالء بشھادتك.

ولكن عند إجراء التحقیقات معك، فإنھ یتوجب علیك أن تفصح عن اسمك، ومحل إقامتك، ویمكن أیضا االستثناء من ذلك 
ك كشاھد، على سبیل المثال إذا تعرضت للتھدید باالعتداء (أي من ذكر االسم والعنوان)، إذا كان ھناك خطر ما قد یلحق ب

علیك، ألنك ترغب في اإلدالء بشھادة ما، فیجوز لك إخفاء عنوانك الحقیقي الخاص بك، وبدال عن ذلك تستطیع ذكر عنوان 
ت، التي تقوم آخر، یمكن للدوائر الرسمیة أن تتواصل معك عن طریقھ، مثل أن یكون ھذا العنوان ھو عنوان إحدى المؤسسا

 على مساعدة ضحایا الجرائم، بشرط أن تكون على اتصال بھا.
إن اإلدالء بأقوال أو شھادة أمام جھات قضائیة ھو موقف غیر عادي بالنسبة لك، ویمكن أن یكون ثقیال للغایة على النفس، 

الشخص أحد أقاربك أو ولذلك فإنھ یمكنك أن تصطحب شخصا معك أثناء االستجواب أو التحقیقات، وقد یكون ھذا 
أصدقائك، وعادة ما یسمح باصطحاب شخص في التحقیقات، ولكن قد یمنع ذلك في حاالت استثنائیة، وطبعا من حقك أن 
تصطحب أحد المحامین معك، بل وفي حاالت محددة قد تتحمل الدولة نفقات تكالیف محام للوقوف إلى جانبك طیلة فترة 

ن ذلك، قبل بدء االستجواب، لدى الشخص الذي یجري التحقیق معك، ذلك إذا كنت ترى التحقیقات، وتستطیع أن تستعلم ع
 أنك في حاجة إلى مثل ھذا الدعم القانوني، سواء كانت االستجوابات أو التحقیقات تتم أمام الشرطة أو النیابة أو المحكمة. 

 
اإلجراءات القانونیة، وذلك إذا ما وقع طفل أو یمكن توفیر خدمة إشراف ومرافقة على مستوى عال من الحرفیة طیلة فترة 

حدث ضحیة لجریمة عنف أو انتھاك جنسي، ویسمى ذلك بالمرافقة النفسیة واالجتماعیة طوال كل فترة نظر القضیة، وفي 
یة أو حاالت فردیة یحتاج البالغون الذین وقعوا ضحیة للجرائم البشعة المتعلقة بالعنف أو الجنس، أیضا إلى نفس ھذه الرعا

الخدمة، وإذا وافقت المحكمة على توفیر تلك المرافقة النفسیة واالجتماعیة، فإنھا تكون مجانیة، وال یتحمل الضحیة أیة 
نفقات ناشئة عنھا، ویمكنك السؤال عن ذلك لدى الشرطة أو مؤسسات مساعدة الضحایا، ألنھا الجھات التي یمكنھا أن تمدك 

 شأن.بالمزید من المعلومات في ھذا ال
 

 على العنوان التاليعلى شبكة اإلنترنت حول موضوع المساعدة النفسیة االجتماعیة كما یمنكم االطالع على المزید من المعلومات 
www.bmjv.de/opferschutz  المساعدة النفسیة االجتماعیة " ومن ھناك تحت عنوان." 

 
 أن تصبح صاحب دعوى فرعیة في قضیة ما؟ھل یمكنك 

في بعض الجرائم الجنائیة یمكنك كضحیة أن تصبح صاحب دعوى فرعیة في اإلجراءات القانونیة حیالھا، وتتعدد نوعیات 
مثل ھذه الجرائم، كاالغتصاب، والتحرش الجنسي، ومحاولة القتل أو أي فعل أدى إلى قتل شخص ذي صلة بك، ففي أي 

 ت تكون لك حقوق خاصة ممیزة، كالسماح بحضور كل جلسات المحاكمة، على عكس غیرك من الشھود.من ھذه الحاال
 

