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الفاق المنتظرة في حالة إعتداء يميني أوعنصري
ششهُود ررهِم وال سس شفرص الخاصة بالمتضررين وأفراد أ   الحقوق وال

 شعار أوبفر بريسبيكتيفا
هِيئة التحرير
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سبلَ اليمييين. رق ددثَّة حول الفاق المنتظرة في حالة إعتداء عنصري أو من  شمح هِذا الدليلَ الرشادي هِو نسخة 
ككرنا موصول لتإحاد  مراكز المكاتب السإتشارية للمتضريرين من العنف اليميني العنصصصريةشش

، على جهُدهِم في تإحديث هِذه النسخة الجديدة. هِذا الدليلَ الرشيادي لييم يكيين لييرىومعاداة السامية
شكييتيب الخاصييةالحياة الديموقراطيصصة) في إطييار مشييروع (( بمفس جيالنور لول دعم  شنسييخة ال  .(

 من أجل براندينبورغ متسامح)بمقاطعة براندينبورغ تإم دعمهُا من منظمة  (

رشيدفيتز شمراجعة والتحديث: ستيفين. يعقوب كييس. روبرت  فريق ال
 (VBRG e.V.)

 حقوق الطبع محفوظة لجمعية
 VBRG e.V.

شكمون  ). بموجب هِذا القيانون يمكنكيم4.0المواد التي يتضمنهُا هِذا الدليلَ تإنضوي تإحت قوانين (كرييتيف 
شرخُصيية إستخدام بعض من المواد على أن يكون لسباب غير ربحية. للمزيد من المعلومات حول قوانين ال
ن ة م خ مجاني شنس ع  م طب ا يمكنك اه. كم ع أدن المجانية للدليلَ الرشادي بين أيديكم، يمكنكم زيارة الموق
لل إتإصلوا بنا في الحالة أردتإييم تإحميييلَ أو طبييع شكتيب، بإستشناء المواد العلمية التي تإتعلق باليمين.  فض ال

بعض المواد.
https://creativecommons.org/license s/by-nc-sa/4.0/.

لا لمعلوميياتإخلءا مسؤولية :  تإمت صياغة المعلومات الواردة فييي الييدليلَ الرشييادي بييين أيييديكم وفقيي
ومعرفة القائمين عليه وقد بذلوا قصارى جهُدهِم في هِذا العملَ. لكن هِييذا الييدليلَ الرشييادي ل يمكيين أن

رصحة وإكتمال المعلومييات كمييا ليحلَ مح لَ إستشارة قضائية وقانونية. لذلك ننوه أننا ل نتحملَ مسؤولية 
لا. يمكننا التأكيد ما إذا كانت مواكبة للقوانين والمعلومات التي قد تإكون صدرت مؤخُر

رعم من شد  

شكتاب شتإعبر في الساس عن أراء ال شتإمثلَ رأي الداعمين بلَ  شمتضمنة في هِذا الدليلَ الرشادي ل  الراء ال
.والكاتإبات

http://www.opferperspektive.de/
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الفهرس
)4-3( مقدمة 

)5ما الذي يجب مراعاتإه مباشرة بعد التعرض إلى إعتداء؟ (
)7الثَّار النفسية المترتإبة علي العتداء (

شتإشارك الخُرين بما تإعرضت له؟ ( )8هِلَ تإريد أن 
)9طلب المتابعة القضائية (

)10ما الغرض من تإقديم شكوى جنائية؟ (
)10-9إجراءات تإقديم الشكوى الجنائية (

)10طلب الشكوى (   

ششرطة ( )10كيف يجب التعاملَ مع ال
ششرطة والنيابة العامة في إجراءات التحقيق ( )11دور ال

ششرطة أو النيابة العامة (  )11نصائح قبلَ الدلء بالشهُادة أمام ال
)11ما العملَ إذا قام الجانية أو الجاني بتقديم شكوى؟ (

ششهُود؟ (  رجهُات المختصة لشهُادة ال )12ماذا سيحدث بعد سماع ال
)12شهُادتإك أمام المحكمة ( 

ررضة؟ ( )13ماذا تإعني دعوة عا
)14شروط الدعوى العارضة (

)15المساعدة المالية لتحملَ نفقات المحامي أو المحامية (
)16التعويض المادي (  

)17-16التسوية بين الجاني والمجني عليه (  
)18-17دفع التعويضات المادية من قبلَ المكتب التإحادي للقضاء (  

)19-18كورا: صندوق لدعم ضحايا العتداء اليميني ( 
)19قانون تإعويض الضحايا (  

)20الحق في العلجا الطبي لغير حاملي الجنسية اللمانية (
)20إمكانية الحصول على حق القامة بعد العتداء (

)21حق القامة في ألمانيا بعد التعرض لعتداء يميني (
)22تإوعية الرأي العام (

)23-22إشكالية مفهُوم الضحية ( 

)27-24شملحق لنماذجا الستمارات (
)38-28شملحق العناوين (

مقدمة
شكتيب الرشادي؟ لمن يتوجه هِذا ال

شكتيب الرشييادي فييي السيياس إلييى الشييخاص الييذين تإعرضييوا لعمييال العنييف (الجسييدية أو يتوجه هِذا ال
لا إلييى شكتيب أيضيي رقبلَ اليمين أو المبنية على أفكار معاداة السامية. كما يتوجه ال النفسية) العنصرية أو من 
شعنف من هِذا القبيلَ، تإكون آثَّيياره ششهُود. أولئك الذين تإعرضوا إلى أعمال  عائلت وأصدقاء المتضررين وال
ششييرطة السالبة جزء ل يتجزأ من يومهُم. عادة ما يشعرون بالخوف واللم  وعندما يفكرون فييي إخُطييار ال
ححة: هِلَ يجب علي  تإقديم شييكوى جنائييية؟ ميياذا سيييحدث رل شم عن المر يجدون أنفسهُم في مواجهُة أسئلة 
بعد أن أقدم الشكوى؟ هِلَ أحتاجا إلى محامية أو محامية؟ مييا هِييو الفييرق بييين القضييية الجنائييية والقضييية

المدنية؟  

شكييتيب الكثير من المتضررين يعرفون القليلَ أو ل شئ عن طريقة عملَ النظام القضائي. لذا يهُدف هِذا ال
لمساعدة المتضررين الذين يواجهُون مثلَ هِذه المشاكلَ. الدليلَ الرشادي بين أيييديكم يقييدم لكييم نظييرة
عامة حول سير إجراءات عملية التحقيق والقضية الجنائية. بجانب السئلة حول  التعويضات المادية الييتي
لا حول الضرر النفسي الذي قد يترتإب علييى لا وافي لا شرح حراء العتداء. ستجدون أيض يمكن الحصول عليهُا ج

العتداء.
هِييذا الييدليلَ الرشييادي منييوط بييه تإقييديم معلومييات للضييحايا وعييائلتإهُم والشييهُود حييول السييئلة المهُميية
دلَ مكييان والقرارات التي يجب إتإخاذهِا خُلل سير إجراءات القضية. لكن الدليلَ الرشادي ل يمكنييه أن يحيي

الستشارة القانونية الفردية المستفيضة 

لا بعييد تإعرضييه لعتييداء. لييذلك نرجييو أن تإتصييلوا بإحييدى مكاتإبنييا لا أل نييترك أي أحييد وحيييد ميين المهُييم جييد
الستشارية في حال تإعرضكم إعتداء أو في حالة معرفتكم لشخص قد تإعرض لعتداء.

جمعية أوبفر بريسييبيكتيفا هِييي جمعييية إستشييارية مسييتقلة تإقييدم الييدعم القييانوني والستشيياري لضييحايا
شمحلق ستجدون عناوين مكاتإبنا الستشييارية العتداءات العنصرية واليمينية في مقاطعة براندينبورغ. في ال
المستقلة في المقاطعات الخُرى، كما ستجدون عنيياوين لمؤسسييات أخُييرى قييد تإكييون مفيييدة لكييم فييي

مقاطعة براندينبورغ.
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الضحايا؟      مساعدة بريسبيكتيفا لوبفر يمكن متي
أوبفر بريسبيكتيفا تإساعدك في حال تإعرضك لعتداء من قبلَ اليمين أو بدافع العنصرية أو معادة السامية.
لا عييائلت موظفينييا وموظفاتإنييا يقييدمون الييدعم القييانوني والستشيياري للمتضييررين كمييا يسيياعدون أيضيي

المتضررين وأصدقائهُم وصديقاتإهُم والشهُود بتقديم المعلومات اللزمة والستشارات القانونية.

ششرطة، كمييا لل تإقديم قضية جنائية أمام ال لل: القرارات التي يجب عليكم إتإخاذهِا مباشرة بعد العتداء، مث أو
لا خُطورة الوضع في مكان سكنكم وإمكانية تإرحيلكم إلى مكان آخُر. نقيم أيض

لا: أسئلة قانونية ثَّاني
لا: القوانين الخاصة بغير اللمان ثَّالث

لا: التعويضات المالية  رابع
لا: قضية العنف كقضية رأي عام خُامس

 
: التية         المسائل في اا أيض تساعدكم المستقلة برسإبيكتيفا أوبفر جمعية

لل: البحث عن محامي أو محامية أو
لا: إيجاد طبيب أو طبيبة مناسبة لكم أو خُدمة صحية ونفسية ثَّاني

حدكم بمعلومات حول مكاتإب إستشارية ومؤسسات أخُرى   لا: م ثَّالث
لا: مساعدتإكم في التخلص من الثَّار الناتإجة عن العتداء  رابع

لا: التنظيم والمتابعة مع العلم خُامس
لا: مرافقتكم إلى جلسات المحكمة وإلي المؤسسات المختلفة سادس

 
شنملي عليك أي شئملحوظة : أنت الذي يحدد في الساس ما يجب علينا القيام به ومن ناحيتنا لن 

بريسبيكتيفا   أوبفر عن
خُدمتنا مجانية بالكاملَ

نقف في صف الضحايا ولسنا محايدين
نعملَ بإستقللية عن مؤسسات الدولة 

يمكننا إيجاد مترجم أو مترجمة لكم
يمكننا أن نجئ إلى المكان الذي تإختارونه

يمكن الحصول على خُدمتنا بغض النظر إن كانت لكم قضية مفتوحة أمام المحكمة أو ل
يمكن لكلَ شخص الستفادة من خُدماتإنا الستشارية بغض النظر عن نوع القامة القانونية التي بحوزتإك

مكاتإبنا الستشارية تإقوم بتوثَّيق إعتييداءات اليمييين المتطييرف، بالخصييوص العتييداءات الييتي تإتييم بييدوافع
شروما  لا وال العنصرية ومعاداة السامية والهُوية الجنسية أو ضد العابرين جنسي

ن، الطالبيات والطلب اليذين ل يحمليون أفكيار اليميين المتطيرف لا العتيداءت ضيد اللجئي كما تإوثَّق أيض
لا ميين يعملييون فييي مجييال دعييم لا مثلَ المشردين ومن يناهِضون أفكار اليمين وأخُير والمسحوقين إجتماعي

اللجئين.
لا العتداءات التي تإتم على أشخاص يعانون من مشاكلَ نفسية أوإعاقات جسدية. وأيض

يمكننا أن ندعوكم إلى مكاتإبنا أو الحضور إلى أي مكان تإختارونه أنتم.
.28العناوين الخاصة بالمكتاب الخُرى القريبة من مناطق سكنكم ستجدونهُا في الملحق ص.

العتداءا؟       بعد مباشرة عمله عليك يجب ما
حلف جرح نفسي وبدني عادة ما يتعاملَ النسان بطريقة مختلفة بعد تإعرضه لتهُديد مفاجئ أو إعتداء خُ

الدعم   إطلب لذا
لا مباشرة بعييد حادثَّيية العتييداء. مين الضييروري أن تإقييف عائلية لا فوري سلقى المتضررين دعم ست من المهُم أن ي
وصديقات وأصدقاء المتضرر والشاهِدة أوالشاهِد بجانبه. يجب عليهُم  أن يرافقوه ويعتنوا بصييحته وحييالته
النفسية. لذا ل تإتردد في التإصال و طلب المساعدة من أشخاص يحظون بثقتك في حالة تإعرضك لحادثَّيية

إعتداء.
 

الصابات  توثيق
شجروح فييي الوهِليية إذا كنت قد تإعرضت لعتداء، فلبد أن تإخضع للعناية الطبية اللزمة،  حتى لو بدت لك ال
شق الجروح التي تإعرضت لهُا. الجروح البائنة يجييب رثَّ شتإو الولى بسيطة. أطلب من الطبيبة أو الطبيب شهُادة 
تإصويرهِا، فذلك قد يفيد في دفع القضية لصالحك  في حالة وصولهُا إلييى المحكميية كمييا أن التوثَّيييق مهُييم

شينصح بتصوير كلَ الجروح التي تإعرضت لهُا. في حالة التعويض المالي، لذلك 

الضرار  توثيق
لل:  الحتفيياظ بييالملبس لاعلى الثَّار التي نجمت عيين العنييف الييذي تإعرضييت لييه مث ينطبق أمر التوثَّيق أيض
لا كلمييا سيياعد ذلييك فييي تإرجيييح الممزقة والملوثَّة بالدم وغيرهِا من الشياء. فكلما كان تإوثَّيق الضرر دقيق
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لا في تإلقي الرعاية الصيحية المحكمة القضية لصالحك عندما يتم عرض الدلة أمامهُا. التوثَّيق سيفيدك أيض
أو في حالة موافقتك على مشاركة قضيتك مع الرأي العام.