 من یتحمل تكالیف المحامي الذي یتولى الدفاع عنك؟
إذا رغبت في االستعانة بخدمات محاماة للدفاع عنك، فإنھ من الممكن أن یترتب على ذلك تحملك لبعض التكالیف المادیة، 

المتھم، فإنھ یتعین علیھ أن یتحمل نفقات خدمات المحاماة للدفاع عنك، ولكن لیس كل المدانین قادرین  وإذا أدین الشخص
 على تحمل تلك التكالیف، لذلك فمن الوارد حینئذ أن تضطر أنت إلى تحملھا بنفسك.

ى نفقة الدولة، ویحدث وفي حاالت استثنائیة خاصة یمكنك التقدم بطلب لدى المحكمة، بأن تحصل على خدمات المحاماة عل
ھذا مثال في قضایا الجرائم البشعة المتعلقة بالعنف أو باالنتھاكات الجنسیة، أو قضایا جنائیة أدت إلى قتل أقرباء لك من 

 الدرجة األولى، وفي مثل ھذه الحاالت ال یتعلق األمر بمقدرتك المادیة.
للحصول على مساعدة مالیة، من أجل إجراء استشارة  كما یمكنك في حاالت أخرى أیضا أن تتقدم بطلب لدى المحكمة

قانونیة مع أحد المحامین، إذا كان دخلك المادي قلیال للغایة، وإذا كان من حقك االنضمام للقضیة بصفتك صاحب دعوى 
 فرعیة.

 
 التعویض عن الضرر المادي والمعنوي

بسببھا أضراراً ما، ورغبت في الحصول على تعویض مادي عما أصابك، فإنھ عادة  إذا وقعت ضحیة لجریمة عانیت
یمكنك أثناء تداول القضیة الرئیسیة األساسیة، أن تتقدم بطلب دعوى أمام المحكمة في ھذا الشأن، فیما یسمى بالدعوى 

لب لذلك، كما تستطیع أیضا التقدم بھذا المالزمة أو المنضمة (أي ذات الصلة واالرتباط)، وما علیك عندئذ إال أن تتقدم بط
 الطلب عند قیامك باإلبالغ عن الجریمة.

ولك مطلق الحریة في أن تطالب بالتعویض عن أیة أضرار مادیة أو معنویة وقعت علیك، من خالل رفع دعوى أمام محكمة 
ة من أجل الحصول على استشارات مدنیة، ولیس من الضروري أمام محكمة الجنایات، وھنا أیضا یمكنك التماس معونة مالی

 قانونیة قد تحتاجھا لدى المحامین، على أن یكون دخلك منخفضا للغایة. 
 

http://www.bmjv.de/opferschutz
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 ما ھي حقوقك األخرى؟
إن كنت قد عانیت من أیة أضرار صحیة لحقت بك نتیجة أي عنف وقع علیك، فإنھ یحق لك الحصول على مزایا وتسھیالت 

لضحایا، فیما یتعلق بالعالج الطبي والنفسي، وكذلك الحصول على وسائل طبیة من الدولة، وذلك من خالل قانون تعویض ا
مساعدة، (مثل وسائل تعینك على المشي، أو كرسي متحرك)، أو تلقي معاش تقاعدي (مثال للتعویض عن أي نقص في 

 رطة.الدخل ناتج عن تلك األضرار). ویكفیك لذلك التقدم بطلب بسیط وخال من التعقیدات لدى مركز الش
أما إذا كنت یوما ضحیة لجرائم ذات خلفیة متطرفة أو إرھابیة، فإنھ یمكنك التقدم بطلب للحصول على مساعدات مالیة لدى 

 المكتب االتحادي للعدالة، وھناك تسطیع أن تحصل على معلومات شاملة فیما یتعلق بالشروط واإلجراءات:
www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Buergerdienste/Opferhilfe/Opferhilfe_node.html 
وفي حالة وقوع ضرر ما علیك نتیجة لعنف أسري منزلي، فقد تتمتع بحقوق أخرى حسب قانون الحمایة من العنف، فمثال 