 
توثيقي  بروتوكول

كشخص متضرر أو شاهِدة أو شاهِد على حادثَّة العتداء يجب عليييك القييام بكتابية برتإوكييول تإييوثَّيقي عين
بروتإوكول ميا تإتيذكره عين الحادثَّية  وبشيكلَ لا أن يتضيمن ال الحادثَّة مباشرة بعد وقوعهُا. مين المهُيم جيد

مستقلَ ول يجب أن يتضمن البروتإكول أقوال الشهُود أو المتضررين.
رون بقييدر سد شخُذ وقتك الكافي خُلل الكتابة. أكتب كييلَ التفاصيييلَ الييتي تإتييذكرهِا والييتي لهُييا صييلة بالحادثَّيية. 
رصييف مظهُيير الجيياني أو الجانييية، المكان التسلسلَ الزمني للحادثَّة ونسبة الضاءة فييي مكييان الجريميية، 
لل اللفاظ التهُديدية أو الشتم. إنتبه لتدوين التفاصيلَ الصغيرة التي قد تإبدو لك سلَ خُلل الحادثَّة، مث رقي وماذا 
في الوهِلة الولى غير مهُمة، لنهُا ستساعدك فيما بعد لتذكر تإفاصيلَ الحادثَّة حتى بعد مييرور أشييهُر علييى
وقوعهُا وذلك عندما يجب عليك سردهِا  أمام القاضي أو النيابة العامة.  يمكنك كتابة البروتإوكول التوثَّيقي
لا لنييه يعتييبر بمثابيية ذاكرتإييك في شكلَ رسالة صوتإية كما يمكنك كتابتهُا في لغتك الم. البتروكول مهُم جييد

الخاصة عن الحادثَّة. 
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للعتداءا    على ممترتبة ال  الثار
الثَّار الجسدية التي تإنتج عن العتداء هِي واضحة في الساس ويمكن رؤيتهُا ولذلك تإتم معالجتهُا بسهُولة.
حلف أي اثَّار جسدية، سيترك العتداء آثَّار أخُرى. العتداء عادة يحدث لكن حتى في حالة أن العتداء لم يخ
حرت والسييلم. إذ أن فجأة وحتى إن لم يترك الجانية أو الجاني مثلَ هِذه الثَّار ل يمكن القول أن الحادثَّة م
لا آثَّار حادثَّة العتداء تإظهُر عند المتضررين  فيما بعد. على الرغم من أن الجسييد فييي ظيياهِره يبييدو سييليم

حراء ذلك. لكن دائما ما يعاني المتضررين من آثَّار نفسية ج

الرتباك  فترة
تي وقعيت فيهُيا الحادثَّية أو سيماعهُم لصيوات أو ي المكنية ال بعض المتضيررين يقوليون أن وجيودهِم ف
لا أنهُييم يفقييدون حاسيية الرؤييية أشخاص يرتإبطون في أذهِانهُم بالحادثَّة شييئ يصييعب تإحملييه. يحييدث أحيانيي
للحظة ويترددون في المشي في شوارع محددة أو يقتربون من أبنية محددة و محطات قطار بعينهُا. فييي
رع. بعييض الضييحايا ل يتمكنييون ميين قضيياء شضيي سب ست لل عنييدما يييذهِبون لل لا مطييو بعييض الحيييان يسييلكون طريقيي
رع أو الذهِاب إلى المدرسة. حيث أن طريقة الحياة التي آلفوهِا صارت مكبلة شض ستب الحتىاجات اليومية مثلَ ال

بالقيود. 

المشكلة        من صغير جزءا هي نفسها العتداءا حادثة
كثيرين من الذين تإعرضوا للعتداءات بسبب مناهِضتهُم لفكييار اليمييين المتطييرف أو بسييبب العنصييرية أو
حد شروما عاشوا بطبيعة الحال شييعور التمييييز. العنييف فييي حيي معاداة السامية أو لكونهُم ينتمون لمجموعة ال
ذاتإه والذي يتمثلَ في التقليلَ من قيمة الخُرين أو التهُديييدات أو إنكييار وجييود وقيميية الطييرف الخُيير، هِييو
مشكلة ل شك في ذلك، لكن العقبات القانونية الييتي تإييواجهُهُم وعييدم المسييأواة فيي التعامييلَ معهُييم هِييو
لا التمييييز شب مهُمة التعاملَ مع حادثَّة العتداء. أيض سصع شتإ مشكلة أخُرى يعاني منهُا المتضررين. هِذه العقبات 
شن أسيييرة حروا بهُا خُلل رحلة  اللجييوء قييد تإكييو الذي تإعرض له المتضررين في الماضي أو المشاكلَ التي م
شب من إمكانية بييدء حييياة رصع شي شرضهُم لحادثَّة إعتداء قد تإوقظ فيهُم الماضي من جديد. كلَ ذلك  اللوعي وتإع

جديدة.

ممفرغة  دائرة
المتضررين من مثلَ هِذه العتداءات يتملكهُم الشعور أنهُم أصيبوا بالجنون وأنهُم لم يعد بإمكانهُم التعرف
حراء حادثَّة العتداء. هِذا الشييعور طييبيعي على أنفسهُم من جديد بسبب الثَّار النفسية الثقيلة التي نتجت ج
لا. عادة ما تإكون هِذه المشاعر بمثابة الخطوة الولى قبلَ الشروع في علجا الثَّييار الييتي تإركتهُييا حادثَّيية جد

العتداء وبداية وضع إستراتإيجيات تإمكن المتضررين من التعاملَ مع هِذه التجارب العنيفة.
لا وقييد تإييؤدي إلييى تإفاصيلَ الحادثَّة التي تإدور في أذهِان المتضررين وتإشبه دائرة مفرغة تإييؤثَّر فيهُييم نفسييي
حالة إضطراب. كما أنهُا تإترك فيهُم آثَّييار مزمنيية مثييلَ الضييطراب الييداخُلي والخييوف. هِييذه الظييواهِر قييد
لا بنوبييات الغضييب شلَ الظلم أو في المكنة المكتظة بالناس. المتضييررين يصييابون أحيانيي تإستفحلَ عندما يح
لَ أو يعيانون مين نوبيات الخيوف والتوتإر بسرعة. بعضيهُم يعيانون مين مشياكلَ النيوم ويفيقيون فيي اللي

شعب عليهُم المحافظة على الهُدوء. شصداع ويص وال
قد يشعر المتضررين بالحزن وعدم القدرة على مواصلة حياتإهُم الطبيعييية حييتى بعييد مييرور وقييت طويييلَ
شعزلة عيين العييالم الخييارجي ويرفييض تإلبييية دعييوات أصييدقاءهِم كمييا إعتييادوا على العتداء. بعضهُم يختارال
ششييرب ويتخلوا عن مسؤولياتإهُم وهِواياتإهُم، لنهُم يشعرون بالضعف والتعب. بعييض الضييحايا يكييثرون ميين 
المواد الكحولية أو يتعاطون عقاقير أو يتناولون مواد مخدرة كي يستطيعوا النوم وينسييوا مييا تإعرضييوا لييه

من عنف.
وعندما يتقدمون بشكوى جنائية أمام المحكمة ضد الجانية أو الجاني ينتابهُم الخوف من ملقاة الجانييية أو

الجاني مرة أخُرى، مما يتسبب لهُم في الشعور بعدم المان والغضب والخوف والرغبة في الثأر.

نفسي  إضطراب
ق العنيف عور بالميان. حييث أنيه عين طري من الثَّار المترتإبة على تإجربة العنف أن الضحايا يفقدون الش
يبعث الجانية أو الجاني برسالة واضحة للضحية فحواهِا أنهُم: يقصدون تإخويفك، أو إجبييارك علييى الرحيييلَ

لا عنك. في أسوأ الحوال تإكون الرسالة الموجهُة عبر العنييف أنهُييم  سن أنييه ليييس لييكأو فعلَ شئ غصب يييرو
الحق في الحياة.

شعرضية لمثيلَ الضحايا والشخاص الذين يعيشون في محيطهُم كما المجموعات الكبيرة ككلَ والتي تإكييون 
هِذه العتداءات يفسرون السباب التي تإدفع الجانية أو الجاني لرتإكاب العنف على أنهُييا مدفوعيية بإحييدى

بالرسائلَ الضمنية أعله.

العتداءا          عن نتجت التي النفسية الثار حول التحدث المفيد من
شتإريد نسيان ما تإعرضييت لييه بسييرعة، فالجييدى أن تإتحييدث عيين تإجربتييك. الحييديث مييع حتى في حالة أنك 
شخص ما عما حدث يساعد الكثيرين علييى تإجيياوز هِييذه المحنيية. قييد يكييون هِييؤلء الشييخاص أصييدقاء أو
لا أن تإتحدث إلى شييخص مييا ل ينتمييي إلييى محيطييك. صديقات أو أقارب. لكن ربما يكون من السهُلَ أحيان

لل التإصال على إحدى المكاتإب الستشارية لضحايا العنف. يمكنك مث
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بالكامل     تحتاجه الذي الوقت مخذ
لا تإحتاجا إلى وقييت طويييلَ كييي سر لهُا مسبق حراء حادثَّة العتداء والتي أشي كجملَ ردود الفعال التي قد تإنتج ج شم
شتإفهُم من قبلَ الضحايا. هِنا نؤكد أن طريقة التعاملَ معهُا تإختلف من شخص لخُر. بعد العتييداء والتخويييف

. من المهُم أن تإأخُذ هِذه الشكاوى التي تإظهُر فييي شييكلَقوة التحملَالذي تإعرضوا له يفقد الضحايا عادة 
رهُن للشعور بالذنب. كما من المهُم أن تإعاود  قدر الستطاعة أعراض جسدية ونفسية محملَ الجد، وأل تإرتإ
لا ما تإبدأ في النشطة التي كنت معتاد عليهُا قبلَ وقوع العتداء والتي كانت مصدر سعادة بالنسبة لك. غالب

لا فشئ. نسيان تإفاصيلَ الحادثَّة بعد أسابيع من وقوعهُا وتإعاود حياتإك الطبيعة وتإنسي الخوف شيئ

نفسية      إختصاصية أو إختصاصي مقابلة  أهمية
إذا مرت أسابيع على العتداء وما زلت تإشعر أن آثَّار العتداء ما زالت تإسيييطر عليييك وكييأن العتييداء لييم
لا أو في حالة ملحظتك أن التغيرات النفسية قد إزدات، عليك بمراجعة طبيب أو لا واحد يمضي عليه إل يوم
لا. بعد أن تإتلقي الستشارة النفسية قد تإخف هِييذه العييراض. ميين السييهُلَ أن يييدرك أي طبيبة نفسية فور
لا ول بد مثلهُا مثييلَ الثَّييار حما الثَّار النفسية فهُي أقلَ وضوح شخص الثَّار الجسدية التي تإركهُا العتداء بك، أ
شتإعالج. جمعية أفق الضحايا الستشيارية ( أوبفربريسييبيكتيفا) تإسيياعدك عليى إيجيياد طبيبية أو الجسدية أن 
ى طبيب نفسي أو مختصات ومختصين في هِذا المجال لديهُم خُيبرة واسيعة، تإمكنهُيم مين مسياعدتإك عل
إيجاد طرق قد تإساعدك على التعاملَ مع الخوف والثَّييار النفسييية الييتي تإسييبب فيهُييا العتييداء و التخلييص

منهُا.
حي في حالة أنك تإريد مقابلة طبيبة أو طبيب نفسي ل بد أن تإقابلَ في البدء طبيبتك أو طبيبك العمومي، كيي
يحولك إلى  مراجعة الطبيب النفسي. التكاليف عادة ما تإدفعهُا شركة التييأمين الطييبي. الجلسيية الواحييدة

 دقيقيية. خُلل الجلسييات الخمسيية الولييى تإحيياول الطبيبيية أو45مع الطبيبة أو الطبيب النفسي تإمتد إلى 
لل بالراحة معه. إذا لييم تإشييعر بالراحيية معييه يمكنييك طلييب طبيبيية أو الطبيب أن يستنتج إذا كنت تإشعر فع
طبيب آخُر. وعندما تإختار الطبيبة أو الطبيب المحدد، ستقوم الطبيبة أو الطييبيب بملَييء إسييتمارة تإتضييمن
لا مييوافقتهُم عليى دفييع عدد الجلسات التي تإحتاجهُا ومن ثَّم يتم سيرسلهُا إلى شركة التأمين الطييبي طالبيي

تإكاليف الجلسات. للمزيد من المعلومات أضغط على الرابط أدناه
www.psychotherapiesuche.de

؟         العام الرأي مع تجربتك مشاركة تريد هل
نقاشات

تإقديم شكوى جنائية ضد الجناة وحدهِا ليس بحلَ ناجع لمشكلة العنصرية والعنف اليميني والعنصييرية ضييد
لا شروما ومعاداة السامية. الكثيرين من الضحايا ل يقبلون حقيقة أن ما تإعرضوا لييم يكيين مبنييي ما يسمون بال

مشيياركتك ميياعلى دوافع شخصية، مشكلة العنصييرية بييالحرى هِييي مشييكلة إجتماعييية واسييعة النطيياق. 
تإعرضت له مع الرأي العام قد يزيد فييي درجيية الييوعي والفهُييم لهُييذه المشيياكلَ وقييد يزيييد ميين التضييامن
المجتمعي مع ضحايا العنصرية كما سيشجع ضحايا آخُرين على الحييديث عيين تإجيياربهُم وفتييح بيياب نقيياش

واسع حول موضوع العنصرية. 