 أمام محكمة األسرة بطلب عدم تعرض الشخص الجاني لك، أو حتى منعھ من االتصال بك.تستطیع أن تتقدم 
وفي أحوال معینة قد تسمح لك المحكمة، بأن تظل وحدك في السكن الذي كنت تشغلھ سویا مع من أجرم في حقك من أفراد 

)، أو حیث یتم Amtsgerichtبتدائیة (أسرتك، وتستطیع تسلیم الطلبات الالزمة والضروریة لذلك لدى المحكمة المحلیة اال
 نظر قضیتك، وال حاجة لك ھنا ألن یقوم أحد المحامین بذلك نیابة عنك. 

 
 ما ھي التسویة الجنائیة بین الجاني والمجني علیھ؟

ا یطلق ذلك على اإلجراء الذي من المفروض أن یساعد في المقام األول الضحیة على تجاوز الظلم الواقع علیھ، وخالفا لم
ھو معتاد في سیر الدعاوى والقضایا الجنائیة العادیة، فإنھ یجب على الجاني ھنا أن یراجع نفسھ بصورة محددة ومباشرة 
بشأن جرمھ وأن یكون على وعي تام  باألضرار أو اإلصابات التي ألحقھا بالضحیة، وتتنوع ھذه األضرار ما بین أضرار 

و أضرار نفسیة ومعنویة، أو إساءات وإھانات شخصیة أو حتى االضطرابات مادیة لحقت بالمجني علیھ جراء الجریمة، أ
 النفسیة والعصبیة (حاالت القلق المرضي) التي نشأت عن وقوع الجرم الجنائي.

ولن تتم مثل ھذه التسویة الجنائیة أبدا، إال بموافقة الضحیة ورضاھا، كما یشترط التأكد من صدق رغبة الجاني في تحمل 
 عما اقترفھ من فعل جنائي.المسؤولیة 

وفي بعض القضایا المناسبة یمكن أن تسھم ھذه التسویة بین الجاني والمجني علیھ، في مساعدة الضحیة على تجاوز النزاع 
والخصام بمحض إرادتھ، وأیضا في تحقیق التصالح القضائي، ولذلك غالبا ما تنصح كل من النیابة والشرطة أطراف 

 سلك، أي سبیل التسویة الجنائیة. القضیة باتخاذ ھذا الم
وبما أن ھذا المسلك ال یعد جزءا من الدعوى الجنائیة، ویتم خارج إطارھا، فھناك جھات ومؤسسات بھا وسطاء مدربون 

 ومتمرسون یقومون بذلك.
تقوم وللحصول على معلومات إضافیة، بخصوص مثل ھذه التسویات بین الجناة والمجني علیھم، وأقرب المؤسسات التي 

 بھا، من محل إقامتك، علیك البحث في اإلنترنت، مثال تحت الرابط التالي:
servicebuero.de/konflikteschlichter-www.toa 

 وكذلك تحت الرابط: 
www.bag-toa.de 

 
 منشورات وروابط الكترونیة انترنت في ھذا المجال:

)، تجد معلومات عن حمایة الضحایا، كما ستجد BMJVعلى الموقع االلكتروني لوزارة العدل االتحادیة وحمایة المستھلك (
عدة روابط الكترونیة تدلك على مواقع اإلنترنت لكل والیة من والیات ألمانیا، (بھا إرشادات عن أقرب مؤسسات مسا

الضحایا من مكان تواجدك)، وأیضا روابط عن بنك المعلومات الخاص باألشخاص الذین تعرضوا لجرائم جنائیة 
)ODABS – یھ أیضا "قارئ األكواد المربعة"لم یتم إطالق خدمتھ بعد): الرمز المربع لالستجابة السریعة أو ما یطلق عل :

www.bmjv.de/opferschutz 
 

 كما تجد معلومات إضافیة أیضا في الكتیبات والمنشورات التالیة:
 Opferfibel المرشد األساسي لضحایا الجرائم  