العام   العمل أشكال
شمتاحيية يجيب عليى الخُتييار؟ ل متي يجب على أن أشارك مع الرأي العام ما تإعرضييت لييه وأي القنيوات ال
تإوجد إجابة واحدة على هِذين السؤالين. ل بد للمتضررين أنفسهُم الجابة عليهُمييا وبشييكلَ فييردي. هِنالييك
لل فييي مكيياتإب سكهُا  للوصييول إلييى الييرأي العييام. يمكنييك الستفسييار مث كل الكثير من الطرق التي يمكيين سيي
شفرص المتاحة. بعد التإفاق معك، يمكن لهُييم مشيياركة قضيييتك فييي صييفحتهُم الستشارات القانونية عن ال
شملخييص عيين على النترنت، كما يمكنهُم تإضمين جزء من قضيييك فييي برتإوكييول إعلمييي أو يمكنييك كتابيية 
قضيتك بنفسك. كما يمكنك تإنظيم ندوة أو مظاهِرة مييع الخُرييين. أو بالتعييأون مييع مكتبنييا، وسيينقدم لكييم
لل فييي لا يمكنك كتابة مقييالت فييي صييفحات التواصييلَ الجتميياعي، مث المساعدة في ما يخص التنظيم. أيض

الفيس بوك، تإويتر أو إنستغرام.  
لل فييي شصييحف، مث في حالة أنك قررت أن تإنشر ملخص عن حادثَّة العتداء التي تإعرضت إليهُا في إحييدى ال
شصحف اللكترونية أو في التلفزيون أو الراديو، سنسيياعدك فييي الييترتإيب لهُييذا الميير. وعلييى هِييذا النحييو ال
يمكننا الوصول بقضيتك إلى نطاق واسع من المجتمع وعندهِا سنعكس للرأي العام أن العنصرية ومعيياداة
شيعتقد وعلى نطاق واسع السامية والعنف اليميني موجود في أي مكان،  منهُا مكان سكنك على عكس ما 

أنهُا ظاهِرة شاذة في المجتمع.

ذلك؟    من الهدف ما
أنت صاحب القرار في إخُتيار القناة العامة التي تإود مشاركة قضيتك عبرهِا. كما أنك صيياحب القييرار فييي
الجابة على التساؤلت التالية: ما الهُدف من ذلك؟ ميع مين يجيب التحيدث؟ هِيلَ تإرييد التحيدث ميع أحيد
الصحفيات أو الصحفيين؟ ما هِي الجهُات التي تإريد أن تإعملَ معهُا: نقابييات؟ منظمييات تإعمييلَ فييي قضييايا
اللجئين، مع مجموعات يسارية؟ منظمات كنسية؟ أو منظمات دينية أخُرى؟ أحزاب سياسية؟ أو التحالف

ضد اليمين المتطرف في مكان سكنك؟

http://www.psychotherapiesuche.de/
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القانونية    المشورة لك نقدم
الضحايا    لفق الخيرية الجمعية

 ستوفر لك كلما تإحتاجه لمشاركة قضيتك مع الرأي العام كما تإقدم المشورة القانونية. هِذا الدعم يتضمن
حمايتك من المخاطر التي قد يتسبب فيهُا تإواصييلك مييع  وسييائلَ العلم. فييي بعييض الحيييان ميين المهُييم
شتإشارك بهُييا الصييحفيين وحييول المخيياطر إستشارة محامية أو محامي حول التفاصيلَ التي ينبغي عليك أن 

التي قد يتسبب فيهُا نشاطك العلمي.

الجنائية؟      الشكوى تقديم من الغرض  ما
أسباب قد تإمنعك من تإقديم الشكوى 

هِلَ أنت متردد في البلغ عن حادثَّة العتداء وتإقديم شكوى جنائية؟ هِذا الشيعور ينتيياب الكيثيرين. هِنالييك
ششرطة: ششهُود في تإقديم الشكوى الجنائية أمام ال العديد من السباب قد تإساهِم في تإردد الضحايا وال

لَ الجانيية أو الجياني أو مين لل: الخوف من تإلقي المزيد من التهُديدات وإحتمال التعرض لنتقام مين قب أو
شمحيطك. رقبلَ شخص يعيش في 

لا من تإجارب سابقة مع المؤسسات الحكومييية والشييك فييي أن لا: عدم الثقة والتشكيك الذي يكون نابع ثَّاني
السلطات المشرفة على التحقيقات ستأخُذ الواقعة على محملَ الجد. 

لا: اللمبالة والستسلم للمر الواقع. ثَّالث
شا: عدم الرغبة في محاسبة الجانية أو الجاني، أو عدم الرغبيية فييي بييذل مجهُييود وتإحمييلَ العبيياء الييتي رابع

ششرطة أو المحكمة. لل الدلء بالشهُادة أمام ال تإرتإبط بتقديم الشكوى، مث
لا مييا تإلعييب لا: هِناك أسباب ملموسة تإجبر الضحية على التنازل عن تإقديم شكوى ضد الجيياني، وغالبيي خُامس
لل إذا كيان الضيحية لا في إتإخاذ القرار. مث لا مهُم شمشابهُة التي عاشتهُا الضحية من قبلَ دور التجارب السيئة ال
ششرطة إلى مكان الحييادث تإمييت معيياملته وكييأنه هِييو لا بهُم، وبعد حضور ال ششرطة مستنجد قد أتإصلَ على ال

ششرطة. الجاني، عندهِا يفضلَ المجني عليه تإفادي ال

الشكوى؟    لتقديم المحفزة  السإباب
هِناك العديد من السباب المهُمة لتقديم شكوى ضد أعمال العنف اليمينية ومنهُا:

سضييحاياهِم لل: ل بد أن يوضع حد لمرتإكبي هِذه الجرائم كما من المهُم مناقضة تإبريراتإهُم التي تإقييول: أن  أو
أقلَ قيمة منهُم ولهُذا يجب العتداء عليهُم وركلهُم.

لا: السكوت على مثلَ هِذه العتداءات والمتناع عن تإقديم شكاوى ضدهِا يؤدي إليى وقييوع المزيييد ميين ثَّاني
شيشييجع اليمينييين علييى المزيييد ميين العتداءات المماثَّلة. السكوت وعدم البلغ عن الحادثَّة ميين شييأنه أن 

أعمال العنف.
لا: البلغ عن مثلَ هِذه الحوادث هِو بمثابة رسالة واضحة للجاني أو الجانييية ومحيطهُييم وتإؤكييد لهُييم أن ثَّالث
شحكييم ضييد أحييد الجنيياة، قييرار المحكميية الضحايا لن يرتإهُنوا للتخويف بسبب هِذه العتداءات. وفي حالة ال

لا. ليس إدانة قانونية فحسب، بلَ سيكون إدانة مجتمعية أيض
لا: تإقديم الشكوى ل يعني  المشاكلَ الفردية للضحايا كما ل يعني إنتهُاء مشييكلة العنييف اليمينييي الييتي رابع
هِي مشكلة مجتمعية في الساس، لكن الشكوى هِي الخطوة الولى التي تإساعد الضحايا من الخروجا من

قوقعة الضحية إلى فاعلَ إجتماعي ضد ظاهِرة العنف. 
لا: تإقديم الشكوى هِييو شييرط أساسييي للحصييول علييى التعييويض المييالي، أي الخطييوة الولييى قبييلَ خُامس

المطالبة بالتعويض عن الضرار التي لحقت بك.
ششرطة يعني قيامك بتضمين وتإوثَّيق قضيتك فييي الحصييائيات العاميية. ميين لا: تإقديم الشكوى أمام ال سادس
شتإعرض هِذه الحصائيات على الرأي العام قد تإتغير بسببهُا وجهُة المهُم أن نوثَّق لمثلَ هِذه الجرائم، فعندما 

شتإقللَ من حجم العنف اليميني . النظر السائدة التي 

مشرطة     ال أمام الجنائية الشكوى تقديم
ششرطة. المرحليية الوليى ميين تإقييديم الشييكوى يعنييي كلَ شخص له الحق في تإقديم شكوى جنائية أمام ال
إخُطارك للسلطات المختصة بحادثَّة العتداء. من وجهُة نظر المتقدم بالشكوى هِي ليست بحادثَّة وحسب
ششرطة أو أي قسم ميين أقسييام يي من أقسام ال لا أمام أ لا أو شفهُي سخُطي شتإقدم  بلَ جريمة. الشكوى يمكن أن 
شينصح بتقيدم الشييكوى أمييام النيابة العامة ( إنظر في الملحق لتري نموذجا كتابة  الشكوى الجنائية). لكن 
لا كتابة الشكوى وإرسالهُا عييبر النييترنت أو بمسيياعدة محامييية أو محييامي أقرب قسم شرطة. يمكنك أيض

ششرطة. تإثق به إلى مكتب ال

القانوني   السإتدعاءا  عنوان
ششييرطة، سيييجب عليييك تإقييديم بياناتإييك الشخصييية، كالسييم و تإاريييخ عند تإقديمك الشكوى الجنائية أمام ال
ى مكيان سيكنك رلق من أن الجاني قد يتعيرف عل سق الميلد والعنوان ومكان السكن والعملَ. في حالة أنك 

شيسمي ششرطة ما  . هِذا العنوان قد يكييون بعنوان السإتدعاءا القانونييمكنك بموجب القانون إعطاء ال
لل عنوان المحامية أو المحامي الخاصة بك أو عنوان العمييلَ أو عنييوان مكتييب آفيياق الضييحايا المنتظييرة مث
شصدور قوانين جديدة يمكن إستبعاد عنوانييك ميين الملييف، لكيين هِييذا الميير ( أوبفر بريسبيكتيفا). في حالة 
شسلطات العنوان الثيياني ( عنييوان السييتدعاء القييانوني) لا ما يحدث. لذا ننصحك بتفادي ذلك وإعطاء ال نادر
شخُذ معك مييا يثبييت ششرطة  ششرطة. قبلَ أن تإذهِب إلى قسم ال مباشرة عند تإقديم  الشكوى الجنائية أمام ال
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ششييرطة  ميين هِويتييك رف لكي تإتحقق ال لل). إحدى هِذه المستندات كا هِويتك ( جواز سفر أو رخُصة قيادة مث
بدون أن يشترط عليك إعطيياء البيانييات الشخصييية الخُييرى. ميين المهُييم الطلع علييى عنييوان السييتدعاء
ششرطة أو المحكمة ستتواصلَ معك عبره. نموذجا إستمارة عنوان الستدعاء القانوني بصورة دورية، لن ال

.25القانوني ستجدهِا في الملحق ص. 

بالتحقيق    اللتزام
ي حالية ششرطة والنيابة العامة بالتحقيق في القضية حيال إسيتلم الشيكوى الجنائيية، إل ف القانون يلزم ال
عدم وجود مؤشرات واضحة بخصوص الجناية. خُلل فترة التحقيقات ل يمكن للمتقدم بالشييكوى الجنائييية
ششرطة والنيابة العام تإتولي سير التحقيقات. كمييا ل يمكيين للضييحية أن يؤثَّر على إجراءات التحقيق، لن ال

سحب الشكوى بعد تإقديمهُا.
 

الجنائية    الشكوى طلب إسإتمارة
القضائية   المتابعة طلب

شسييلطات المختصيية عيين حادثَّيية العتييداء، بينمييا تإقييديم ششرطة يعني فقط إخُطييار ال تإقديم الشكوى أمام ال
رقبلَ الضحية أمام السلطات لملحقة الجاني ومعاقبته. الشكوى الجنائية يعني تإقديم طلب شخصي من 

شتإقدم شكوى جنائية مباشرة بعد تإعرضك لحادثَّة إعتييداء. تإقييديم الشييكوى الجنائييية ل يمكين لهُذا ينبغي أن 
بأي حال من الحوال أن يعود عليك بأثَّر سلبي. طلب الشكوى الجنائية مهُم لن بعض الجرائم الجنائييية ل

.) الجنائية الضافية من قبلَ الضحية.24يتم البت فيهُا إل بعد تإقديم إستمارة الشكوى ( الملحق.ص. 
 