 Ich habe Rechte كضحیة لجریمة جنائیة حقوقي

 Mehr Schutz bei häuslicher Gewalt واألسري مزید من الحمایة ضد العنف المنزلي

 Beratungs- oder Prozesskostenhilfe لقضایال األعباء المایةو القانونیة في االستشاراتالمفید 

 
 
 
 

http://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Buergerdienste/Opferhilfe/Opferhilfe_node.html
http://www.toa-servicebuero.de/konflikteschlichter
http://www.bag-toa.de/
http://www.bmjv.de/opferschutz
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    )www.bmjv.de/publikationen( الرابط: توجد ھذه المنشورات سالفة الذكر تحت
   

 “Hilfe für Opfer von Gewalttaten„             )مساعدة ضحایا أعمال العنفأما منشور: (
 فتجده تحت الرابط التالي:

(www.bmas.de) 
 اإلصدارات: للحصول على

 www.bmjv.de عن طریق اإلنترنت:

 

 ,Publikationsversand der Bundesregierung بالبرید على العنوان التالي:

Postfach 48 10 09, 18132 Rostock 

 

  Telefon: (030) 18 272 272 1 عن طریق الھاتف:

 

 عن طریق الفاكس:

 

Fax: (030) 18 10 272 272 1  

 

http://www.bmjv.de/publikationen
http://www.bmas.de/
http://www.bmjv.de/
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 Niedersachsenملحق لوالیة سكسونیا السفلى 

 نائیة:الدعاوى (القضایا) الج منشور عن حقوق المصابین بََدنیاً والمضارین في
 

إن المكاتب الخاصة بمساعدة الضحایا التابعة لمؤسسة مساعدة الضحایا بوالیة سكسونیا السفلى، ھي دائما في خدمة ضحایا 
 الجرائم الجنائیة.

 
 مكاتب مساعدة الضحایا تقدم تحدیدا المساعدات التالیة:

 المشورة والرعایة االجتماعیة والنفسیة -
 مشورة ومساعدة أكثر تخصصااإلحالة إلى جھات بھا إمكانیات  -
 مرافقة المحتاجین أثناء مواعید القضایا في المحاكم والسلطات والمحاماة واألطباء -
 المساعدة في تقدیم الطلبات الحكومیة -
 اإلمداد بالمعلومات حول المعونات المالیة وحول حقوق المطالبة بتسھیالت وامتیازات -

 
 تالیة:مكاتب مساعدة الضحایا متواجدة في المدن ال

)، ھانوفر Göttingen)، جوتنجن (Bückeburg)، بوكیبورج (Braunschweig)، بروانشفایج (Aurichأوریش (
)Hannover) ھیلدسھایم ،(Hildesheim) لونیبورج ،(Lüneburg) أولدنبورج ،(Oldenburg أوسنابروك ،(
)Osnabrück) شتاده ،(Stade) فیردن ،(Verden .( 
 

 والمكاتب، والعناوین ومواعید التعامل، یمكنك تصفح المواقع التالیة:ولالطالع على الخدمات 
www.opferhilfe.niedersachsen.de. 
إن مؤسسة مساعدة الضحایا بوالیة سكسونیا السفلى على تعاون وثیق مع المكتب الرئیسي بالوالیة التابع لجمعیة: 

)WEISSER RING e.V.( 
ring.de-www.weisser 

إن خدمة المرافقة االجتماعیة والنفسیة قد تسھم بعمق في مساعدة من ھو في احتیاج مسیس لذلك، وللمزید من المعلومات 
 حول ذلك، برجاء تصفح الموقع التالي:

ww.mj.niedersachsen.dew 
 وإذا كنت تبحث عن معلومات أساسیة وشاملة لحمایتك ومرافقتك، فإنك ستجدھا تحت الرابط التالي:

www.opferschutz-niedersachsen.de 

http://www.opferhilfe.niedersachsen.de/
http://www.weisser-ring.de/
http://www.mj.niedersachsen.de/
http://www.opferschutz-niedersachsen.de/