شخصي          طلب بعد إل فيها البت يتم ل الشكاوى بعض
لل، إهِانة شخص ما أو التعدي على أحيد فيي مكيان سيكنه) ل من المهُم معرفة أن هِناك بعض الجرائم (مث
ششرطة بجريمة ما، فييي ششرطة فيهُا إل بعد تإقديم طلب شخصي من المتضرر. على خُلف إخُطار ال تإبت ال

لا حتى تإبدأ في التحقيق في الحادثَّة. سخُطي ششرطة  رطر ال شتإخ مثلَ هِذه الحالت ل بد أن 

القانونية  الفترة
إستمارة الشكوى الجنائية وطلب المتابعة القضائية يمكنك أن تإطلبهُما في آن واحد. من المهُم في طلييب
لا تإقيديم بة الشيارة ب( أقيوم بتقيديم شيكوى متابعية جنائيية). يمكنيك أيضي الستمارة، في الخانة المناس
شكوى خُطية غير أن هِذا المر مشروط بأن ل تإتعدي الفترة ثَّلثَّة أشهُر بعييد وقييوع الحادثَّيية، وذلييك علييى

 ب من القانون الجنائي.77حسب المادة 

مشرطة    ال مع تتعامل كيف
مترجمة         أو مترجم و ممرافق على الحصول في  الحق

ششييرطة أثَّنيياء طلييب الشييكوى الجنائييية، فميين المستحسيين أن إذا كنت تإشعر بالرتإباك في التعاملَ مييع ال
يرافقك أحد الشخاص الذين تإثق فيهُم، قد يكون هِذا الشخص زميلة أو زميييلَ عمييلَ أو أحييد موظفييات أو
ششرطة هِي التي ستحدد إن كان بإمكان الشخص المرافييق لييك البقيياء أثَّنيياء موظفي أوبفر بريسبيكتيفا. ال
التحقيقات أم ل. إذا كنت ل تإشعر بالراحة في الحديث في اللغة اللمانية لديك الحق في طلب مييترجم أو
ششرطة وجلسات المحكمة. ل تإترتإب عليييك أي نفقييات مترجمة، ليتولى أمر الترجمة أثَّناء التحقيقات مع ال

إضافية، فخدمة الترجمة مجانية بالكاملَ. هِذا حقك أطلبه.

القضية         مجريات مبع تت تت ل مهم الشكوى طلب رقم على الحصول
شينصح بالحصول على إثَّبات (مكتوب) بخصوص طلب تإقديم الشكوى. من المهُم أن يكون محتوى الثَّبييات
شمذكرة. هِذا الرقم بمثابة الرقم المتسلسلَ للشييكوى لا رقم ال رمن لا بلغة تإفهُمهُا وأن يكون الثَّبات متض مكتوب

التي تإقدمت بهُا. بموجب هِذا الرقم يمكننا بسهُولة تإتبع مجريات القضية في المستقبلَ.

الشكوى    بتسجيل مملزمة مشرطة ال
شملزمة بموجب القانون بتسجيلَ الشكوى في كلَ الحييالت. لكيين فييي بعييض الحيييان قييد يحيياول ششرطة  ال
شتإعاملك ششرطة لم  ششرطة التأثَّير عليك لسحب الشكوى. في حالة أنك شعرت بأن ال موظفات وموظفي ال
كما يجب أو تإماطلت في إعطائك إثَّبات خُطي للشكوى أو طلبوا منك العودة إلى البيت، ل يجب عليك أن

لا. شب منهُم مقابلة رئيسة أو رئيس القسم شخصي لل أن تإطل تإقبلَ المر بهُذه البساطة. يمكنك مث

الشكاوى  ققسم
إذا لم تإتمكن من مقابليية رئيسيية أو رئيييس القسييم، يمكنييك فييي هِييذه الحاليية تإقييديم شييكوى إلييى قسييم

رملت بهُا. في المحلق ص.  شعو  سييتجد نمييوذجا لسييتمارة26-25الشكاوى بسبب الطريقة غير العادلة التي 
الشكاوى.
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التحقيقات      في العامة والنيابة مشرطة ال دور
التحقيقات    متدير العام  النيابة

شمذكرة شكوى متابعة جنائية أو يكييون لييديهُم إشييتباه فييي متابعيية ششرطة أو النيابة العامة  بمجرد إستلم ال
شهُم ملزمون ببدء تإحقيقات موضوعية فييي القضييية. تإتييم عملييية التحقيييق تإحييت إشييراف سف لا،  قضية ما جنائي

شيسمى بعملية التحقيقات الجنائية. النيابة العامة. وعندما تإصلَ الشكوى إلى النيابة تإبدأ في ما 

ملموسإة    أدلة وجود أهمية
شتإشير لوقوع جريمة جنائية. بمعنى أنه ل يمكيين أن بدء عملية التحقيقات يشترط وجود أدلة واقعية وكافية 
شسييلطات المنييوط بهُييا التحقيييق يمكنهُييا لا: ال تإكون القضية مبنية على الشتباه أو الفتراض الشخصييي. ثَّانييي
سف الجاني ل يعاقب عليه القانون. ولذلك يمكن للنيابيية العاميية أن ستإصر التخلي عن التحقيقات في حالة أن 

تإوقف التحقيقات في القضية في مراحلهُا الولى. 

المحايد  التحقيق
شتإحقييق فييي كييلَ شملزمة ببدء التحقيقات. النيابة العامة  لكن في حالة وجود أدلة كافية  فالنيابة العام تإكون 
الملبسات التي تإرتإبط بالقضية. فل يجب أن تإتوقع أن النيابة العامة ستقف إلى جانبك بييدون تإحفييظ كمييا
لا أن تإييدقق بإمعييان فييي سييرد التفاصيييلَ هِو الحال مع محاميتك أو محاميك الخاص. لهُييذا ميين المهُييم جييد
المتعلقة بالقضية أثَّناء إستجوابك خُلل فترة التحقيقات. لكن يمكنك أن تإتوقع معامليية عادليية، كمييا سيييتم
رطييك لحادثَّيية العتييداء بأسييباب عنصييرية أو كب لا ر شمتضررة أو متضرر. أيضيي إتإخاذ موقف جاد بشأنك بإعتبارك 

لا صاغية من القائمين على أمر التحقيقات. دوافع يمينية متطرفة سوف يلقي أذن
  

العامة        النيابة أمام أو مشرطة ال أمام بشهادة الدلءا
مشرطة    ال قبل من السإتدعاءا

سقق معك بهُا وكأنييك شيياهِد فييي القضييية ولسييت المتقييدم بالشييكوى، عليييه سح شي عادة ما تإبدو الطريقة التي 
ششرطة. حتى شهُر أغسطس من العام   لييم2017سيكون المر هِكذا خُلل فترة التحقيقات الولى أمام ال

رطة قيامت بإسيتدعاءهِم شش ششيرطة فيي حالية أن ال شملزم بالنسبة للشهُود الذهِاب إلى قسم ال يكن من ال
ششييرطة1 للدلء بشهُادتإهُم. لكن بعد صدور قانون جديد لا ملزمون باللتزام بإستدعاء ال  أضحى الشهُود أيض

لهُم. بخصوص هِذا القانون تإوجد معلومات شحيحة ولذلك ننوه بإستشارة محامية أو محامي تإثييق فيهُييا أو
الستفسار من إحدى مكاتإب الستشارات القانونية.

لا. حيتى إذا لييم يكيين بإمكانييك ننوه للنتباه للنقاط التإية: بصفتك متضررة أو متضييرر فشيهُادتإك مهُمية جييد
تإقديم وصف كافي للجانية أو الجاني كشاهِدة أو شاهِد، فيمكنك على القييلَ تإقييديم شييهُادة حييول الضييرر
ششييرطة والنيابيية العاميية فييي حوجيية ماسيية خُلل فييترة الييذي تإسييبب فيييه الجانييية أو الجيياني للضييحية. ال
لا. فييي نهُاييية ركتابييي سوثَّيق  شي ششيرطة أو النيابيية العامية سييوف  التحقيقات لمساعدتإك. مضمون المقابلية مييع ال
شقييم بتصييحيح الخُطيياء إن شيطلب منييك التوقيييع عليهُييا. إقرأهِييا بعناييية و سقدم لك نسخة منه وسيي شت المقابلة س

وجدت.

العامة     النيابة قبل من السإتدعاءا
في حالة تإم إستدعائك من قبلَ النيابة العامة فل بد أن تإلتزم بالحضييور فييي كييلَ الحييوال. عييدم إلتزامييك
ششرطة لحضييارك أمييام  المحكميية. خُلل شتإوكلَ النيابة العامة ال شيعتبر مخالفة قانونية ولذلك قد  بالستدعاء 
سترط موافقيية كشيي شي جلسات الستجواب يمكن لشييخص مييا مرافقتييك. فييي حاليية أنييك تإعييديت سيين الرشييد 
الموظفين والموظفات المنوط بهُم إدارة السييتجواب وفييي حاليية رفضييهُم يجييب عليهُييم تإوضيييح أسييباب
لا الرفض. من الفضلَ أن تإقوم بالستفسييار بنفسييك قبييلَ الييذهِاب إلييى جلسيية السييتجواب. يمكنييك أيضيي
إصطحاب محاميتك أو محاميك إلى جلسات الستجواب. من المفيييد إحضييار كيلَ المسيتندات الييتي تإمييت

لل قائمة الضرار والشهُادة الطبية إلى ما ذلك. للقضية بصلة معك، مث

مشرطة؟          ال أمام شكوى الجاني أو الجانية قدم إذا العمل ما
المر     في مختصين بإسإتشارة مقم

في حالة تإم العتداء عليك يمكنك الدفاع عن نفسك بقدر ما هِو ضروري للدفاع. في هِذه الحالة لن يييؤثَّر
دفاعك عن نفسك  في قرار المحكمة. لذلك ليس هِناك مييا يييدعي للخييوف أو الشييك فييي قييول الحقيقيية
ششرطة. لكن في حالة أنك متردد ما إذا كان العنييف الييذي مارسييته ينضييوي تإحييت خُلل التحقيقات أمام ال
لا إلى إحدى مكيياتإب (الجمعييية الخيرييية لفييق الضييحايا) المسموح به أمام القانون أم ل، عليك التوجه فور

لا إستشارة محامي أو محامية. وأستشارتإهُم في المر، كما يمكنك أيض
 

كمتهم   إسإتدعاءاك
في حالة أن الجانية أو الجاني قدم شكوى ضدك ليشغلَ النتبيياه عين الجريميية الييتي قييام بهُييا ولييذلك تإييم
ششرطة. فييي مثييلَ هِييذه شملزم بالذهِاب إلى قسم ال ششرطة للتحقيق في المر، لست  إستدعائك من قبلَ ال
شتإلغييي الشييكوى. الحالت من الفضلَ أن تإنتظر حتى تإبت النيابة العامة في المر، لن النيابة العامة قد قد 

1 Strafprozessordnung (StPO)
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رل أمامهُا. في حالة تإييم إسييتدعائك ميين قبييلَ شمثو لكن إذا تإم إستدعائك من قبلَ النيابة العامة فل بد من  ال
النيابة العام ننصح بتوكيلَ محامي أو محامية للمر.

القضية   ملبسات  توضيح
ششرطة أن تإوضح لك إن كان إستدعائك بصفتك جانييية أو جيياني أم بصييفتك من حيث المبدأ: ينبغي على ال
ست كضحية لعتييداء وقييررت الدلء بمعلومييات فينطبييق عليييك كي شتدع مشتبه فيه في القضية. إذا كنت قد أس
وضع الشاهِدة أو الشاهِد، بمعنى أنك شاهِد ومجني عليه في ذات الوقت، وملزم بقول الحقيقة. أمييا فييي
حالة أنك متهُم يمكنك المتناع عن الدلء بالشهُادة. إذا إلتبس عليك المر خُلل التحقيقات ولييم تإييدري إذا
كان قد تإييم إسيتدعائك بصييفك ضييحية أم متهُييم، يجييب عليييك تإوضيييح ذلييك للمسييؤولة أو المسييؤول عين

الستجواب وطلب تإضمين هِذا اللتباس في المحضر.

الشكوى؟     تقديم بعد سإيحدث  ماذا
مشرطة؟       ال تحقيقات تستغرقها التي المدة هي ما

شملزمة بمواصلة التحقيقات حتى تإتبين لهُا صورة واضحة حول حيثيات الجريمة وتإكون مقتنعة أن ششرطة  ال
ششرطة من إجراء المزيد من التحقيقات فيهُا لن يؤدي إلى تإفاصيلَ قد تإغير وجهُة القضية. وعندما تإنتهُي ال
شم بمراجعيية نتائييج ستإقو شتإقدم الوثَّائق الخاصة بالقضية إلى النيابة العامة. النيابة العامة  إستكمال التحقيقات، 
ششرطة بإجراء المزيد من التحقيقات، لكن فييي حاليية أن النيابيية التحقيقات. يمكن أن تإأمر النيابة العامة ال
شتإقييرر إن كييانت رف القضية. النيابة العامة هِييي الييتي  رتم الشارة لذلك على مل سي حدقت على النتائج،  سص العامة 

 تإمت إضافة فقرة قانونييية2008الدلة كافية لقامة دعوى أم ل. في الول من شهُر أغسطس من العام 
ششرطة 2جديدة  رجهُييات المختصيية تإخص طريقة عملَ ال شتإلييزم ال والنيابة العامة في التحقيقات، هِذه الفقرة 

رقصيةبالتحقيقات شمنت شكيره للجيانب أو  .  في حالة أن هِنياك مؤشيرات تإيدل عليى وجيود دوافيع عنصيرية و
سم التأكد ميين لحقوق النسان في القضية، ل بد للجهُات القائمة على التحقيقات إعطاء خُصوصية لهُا. إذا تإ
أن إحدى هِذه الدوافع لعبت دور في القضية، على النيابة العامة في هِذه الحالة أن تإسييمح للييرأي العاميية

بمتابعة حيثيات القضية، أي أن القضية صارت قضية رأي عام.
 التحقيقات عادة ما تإأخُذ وقت طويلَ، ربما تإمر أعوام  منييذ وقييوع حادثَّيية العتييداء حييتى إنعقيياد الجلسيية

الولى أمام المحكمة.

التحقيقات    مجري عن السإتفسار
قد يمر وقت طويلَ حتى إنعقاد جلسة الستماع الولى أمام المحكمة. أحيانا تإصلَ المدة إلى عييامين. قييد
ل تإحصلَ على أي إخُطار من المحكمة خُلل هِذه المدة. في حالة أن الجانية أو الجاني يقبييع فييي الحبييس
رجناية. إذا كان شملزمة بفتح ملف القضية في مدة أقصاهِا ستة أشهُر بعد وقوع ال الحتياطي، فإن المحكمة 
لديك شعور أن التحقيقات لم تإأتإي بنتيجة ملموسيية فيمكنييك فييي أي وقييت أن تإستفسيير عيين الميير عنييد

)ستجد العناوين التابعة للنيابة العاميية26النيابة العامة المسؤولة عن مجري التحقيقات. في الملحق (ص.
في مقاطعة براندينبورغ.

كما يمكنك بمساعدة محامية أو محامي، طلب ملف القضية. في هِذه الحالة يجب أن يكييون لييديك سييبب
لل: البحث في إمكانية تإقديم دعوى عارضة، أنظر إلى شروط الدعوى العارضة في الملحق. مقنع، مث

القضية     إسإتئناف وإمكانية الدعوى مسإقوط  
القضية؟    إيقاف قرار ماهو

شتإقرر النيابة العامة  ما إذا كان هِناك مجال لرفييع القضييية للمحكميية أو إيقيياف بعد إنتهُاء مجريات التحقيق 
القضية. في حالة أنك أوضحت أثَّناء تإقديم الدعوى بأنييك مهُتييم بمعاقبيية الجانييية أو الجيياني فعلييى النيابيية

العامة أن تإوضح لك في هِذه الحالة بسبب إيقاف القضية.

القضية   إيقاف أسإباب
لل يتم إسقاط القضييية فييي حاليية عييدم  كفاييية شعدة ليقاف القضية من قبلَ النيابة العامة. مث هِناك أسباب 

 الفقرة الثانية من القانون الجنائي) أو في حالة أن النيابة العامة رأت أن الجناية الييتي170الدلة (المادة 
 ميين القييانون الجنييائي) لكيين يجييوز أيقيياف153إرتإكبهُا الجانية أو الجاني ل يعاقب عليهُا القانون (المييادة 

شجرم المرتإكب يقع تإحت مادة (الحبس النافذ) لمدة عام. وهِذا ينطبق على الجرائييم القضية في حالة أن ال
المعتادة ذات الدوافع السياسية لليمين المتطرف، مثلَ الضرار بالممتلكات والهِانة والتسييبب فييي الذى
رجنايييات الييتي إرتإكبهُييا رجناية التي إرتإكبهُا الجانية أوالجاني طفيفة مقارنيية بال الجسدي. حتى في حالة أن ال
من قبلَ، ستقوم النيابة العامة بإيقاف القضية على أساس أن الذى الذي تإسييبب فيييه ل يكفييي لمعيياقبته

 ميين القييانون الجنييائي). إيقيياف القضييية قييد يكييون154وسيتم إيقيياف التحقيقييات فيي القضييية (المييادة 
لا بأن يدفع الجانية أو الجاني تإعويض مالي للمتضرر، أنظيير فييي الملحييق للمزيييد ميين المعلومييات مشروط

 26حول التسوية بين الجاني والمتضرر ص 

2 Richtlinien (RiStBV).
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الشكوى   تقديم إمكانية
شتإعرهِييا الولوييية الكافييية، يمكنييك تإقييديم سغفلت عن بعض الجوانب أو لم  إذا كنت تإعتقد أن النيابة العام قد 

سوضح رأيييك بشييكلَ موضييوعي عيين24ص .شكوى خُطية ضد قرار إسقاط القضية. ( أنظر في الملحق  .(
كضييمينهُا فييي ستإ النقاط التي لك إعتراض عليهُا. في حالة أنك تإحصلت على أدلة أو حقائق أخُرى يجب عليك 

الشكوى الخطية. يمكنك كتابة الشكوى بنفسك أو بمساعدة محامية أو محامي. 

المحكمة    أمام مشهودك إسإتجواب
كاملة       التحقيقات نتائج على يحتوي القضية ملف

شتقدم إذا قررت النيابة العامة رفع قضية جنائية أمام المحكميية بعييد إنهُيياء إجييراءات التحقيقييات، حينئييذ سيي
شيسمي بقرار التإهُام. هِذا القرار يتضمن كلَ النتائج التي تإوصلت إليهُا النيابة العاميية خُلل النيابة العامة ما 
شتإقييرر رجد المتهُمين مذنبين. بعييد ذلييك  شو شتعللَ تإحت أي فقرة قانونية  فترة التحقيق. كما أن النيابة العامة س

شقبول الشكوى. عندهِا سيتم إستدعائك إلى الجلسة الرئيسية. المحكمة في 
 

المحكمة    أمام مشهود ال إسإتجواب
ششهُود أمام المحكمة عادة ما يتم بشكلَ رسمي بخلف ما هِو عليه الحال عند إسيتدعائك مين إستجواب ال
ششييرطة، يحضيير ششرطة والنيابة العامة. بينما يكون هِناك موظفة أو موظف واحد خُلل إسييتجواب ال قبلَ ال
جميع الطراف التي لهُا صلة بالقضية جلسة المحكمة الرئيسية، فبالضافة إلى ممثلت وممثلي المحكمة
شمدعييية أو المييدعي بييالحق المييدني. إذا كنييت تإشييعر كشيياهِدة أو يحضر الجلسة الجاني والنيابة العامة وال
ششييروع فييي الجلسيية، فقييد يسيياعدك هِييذا شاهِد بالتوتإر يمكنك أن تإلقي نظرة على قاعة المحكمة قبلَ ال
المر على الشعور بالمان. كما يجب عليك الطلع على البرتإوكول التذكيري مييرة أخُييرى قصييد التحضييير

للدلء بشهُادك.
 

القضية   في  المشاركين
ردفاع يجلسيون فيي إحيدى نيواحي قاعية المحكمية. فيي الجهُيية الجانية أو الجاني ومحاميية أو محيامي الي
المقابلة يجلس ممثلي النيابة العامة. إذا كنت قد قررت تإقديم دعوى عارضة ففي هِييذه الحاليية سييتجلس
شمقدمة القاعة تإجلييس هِيئيية المحكميية. عييدد القاضيييات محاميتك أو محاميك إلى جانب النيابة العامة. في 
والقضاة الذين يجلسون في المقدمة يعتمد على حجم الجريمة. قييد يصييلَ عييدد القضيياة المحييترفين فييي
لا هِنيياك شييخص بعض الحالت إلى ثَّلثَّة وربما يشملَ عدد ميين القاضيييات والقضيياة الغييير محييترفين. أيضيي
منوط به كتابة بروتإوكول عن الجلسة. في مؤخُرة القاعة يمكيين للحاضييرات والحاضييرين متابعيية حيثيييات

الجلسة.

القانونية        السن دون هم لمن الجنائي القانون خصوصية
في حالة أن عمرالجانية أو الجاني تإرواح بين الرابعة عشر إلى الثامنة عشر سيتم محيياكمته تإحيت قيانون
لا يمنع حضور الرأي العام لجلسات المحكمة لن هِذه النوع من المحيياكم ما هِم دون السن القانونية. مبدئي
تإهُدف بالدرجة الولى لتأديب الجانية أو الجاني وليس محاكمته بخلف القانون الجنائي الخيياص بالبييالغين.
شجناة من الشابات أو الشبان الييافعين الييذين تإييتراوح أعمييارهِم بيين الثامنية عشيير والحادييية حما إن كان ال أ
والعشرين فيسمح للرأي العام بحضور جلسات المحكمة. في بعيض الحيالت قيد تإيدرس المحكمية ميدي
لا فتستبعد الرأي العام من شنضج شنضج الجانية أو الجاني، فإذا رأت المحكمة أن الجانية أو الجاني لم يكتملَ 

حضور الجلسة. 

علنية      تكون ما عادة المحكمة جلسات
شق لييك إحضييار بعيض في حالة  تإجاوزالجانييية أو الجياني عمير الثامنيية عشير تإكيون المحكميية علنييية. فيحي

الشخاص معك إلى الجلسة. حضور بعض الشخاص الذين تإثق فيهُم للجلسة سيشعرك بالمان. 

مشهود  ال إسإتجواب
شتإدلي بشييهُادتإك، وذلييك بسييبب إمكانييية إدلئييك حل بعد أن  ل يسمح لك بالبقاء في الجلسة والستماع إليهُا إ
شمتحيز بخصوص ما تإتذكره. ولهُذا ستطلب منك المحكمة في حالة أنييك هِنيياك بصييفة شيياهِد البقيياء بتقرير 
شينادى عليك. في هِذه اللحظة سيتم إجلسك على كرسي خُلف طاوليية صييغيرة خُارجا قاعة المحكمة حتى 
في وسط قاعة الستماع. حاول أن ل تإتأثَّر بجلوس الجاني بجانبك. من الفضلَ أن تإركييز علييى مييا يقييوله
القاضيات والقضاة. في حالة أنك تإشعر بعدم الرتإياح يمكن لمحاميتك أو محاميييك أو أي شييخص تإثييق بييه

بالجلوس بقربك.

قانونية   تعليمات
الجلسة تإبدأ بإستنطاق القاضية أو القاضي لييك وتإحييذيرك بخصييوص تإعليمييات وإلتزامييات المحكميية. هِييذا
شتإلزم من يدلون بشهُادتإهُم باللتزام بقول الحقيقة. لهُذا يتم النوع من التحذيرات هِو شأن كلَ القضايا التي 
تإنبيهُك بإلتزام الصراحة وتإحييذيرك أن الدلء بمعلومييات كاذبيية سيتكون لييه عييواقب قانونييية وخُيميية. كمييا
ستسألك القاضية أو القاضي عن إسمك وعمرك ومهُنتك وعنوان سييكنك وإن كييانت تإربطييك صييلة قرابيية

بالجانية أو الجاني.
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السإتجواب
شد حيثيات الواقعة. فييي هِييذه اللحظيية يجييب عليييك بعد ذلك سوف تإطلب منك القاضية أو القاضي أن تإسر
حي تإتمكن المحكميية ميين رسييم صييورة واضييحة عيين مرة أخُرى أن تإسرد كلما تإتذكره عن حادثَّة العتداء ك
شتإوضح ذلك للمحكمة. بعد ذلك سييتبدأ المحكميية فييي الواقعة. في حالة أنك نسيت بعض التفاصيلَ لبد أن 

طرح أسئلة أخُرى عليك.

مشرطة        ال أمام السابقة أقوالك من بعض قراءاة إحتمالية
لا. المحكمة تإفعييلَ ذلييك ششرطة سلف من الممكن أن تإقرأ المحكمة بعض من القوال التي أدليت بهُا أمام ال
في حالتين، إما لتذكيرك بتفاصيلَ الواقعة أو لن بعض التفاصيلَ إلتبست على المحكمة، في الحالة الثانية

ستطلب منك بعض التوضيحات.

الشفهية   الجلسة مبدأ
المحكمة معنية فقط بالقوال التي تإتضمن تإحقيقات النيابة العامة والشرطة. هِذا ما يسمي بمبدأ الجلسة

الشفهُية.
سد عليك المحكمة السئلة أكثر من مييرة. هِييذا شييئ طييبيعي ول يعنييي أن المحكميية لييم شتإعي من الممكن أن 
شتإكذب أقوالك. إذا تإمادت المحكمة في طلب سردك لتفاصيلَ الحادثَّيية الصييغيرة تإستمع إليك بجدية أو أنهُا 
دد كان الجاني يحملَ الزجاجة؟ كم عدد الثواني التي مضييت بييين الضييجيج والصييابة؟, هِييذه مثلَ:  في أي ي
لا في حاجة لرسييم صييورة التفاصيلَ الصغير تإلعب دور كبير في تإقييم المحكمة للقضية ولن المحكمة أيض

واضحة لجريمة العتداء.

السإتفسار؟    له ميخول من
بجانب المحكمة يمكن لكلَ المشاركين في المحكمة، أي النيابة العامة ومحامية أو محييامي دفيياع الجانييية

أو الجاني، حتى محاميتك أو محاميك يمكنهُم أن يطرحوا عليك بعض السئلة.
 

للمحكمة   الجتماعية الرعاية
لا، ل سييما عنيدما يحياول في لحظات معينة من سير الستجواب أمام المحكمة قد يبدو لييك المير محرجي
الدفاع أن يعترض على أقوالك أو يدفعك إلييى التنيياقض فييي أقوالييك، فيي هِييذه الحاليية عليييك أن تإتمالييك
أعصابك. في حالة إنتابك الشعور أن محامية أو محامي الدفاع يتعاملَ معك بسوء أو إهِانة عليييك اللتجيياء
إلى القاضية أو القاضي. أو حتى في حالة أنك إحتجت إلى إستراحة ل تإتردد في طلب ذلك من المحكمة.
فواجب المحكمة هِو حمياتإك. في حالة أنك قررت اللتجاء لحق طلب الدعوى العارضة سيييكون بإمكانييك

الحتفاظ بمحاميتك أو محاميك الذي سيمثلك وسيتدخُلَ في حالة الحوجة.

المحكمة   أمام القسم
حكدت وللمرة الخُيرة أنك قد قلت الحقيقة، بعد ذلييك يمكنييك إمييا كقسم أمام المحكمة تإكون بذلك أ شتإ حينما 
شحضور. كما يمكنك مغادرة المحكمة. قبييلَ المغييادرة ينبغييي الجلوس بجانب محاميتك أو محاميك أو بين ال

أن تإطلب من محاميتك أو محاميك إبلغك عما آلت إليه الجلسة.

التكاليف  دفع
شملزمة بدفع تإكاليف بعد الدلء بشهُادتإك كشاهِدة أو شاهِد في القضية يمكنك مغادرة المحكمة. المحكمة 

.تإذاكر المواصلت إلى المحكمة ومرتإب اليومية الذي كنت ستكسبه في حالة عدم مجئيك للمحكمة

 
الولى   الجلسة مجريات

فيما بعد سيتم إستجواب الشهُود الخُرين. في بعض الحيالت تإقييوم المحكميية بعييرض أفلم وأدلية أخُييرى
على شاشة  في قاعة المحكمة. وعندما يتم العلن عن نهُاية عرض الدلة يمكن للنيابة العامة والمييدعي
المدني والدفاع في هِذه اللحظة  الحديث. أطراف القضية المختلفون سوف يتبادلون وجهُات النظيير بعييد
شمحلفييين ستنسييحب لبعييض الييوقت كييي تإتنيياقش فييي ذلك يطالبون بعقوبة ضد الجانية أو الجاني. هِيئيية ال

شحكم  الذي ستنطق به عادة في نفس اليوم. ال
 إلى القانون الجنائي وبموجب هِييذه المييادة:46 أضيفت الفقرة 2015منذ الول من أغسطس من العام 

شكره للجانب أو تإنتقص من قيمة النسيان، ل بيد أن تإؤخُيذ رجناية مبنية على دوافع عنصرية أو  إذا ثَّبت أن ال
هِذه الدوافع في العتبار عند إصدار الحكم.

بالحكم     ططق من ال بعد المتاحة مفرص ال
كثير من المتضررين يصابون بحالة من الحباط  من قرار المحكميية الييتي إسيتمعت ليوقت قصييير لوجهُيية
رجناية، ل يسما بعد إنتظارهِم لمدة طويلة لقرار المحكمة. قييرار المحكميية ل نظرهِم في القضية ودوافع ال
يعني نهُاية القضية، فبموجب القانون لك الحق في تإقديم دعوى عارضة. ممييا يعنييي أن هِنيياك إمكانييية أن
شفييرص تإقييديم اليدعوى رقبيلَ محكمية أخُييرى. لبحييث إمكانييية و تإطلب إعادة النظر في القرار الصييادر مين 
العارضة يمكنك التفاكر مع إحدى المكاتإب الستشارية أو مع محاميتك أو محاميك، كما يمكنك أن تإتحييدث

معهُم حول الخطوات القادمة.
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العارضة   الدعوى مآلت
سزم الجانية أو الجاني بالحضييور أمييام المحكميية، لكيين شيل في حالة تإقديمك لدعوى عارضة أمام المحكمة ل 
لا. جلسات المحكمة التي ل يكون الجاني حاضر فيهُا تإسييمي شملزمة قانوني الحكام التي ستصدر تإجاهِه هِي 
(جلسة المحكمة بدون أقوال الجاني الشفهُية) غياب الجاني عن المحكميية مشييروط تإحييت بنييد الجنايييات
حرع ميين سس شتإ لا، أن المحكمة  لا. ما يميز هِذا الشكلَ من المحكمة أيض لا واحد التي ل تإزيد مدة عقوبتهُا عن عام
لا. في هِذه الحالة تإقدم النيابة العامة عريضة إتإهُام وتإحدد عقوبيية تإجيياه الجانييية إجراءاتإهُا وتإكون أقلَ تإعقيد
أو الجاني. المحكمة تإوافق عادة على العقوبة المقترحة. الجانية أو الجاني لديه الحق في السييتئناف ضييد
شتإقيرر بيدء إجييراءات قضيية السيتئناف أميام رقط المحكمية  الييدعوى أو  كسي شتإ القرار. فيي هِييذه الحاليية قيد 

المحكمة. 

العارضة؟    الدعوى معني ما
به      القيام يمكنك الذي اليجابي الدور

كمتضررة أو متضرر نتيجة لعمال عنف يمكن لعب دور إيجابي في الجراءات الجنائييية. المتضييررين ميين
أعمال عنف محددة يمكنهُم المشاركة في العريضة التي تإقدمهُا النيابة العامة، الشئ الذي سيييمكنك ميين
لا يكييون لييك لل: مشاركتك الدائمة في جلسة المحكمة الرئيسييية، أيضيي الحصول على حقوق مميزة. منهُا مث
لا يمكنييك المشيياركة لوحييدك ششهُود أمام المحكمة. مبدئي الحق في طرح أسئلة على الجانية أو الجاني أو ال

كنصح بتفويض محامية أو محامي لينوب عنك.  شي شمقدم للدعوى العارضة لكن  ك

المحكمة    يموجب القرار إتخاذ
يمكن في أي وقت تإقديم طلب إلى المحكمة المختصة للمشاركة في الدعوى، إل أن القرار سييينظر فييي

أمره بعد فتح إجراءات المحكمة. 

الجراءاات        سإير عن معلومات على الحصول في الحق
إذا وافقت المحكمة على طلبك، يمكن لمحاميتك أو محاميك طلب الملف الخاص بالقضية. بمقتضي ذلك
ششييرطة أو لل التحقيقييات الييتي قييامت بهُييا ال يكون لديك إمكانيات أكبر لمعرفة سييير إجييراءات القضييية، مث
لا يمكنك معرفة إذا كان المتهُم قييد رفييض الدلء الدوافع التي أدت بالجانية أو الجاني لرتإكاب جنايته وأيض

بشهُادتإه.

المحامي  دور
المحامية أو المحامي الذي ينوب عنك في الدعوى العارضة يقوم بالساس بتمثيلَ مصالحك. أثَّنيياء جلسيية
شموكلتك أو موكلك بجانب ممثلة أو ممثلَ النيابة العاميية. يحييق لموكلتييك أو موكلييك خُلل المحكمة تإجلس 
لا أن يقييدم طلييب بخصييوص الدليية وأن جلسات الدعوى العارضة أن يوجه أسئلة للمتهُم كما يحق له أيضيي
يرفض تإقييم الخبراء والقضيات أو القضاة في المحكمة. موكلتييك أو موكلييك يقييوم فييي السيياس بحماييية
لَ محاميية أو محيامي شمهُينية وغيير مقبوليية مين قب ررحت علييك أسيئلة  شط مصالحك والدفاع عنك في حال 

الدفاع.

المحكمة     في بالحضور المرتبط القانون
ق ليك كمشيارك فيي اليدعوى عادة ما يسمح للشهُود بيدخُول القاعية بعيد إنتهُياء إسيتجواب الجياني. يح
لا مييا يغييادرون قاعيية المحكميية،  وينتظييرون العارضة أن تإتابع جلسة المحكمة منذ البداية. المتضررين غالب
في الخارجا حتى ينادى عليهُم للدلء بأقوالهُم، هِذا المر قد يعزز من المصداقية، لنهُم لييم يسييتمعوا إلييى
أقوال الجانية أو الجاني قبلَ الدلء بأقوالهُم. تإحدث إلى محاميتك أو محاميك  قبييلَ بييدأ جلسيية المحكميية

حول هِذا المر.

القانونية  الدلة
شمرافعة أمام المحكمة. المرافعة هِييي سييانحة جيييدة لن المحييامي يقييوم في الختام يمكن لموكلك تإقديم 
شمحاكمة الجاني بسبب الييدعوى العارضيية ( أنظيير خُللهُا بالمطالبة في تإحديد حجم العقوبة. في حال عدم 
لا تإقديم طعن فييي قييرار في السفلَ) يمكنك بموجب أدلة الثَّبات تإقديم طعن  في الحكم. كما يمكنك أيض

المحكمة عندما تإرفض هِذه الخُيرة الطعن وتإسمح بدعوى النيابة العامة.
 

العارضة    الدعوى تقديم شروط
العارضة      الدعوى تقديم بحق المرتبطة الجنايات

يسمح القانون بتقييديم الييدعوى العارضيية خُاصيية فييي حييالت الضييرر الجسييدي وحييالت القتييلَ والجرائييم
لا يسمح بتقديمهُا في حالت السب والقذف وحالت السطو الييتي ل المرتإبطة بحرية الخُتيار الجنسي. أيض
تإندرجا تإحت بند الضرر الجسييدي الكييبير، كمييا فييي حييال أنييك أعتييبرت أن هِييذا ل يخييدم مصييلحتك بسييبب

 من القانون الجنييائي). أمييا فييي حاليية الجرائييم3، سطر 395العواقب الوخُيمة والدوافع الشخصية (البند 
ذات الصلة بالكراه والتهُديد ليس لك الحق في تإقديم دعوى عارضة.
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القانوني           السن دون هم بمن المرتبطة الجراءاات لدي العارضة الشكوى تقديم
إذا كان الجانية أو الجاني دون الثامنة عشرة ل يمكين فيي هِييذه الحالية نسيبة لتطييبيق القييانون المرتإبيط
بالحداث. تإقديم الشكوى العارضة يمكن فقط في بعض الحييالت السييتثنائية مثييلَ: الجرائييم الييتي تإتسييم

 الفقرة الثالثة من قييانون80بخطورة بالغة وتإنطوي عليهُا عواقب وخُيمة ما ينص المادة القانونية (المادة 
العقوبات للحداث). أما في حاليية أن عمرالجانييية أو الجيياني بييين الثامنيية عشيير إلييى الحادييية وعشييرين،
يمكنك في هِذه الحالة التقييدم بالشييكوى العارضيية، حييتى فييي حاليية تإطييبيق المحكميية للقييانون المرتإبييط
شم فيهُييا الشييابات ستهُ شي لا على القضايا العارضة التي  بالعقوبة الجنائية بالنسبة للشباب. هِذا المر ينطبق مبدئي
لا هِو أميير ينحصيير علييى جييزء ميين والشباب دون السن القانونية. الموافقة على تإقديم الدعوى العارضة إذ

القضية الموجهُة ضد الشباب اليافعين  بين الثامنة عشر والحادية وعشرين. 

محامي     أو محامية طفويض تت  جدوي
شتفويضك لمحامييية أو محييامي يملييك خُييبرة واسييعة فييي قضييايا تإقديمك لدعوى عارضة ناجحة مشروطة  ب
شتإرتإكيب لهِيداف عنصيرية ي ودوافيع الجرائيم اليتي  الدعوى العارضية وذو درايية عاليية بالقيانون السياس
شروما. موكلك هِو حلقة وصلَ بينك وبين المحكمة، عبره يمكنيك إيصييال وجهُيية نظييرك ومعادية للسامية وال
للمحكمة، ليس ذلك فحسب فتوكيلَ محامية أو محامي هِو أمر مهُم ول بد أن تإنتبه له قبلَ أن تإذهِب إلييى
ششييرطة لييك لا عنيد إسييتدعاء ال ششرطة كي تإقدم الشكوى الجنائية أمامهُييا. موكلييك يمكنييه مرافقتييك أيضيي ال

لستجوابك في القضية. 

ممحامي؟    ال أتعاب يتحمل من
تبرئتك      حالة في فقط العباءا تحمل

لا ما يتحملَ الجاني أتإعيياب المحييامي في حالة صدور قرار من المحكمة وتإم تإجريم الجانية أو الجاني، فغالب
شمشاركة أو المشييارك فييي الييدعوى وكلَ تإكاليف الجراءات. لكن في حالة تإمت تإبرئة المتهُم يجب على ال
شمشيياورات وتإوكيييلَ المحييامي وإلييي العارضة أن يتحملَ التإعاب بنفسه. هِذه التإعاب تإعود بالساس إلى ال

شمرافعات القضائية في جلسات المحكمة. تإكاليف ال

التعاب    دفع من المستثنون
شملزمة بتقديم طلب بخصوص التفويض في الدعوى العارضة ل سيما في القضايا الجنائية التي ل المحكمة 
ررح فيهُا ميين هِييو دون السيين القانونييية، فييي شج رسيم أو القضايا التي  سج حلفت أذي  سخُ تإتجاوز مدتإهُا سنة والتي 

هِذه الحالة يترتإب عليك دفع أتإعاب.

المصاعب        لك يوفر قد الخبرة ذو الموكل إختيار
يجب عليك في كلَ الحالت الخُرى إخُتيار محامية أو محامي ذا خُبرة في مجيال الشيكوى العارضية، كميا
من المهُم على موكلك أن يحدد لك من البدء حجم التكاليف المالية المتوقعة والتي يمكنك تإسديدهِا. فييي

هِذه الحالة يمكن لجمعية آفق الضحايا أن تإساعدك. 

القضية     تكاليف تحمل على المساعدة
لا الحصول على مساعدة مالية تإساعدك على تإحملَ تإكاليف القضية بخصوص القضايا الجنائية يمكنك مبدئي

في الحالت التالية: 
لل: إذا كان وضعك المادي ل يسمح بتحملَ تإكاليف القضية سواء جزء منهُا أو دفعهُا على شكلَ أقساط. أو

لا: في حالة كان الواقع والوضع القانوني مستعصي.  ثَّاني
لا: في حالة أنك ل تإستطيع بشكلَ كاف تإحملَ المر وتإحديد مصلحتك في هِذا المر. ثَّالث

المالية    المساعدة إسإترداد إمكانية
يتم في البدء التحقق ما إذا كنت تإستحق الحصييول علييى هِييذه المسيياعدة لتحمييلَ تإكيياليف القضييية أم ل.
لتقديم طلب المساعدة يجب عليك ملَء إستمارة الطلب والتي يمكنك الحصيول عليهُييا مين جمعيية آفيق
الضحايا أو إحدى مكاتإب المحاماة. ينبغي عليك مراعاة أن المحكمة يمكنهُا إعادة النظيير فييي القييرار فييي
شتإطالبك بإسييتعادة التكيياليف ميين جديييد، إذا طييرأ تإغيييير مدة قد تإصلَ إلى أربع أعوام بعد النطق بالحكم، و

إيجابي في وضعك القتصادي.

إسإتشارية  ممساعدة
ينبغي عليك الستفادة من خُدمة الستشارة الولية المجانية من قبلَ محامييية أو محييامي. للحصييول علييى
محامية أو محامي إتإصلَ بمنظمة فايسن رينغ. منظمة فايسن رينغ هِي منظمة إسيتغاثَّة ناشيطة فييي كيلَ
شتإقييدم مييا يسييمي وليييات ألمانيييا التإحادييية وتإقييدم مسيياعدات لضييحايا الجييرام والعنييف. فايسيين رينييغ 
بالمساعدات الستشارية الولية لضييحايا العنييف وميين صييدر فييي حقهُييم عقوبييات جنائييية.  بمييوجب هِييذه
المساعدة يمكن إخُتيار محامية أو محامي للدفاع عنك. مكتب المحامي سيقوم بالتواصلَ مع فايسن رينييغ
بخصوص التكاليف. إذا أردت الستفادة ميين هِييذه الخدميية يجييب عليييك التإصييال بييأقرب مكتييب لمنظميية
فايسن رينغ  من مكان سكنك. أنظر فيي الملحيق. وللحصيول عليى معلوميات أوفير أنظير عليى صييفحة

النترنت أدناه
www.weisser-ring.de

http://www.weisser-ring.de/
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في حالة أن دخُلك محدود يمكنك أن تإقوم بتقديم طلب للمحكمة  المختصة بخصوص مييا يسييمي ببطاقيية
تإقديم المساعدة الستشارية. بموجب هِذه البطاقة يمكيين إيجيياد محاميية أو محييامي كميا أن المحيامي ل

 يورو في هِذه الحالة. 15يجب عليه طلب أكثر من 
  

اللمان    المحامين هيئة صندوق
إضافة إلى ذلك يجب عليك إطلع محاميتك أو محاميك على دور (هِيئة المحامين اللمان) كمؤسسة تإعملَ
على (مناهِضة التطرف اليميني والعنف) حيث يمكن لمحاميتك أو محاميك تإقديم طلب لديهُم كي يتحملوا
أتإعاب المحاماة نيابة عنك. موكلك فقط يمكنه التإصال بالهُيئة. للحصول على معلومييات أوفيير أنظيير فييي

الملحق.

بجانبك   نقف نحن
جمعية آفاق الضحايا تإقف إلى جانبك وتإساعدك بتقديم المشورة بخصوص الشييكوى العارضيية والمشيياكلَ

حلك على الجهُات التي يمكنك طلب المساعدة منهُا  المالية ود

المادي     والتعويض الضرر عن التعويض
المدنية؟       والقضية الجنائية القضية بين الفرق ما

من حيث المبدأ يوجد هِناك إخُتلف بين القضية الجنائية والقضية المدنية. في حالة القضية الجنائييية تإقييوم
النيابة العامة، كممثلة للدولة بتقديم الشكوى ضدالجانية أو الجاني حيث يتم إتإهُامهُم بإرتإكاب جناييية علييى

مستوى النظام القانوني
بينما في القضية المدنية ينتظر أن يقوم المواطنين والمواطنات بحلَ القضية المعنية  بينهُم والوصول إلى

تإسوية مادية أو تإسوية بمثابة تإعويض عن الضرر.
لا محاكم خُاصة للقضايا الجنائية. كل المحكمييتين يسييتندا هِناك محاكم خُاصة للقضايا المدنية كما هِناك أيض
على قوانين خُاصة والجراءات تإأخُذ شكلَ مختلف. بالضافة إلى أن المحكمة المدنييية والجنائييية يختلفييان

من حيث الحكام والدلة.

مدنية     قضية في دعوى تقديم
من المستحسن إنتظار الجراءات الجنائية قبلَ رفع دعوى مدنييية لن النتائييج المتعلقيية بحيثيييات الجريميية
الواردة في حكم المحكمة الجنائية قد يساعدك في إستنتاجا بعض الحقائق التي على ضؤهِا ستقدم دعوى

الستئناف أمام المحكمة المدنية.
 

تحقة  لل مم ال  المحكمة
ل بد للشارة هِنا، حيث أن المتضررين من العنف والجرائم الجنائية لديهُم إمكانييية الحصييول علييى حقييوق
مدنية في القضية الجنائية (دفع تإعويض عن الضرر وتإعويض مالي). يتم هِذا المر عندما يكون عمرالجانية

لا على القلَ وذلك إبتداء من وقت وقوع الجناية. وهِذا الجراء يسمي بالمحكمة الضافية18أو الجاني  عام
حلحقة. شم أو المحكمة ال

 
الطلب   تقديم شروط

لا القيييام بتقييديم الطلييب شمحاكمة الضافية أمام المحكمة. يمكنك مبدئي يجب عليك تإقديم طلب بخصوص ال
شيفضلَ في الواقع أن تإقوم بمناقشة سلبيات وإيجابيات المر مييع محاميييك أو محاميتييك كمييا لا. لكن  شخصي

يجب عليك أن تإطلب من محاميك أن يعللَ لك في كلتا الحالتين، جدوى إتإخاذه للقرار. 

التكاليف      تحمل عن الناجمة المخاطر مراعاة
 أما الموضوع الذي يخص أمر تإقديم دعوى ضد الجانية أو الجاني أمام المحكمة المدنية ومييا يجييب عليييك
لا التحيدث معيه تإفاديه، فهُذا أمر يجب عليك إستشارة محاميتك أو محاميك فيه، كميا أنيه مين المهُيم أيضي

حول التكاليف المالية المتوقعة المرتإبطة والمتوقعة  بالقضية.
 

بحقوقك  تمسك
حدمتهُا ضييد الجانييية أو لا بالتمسك بحقوقك في شكلَ دعوى ق في قضايا المحاكمة المدنية يتعلق المر مبدئي
الجاني. في حالة أنك نجحت في المر ستحصلَ بموجب الحكم الصادر من المحكميية المدنييية علييى سييند
لا. هِييذا يعنييي شحكم يجب تإنفيذه ضد الجانية أو الجاني في حالة عدم القيام بالسداد طوع قانوني عبارة عن 
لا. بالضييافة لتإعيياب ست أنت بييدفعهُا سييلف سحملَ كلَ التكاليف التي قم ستإ لا أن الجانية أو الجاني يجب عليه  أيض
سسددهِا بعد، مثييلَ شتإ شمحامي،  يجب على الجانية أو الجاني سداد تإكاليف بعض من تإكاليف القضية التي لم  ال

قخبرة لا ما ل يقوم الجاني بالتسديد بسبب عجزه المالي ولذلك فمن الممكنتكاليف تقرير ال . لكن غالب
أن يستمر وضعك على هِذا الحال أثَّناء الجراءات المدنية على الرغم من وجود السند القانوني. 
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المحدودة   المالية المساعدة
أيضا في حالة تإقديمك دعوى أمام المحكمة المدنية يمكيين تإقييديم طلييب مسيياعدة مالييية لسييداد تإكيياليف
شفييرص نجيياح قضيييتك لل أن تإكييون  القضية. إمكانية الحصول على هِذه المسيياعدة مشييروطة بشيرطين: أو

لا بحيث يمكنك دفع التكاليف بنفسك. لا مادي لا: أن ل تإكون مقتدر عالية. ثَّاني

محامي   مساعدة  أطلب
شفييرص نجيياح ستفيياكر معييه حييول  كنصح بشدة إستشارة محامية أو محامي مختص فييي القييانون المييدني وال شي

القضية.
 

المحكمة   خارج تسوية
التسوية بين الجاني والضحية هِو أمر يتم التإفاق عليه خُارجا المحكمة. عادة ما تإتييم التسييوية بييين الجيياني
بر الضيرر بيين الضيحية والجياني، ي إيجياد حيلَ لج شمهُمتيه ف ن  شمحاييد تإكم والمتضرر عيبر وسييط ثَّيالث 
لل. في بعض القضايا مثلَ السب، الكراه والضييرار المادييية والجسييدية يمكيين للنيابيية كالتعويض المالي مث

العامة إيقاف القضية وإحالة الطرفين (الجاني والمتضرر) إلى الجهُة المسؤولة عن التسوية.
  

الضرر   جبر إتفاق
لا من قبلَ النيابة العامة في حالتين: الحالة الولى مشروطة بأن القضية إجراءات التحقيق يتم إيقافهُا نهُائي
شتإعد من قضايا الحالت الخطيرة. الحالة الثانية عندما يتوصلَ الجاني والمجني عليييه إلييى بصدد التحقيق ل 
حمييا فييي حاليية عييدم شمرضية للطرفين. التسوية عادة ما تإتم بالموافقيية علييى دفييع تإعييويض مييادي. أ تإسوية 

رجهُات المختصة بمواصلة إجراءات التحقيق من جديد.  وصول الطرفين لتإفاق جبر الضرر تإقوم ال

الضرر    جبر إتفاقية مجري
ستإستدعي هِيئيية التحكيييم المنييوط بهُييا إدارة عملييية التسييوية الجانييية أو الجيياني والضييحية لجييراء عادة ما 
محادثَّات معهُم. الهُدف من هِذه المحادثَّات هِو معرفة تإوقعات وأهِداف الطرفين. هِذه  المقابلت الولييية
تإهُدف إلى تإجهُيز هِيئة التحكيم لمقترح تإسوية. يمكنك جلب أحد الشخاص الذي تإثييق فيهُييم لحضييور هِييذه
لل أحد موظفات أو موظفي جمعية آفاق الضحايا. ل داعي للخييوف ميين المقابلة، هِذا الشخص قد يكون مث
مواجهُة الجانية أوالجاني في إطار هِذه المقابلة لوحدك. الجييدير بالييذكر معرفيية أن مقابليية التسييوية تإتييم

فقط في حالة موافقتك الشخصية.
 

المزايا
لا بخصييوص موضييوع التسييوية بالتأكيد أن الطرف الخُر أي الجانية أو الجاني ل بد أن يبدي إسييتعداده أيضيي
شينصح بشدة إعادة النظر في تإفاصيلَ التسوية قبلَ الموافقة عليهُا. فييي الغييالب تإبييدو وإيجاد حلَ للخلف. 
إتإفاقية التسوية في الوهِلة الولى إيجابية بالنسبة للمتضييرر، لن إتإفاقييية التسييوية مييع الجانييية أو الجيياني
بمثابة إمكانية جديد لحلَ النزاع مع الجاني خُارجا إطار التحقيقات الجنائية. إضافة إلى أن التعويض المادي

الذي ستتحصلَ عليه في إطار التسوية  يتم بسرعة وبدون عثرات بيروقراطية. 

السلبيات
شجناة الذين إرتإكبوا أعمال عنف بدوافع عنصرية أو بسبب معاداتإهُم لليهُود أو ولكن في أرض الواقع يبدي ال
شروما عدم رغبتهُم في التوصلَ إلى تإسوية مع الضحية، لنهُييم يعتييبرون التسييوية غييير منطقييية. هِييذا ضد ال
لا في حالة عدم إدراك الجانييية أو الجيياني لحجييم الجريميية الييتي إرتإكبهُييا. مييوقفهُم المر يكون أكثر وضوح
رجناييية ذاتإهُييا والييدعم رجناية التي إرتإكبوهِا يعود بالساس إلى موقفهُم اليدلوجي المبنييية عليييه ال ورؤيتهُم لل

الذي يتلقونه من المحيط اليميني المتطرف الذي يعيشون فيه.

مشروط   ال في التدقيق
شكييره لليهُييود أو لنييك تإنتمييي إلييى مجموعيية كمتضرر من إعتداء بدافع عنصري أو يميني متطرف أو بدافع 
شروما، ل ينبغي عليك أن تإتسرع في القبول بالتسييوية مييع الجانييية أو الجيياني  بييلَ يجييب عليييك بييالحرى ال
ششروط قبلَ الموافقة عليهُا. موظفات وموظفي جمعية آفق الضييحايا سيييقفوا بجانبييك فييي التدقيق في ال

هِذا الشأن ويمكنهُم تإقديم المشورة لك.

للقضاءا      التحادي المكتب عبر المادي  التعويض
اليميني     العنف ضحايا دعم  صندوق

لا عن قبول التعويض المادي من الجاني يمكنك أن تإنتهُج طرييق آخُير للحصيول عليى تإعيويض ميالي. رعوض
 يمكن لضحايا العنييف اليمينييي والعنصييري  ومعيياداة  السييامية2007فمنذ الول من شهُر يناير من العام 

رقبيلَ شييدعم مباشيرة ميين  التقدم بطلب التعويض الميالي ميين المكتيب التإحيادي للقضيياء. هِييذا الصيندوق 
البرلمان اللماني التإحادي.

التعويض      طلب تقديم لهم يحق من
حراء العتداء ضييرر الشخاص الذين تإعرضوا لعتداء بدوافع عنصرية أو يمينة أو معاداة اليهُود وحدث لهُم ج
لا يمكن للشخاص الذين كانوا متواجييدين فييي مسييرح الجريميية جسدي يمكنهُم تإقديم طلب للتعويض. أيض
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شمقييدم الطلييب ل حراء محاولتهُم التدخُلَ لمنع العتداء تإقديم طلب تإعويض. جنسية وعميير  وتإعرضوا للذى ج
يلعب أي دور في الموافقة على الطلب. شروط الحصول على المسيياعدة المالييية ل تإنحصيير فقييط علييى
لا حالت التهُديد والمس بالسمعة. أما الدفع في حالة الضرار المادييية فهُييو الضرر الجسدي بلَ تإشملَ أيض

أمر غير ممكن.

مشروط ال
شكييره اليهُييود شيشترط لضمان نجاح الطلب أن العتداء كان قد تإم بدوافع عنصرية أو يمينييية أو مبنييية علييى 
شروما. تإقديم الطلب ل يلزم إجراءات تإحقيقات جنائية ضد الجانية أو الجاني إل أنه ينبغييي تإقييديم طلييب وال

بخصوص العتداء.

الطلب   محتوي
لل: وقييت وقييوع رجناييية مث لا للواقعيية، أي ذكيير التفاصيييلَ المرتإبطيية بال لا دقيقيي سطلييب وصييف يجب أن يتضمن ال
الحادثَّة والشارة إلى دوافع الحادثَّة كونهُا تإمت بدوافع يمينية، إضافة إلى ذلك ينبغي التطرق بكيلَ وضيوح
حراء العتداء. قبول طلب التعويض يتم على أساس هِذا العتداء، لذا لتفاصيلَ الصابات التي تإعرضت لهُا ج
لا مثلَ مشاكلَ النيوم والقليق والخيوف. هِنيا تإجيدر الشيارة إليى من المهُم الشارة للصابات النفسية أيض
أهِمية إرفاق تإوصية من الطبيب. هِذه التوصية يجب أن تإرفق معهُا صيور تإوضيح الصيابات اليتي تإعرضيت

لهُا.
 

المادي    التعويض على  الحصول
لا الموافقيية علييى أن يحصييلَ تإقديمك لطلب التعويض المادي ميين المكتييب التإحييادي للقضيياء يعنييي ضييمني
حي ششرطة والنيابة العامة والمحكمة كيي المكتب التإحادي للقضاء على المستندات التي تإتعلق بالقضية من ال
يدرسوا إمكانية الحق في الحصول على التعويض. المبلغ الذي قد تإحصلَ عليه كتعويض مادي يحييلَ محييلَ
رقبييلَ المكتييب التإحييادي للقضيياء. بمعنييي آخُيير أن المكتييب التإحييادي تإعويض الجاني لك ويتم تإحديده ميين 

ست عليهُا كتعويض. للقضاء سيقوم برفع دعوى ضد الجانية أو الجاني ويطالبه بدفع المبلغ الذي حصل

مدنية    دعوى رفع إمكانية
حتى في حالة تإمت الموافقة بالتعويض في مجرى القضية المدنييية يمكنييك ميين حيييث المبييدأ أن تإتمسييك
لا، أي إمكانييية حصييولك عليى بحقك في التعويض ضد الجانية أو الجاني. عليك دراسة مييآلت القضييية جيييد
لا إمكانية التكاليف التي قد يجب عليك سدادهِا في حالة رفض القضية. لييذا ميين المهُييم أن التعويض، وأيض

تإكون لك أسباب واضحة ومقنعة قبلَ الشروع في تإقديم الطلب. 

الطلب؟    تقديم يجب متي
شينصيح تإقديم طلب التعويض أمام المكتب التإحادي للقضاء يمكن أن يتم مباشرة بعد وقوع الحادثَّيية. لكيين 
ستظيير ميين المحكميية  الكشييف شين بإنتظار قرار المحكمة قبلَ الشروع في تإقديم الطلييب. بييالخُص إذا كييان 
رجناية. عندما يحين وقت تإقييديم الطلييب ينبغييي عليييك الحييديث مييع أحييد موظفييات أو الدقيق عن دوافع ال
تمارة موظفي جمعية آفاق الضحايا بخصوص إمكانية تإقديم الطلب كما أنهُيم سيسياعدونك فيي ملَيء إس

سضمنة في الملحق. شم الطلب. العناوين الخاصة بالمكتب التإحادي للقضاء 

اليميني:      العنف لضحايا المخصص الصندوق كورا
بيروقراطية    وغير سإريعة مساعدات

يقدم صندوق كورا التابع لمؤسسة أميياديو أنطييون مسيياعدات سييريعة وغييير بيروقراطييية لضييحايا العنييف
اليميني. يمكنك تإقديم طلب رسمي أو خُطي لكورا بغية دعمك في الحتياجات التي تإبعت حادثَّة العتداء،
لل تإكاليف المحامي والحتياجات الطبية الحرجة أو الحالت المادية الطارئة. ل بييد ميين الشييارة إلييى أن مث

شمرفقة في الملحق.  موارد الصندوق محدودة. العناوين الخاصة بالصندوق 

الضحايا   تعويض قانون
الطبية   التكاليف تغطية

بموجب قانون الضحايا ( ق-ت-ض) يمكنك تإقديم طلب للمساعدة في تإكاليف الجراءات الطبية، إذا كنت
لا قد تإعرضت لحادثَّة إعتداء وتإعرضت لجروح الشئ الذي إستلزم خُضوعك للعلجات الطبية. من المهُم جد
رسييرت شك لل، أو في حاليية  الحصول على مثلَ هِذه المساعدات في حالة أنك تإعاني من أللم في السنان مث

نظارتإك أو تإعرضت إلى أذى جسدي يتطلب مراجعة طبيبة خُلل السنوات المقبلة.
 

الطبي    العلج تكاليف تغطية
شملييزم بالتكفييلَ بنفقييات علجييك بالكامييلَ خُلل إذا تإم قبول طلبك فمكتب الرعاييية والشييؤون الجتماعييية 
لل: تإكاليف عملَ نظارة جديدة أو دفع نفقات فترة القامة فييي السنين القادمة التي تإلي حادثَّة العتداء، مث
شلَ محييلَ المستشفي. ل بد من التوضيح هِنا أن تإقديم طلب المساعدة عبر صييندوق قييانون الضييحايا ل يحيي

حلما يقدم تإعويضات بشأن الضرار المادية.  سق طلب التعويض المادي كما أن صندوق الضحايا 
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الطلب    بتقديم لهم المسموح
كلَ الشخاص الذين تإعرضوا لذى جسدي بسبب حريق أو حادث تإفجير أو حادثَّيية تإسييمم. كمييا أن أولئييك
لا لكلَ اللمان كما الذين تإعرضو لذى جسدي أثَّناء دفاعهُم عن أنفسهُم يمكنهُم التقدم بالطلب. يحق مبدئي
للمهُاجرات والمهُاجرين الذين يعيشون بطريقة قانونييية فيي دوليية ألمانيييا التإحادييية تإقييديم الطلييب. هِييذه
المساعدة يستفيد منهُا عادة اللميان ومواطنييات وميواطني التإحيادي الوربييي والمهُيياجرات والمهُيياجرين
الذين يعيشون بطريقة قانونية داخُلَ دولة ألمانيا التإحادية منذ ما ل يقلَ عن ثَّلث سيينوات. بالنسييبة لميين
يحملون طلب القامة المؤقتة يصعب عليهُم عادة الستفادة من هِذه المساعدة.  بالرغم من ذلك مسييألة
الموافقة على طلب من يحملييون حييق القاميية المؤقتيية هِييو مسييألة قابليية لتفسييير مييوظفي وموظفييات
ي يقيدموا ليك المشيورة ف ك رجهُات الحكومية المختصة. لذا ننصح بالتإصيال بجمعيية آفياق ضيحايا العن ال

المناسبة.

للجئين   بالنسبة خصوصيات
شتإقبلَ طلبات اللجئات واللجئين نسبة لمتلكهُم حق القامة المؤقت. لكيين عييادة مييا في بعض الحالت ل 
يسمح  للموظفين والموظفات الذين يدرسون هِذه الطلبات تإقييييم المييور بأنفسييهُم. لهُييذا ننصييح بتقييديم

لا. جمعية آفاق الضحايا ستساعدكم في ملَء إستمارة الطلب. الطلب مبدئي

اللمانية       للجنسية الحاملين لغير قطبي ال العلج حق
لا على نوع القامة التي يحملهُييا رعلجا الطبي لغير اللمان يعتمد في الساس على قوانين أخُرى وأيض حق ال
لا سب منييك دفييع ثَّميين نفقييات العلجا ينبغييي عليييك فييور رليي شط ست ميين العلجا أو  شمنع الشخص المعني. في حالة 

التإصال بإحدى الجمعيات الستشارية وبحث المر معهُم.
رعلجات الولية أو فييي حييالت الطييوارئ فييي الشخاص الذين يعيشون بصورة غير قانونية يمكنهُم تإلقي ال
المستشفيات. بموجب القانون يمنع الطبيبيات والطبياء اليذين يعيالجون المهُياجرين غيير القيانونيين مين
التإصال بوزارة الهُجرة. للسف ليس بإستطاعة الكثير من المهُيياجرين الغييير القييانونين تإلقييي العلجا فييي
المستشفي من غير أن يتخلوا عن مخاوفهُم من الترحيلَ إلى بلدهِم. لهُييذا هِنيياك الكييثير ميين المنظمييات
الغير حكومية التي تإقدم خُدمات علجييية بييدون كشييف هِوييية الشييخص المتلقييي للعلجا. هِييذه المنظمييات

سضمنة في الملحق.   شم ستساعدك في إيجاد الطبيبة أو الطبيب المناسبة لك. عناوين هِذه المنظمات 

إعتداءا     حالة بعد القامة حق
يميني        إعتداءا حادثة علي والشهود للمتضريرين القامة  حق

شنظمت في ألمانيا من أجلَ المطالبة بحق القامة الدائمة للمتضريرين بالرغم من المظاهِرات المكثفة التي 
.من إعتداءات اليمين ولعائلتإهُم, لم يصوب حتي الن علي قانون يضمن لهُم هِذا الحق

عدد كبير من المتضريرين من إعتداءات اليمين, المهُاجرين والمهُاجرات واللجئين واللجئات, يعيشون في
ألمانيا بدون حق القامة الدائم. خُلل العوام الفائتة حدث بصورة متكررة أن قامت السلطان المعنية إما

شسلب منهُم الحق كمتضريرين من لا. بهُذا  لا أو تإم تإرحيلهُم قسر بمضايقة المتضريرين كي يغادروا ألمانيا طوع
شجناة اللذين إعتدوا عليهُم. جمعية أوبفر بريسبيكتيفة تإناهِض مثلَ هِذه السياسيات منذ تإأسيسهُا ملحقة ال

.وتإتطالب السلطات المعنية بإعطاءهِم حق القامة الدائمة

براندينبورغ       أقليم في للمتضريرين القامة حق
يميني        إعتداءا حادثة علي والشهود للمتضريرين القامة  حق

شنظمت في ألمانيا من أجلَ المطالبة بحق القامة الدائمة للمتضريرين بالرغم من المظاهِرات المكثفة التي 
.من إعتداءات اليمين ولعائلتإهُم, لم يصوب حتي الن علي قانون يضمن لهُم هِذا الحق

عدد كبير من المتضريرين من إعتداءات اليمين, المهُاجرين والمهُاجرات واللجئين واللجئات, يعيشون في
ألمانيا بدون حق القامة الدائم. خُلل العوام الفائتة حدث بصورة متكررة أن قامت السلطان المعنية إما

شسلب منهُم الحق كمتضريرين من لا. بهُذا  لا أو تإم تإرحيلهُم قسر بمضايقة المتضريرين كي يغادروا ألمانيا طوع
شجناة اللذين إعتدوا عليهُم. جمعية أوبفر بريسبيكتيفة تإناهِض مثلَ هِذه السياسيات منذ تإأسيسهُا ملحقة ال

وتإتطالب السلطات المعنية بإعطاءهِم حق القامة الدائمة

 من2016 0/8نتيجة لهُذه التظاهِرات, إستجاب أقليم براندينبورغ لهُذه المطالب وأصدر مرسوم برقم 
, بموجب هِذا المرسوم يمكن للمتضريرين البقاء في ألمانيا, بذلك يكون أقليم براندينبورغ هِو2016العام 

القليم الول الذي يجيز كثلَ هِذا المرسوم. هِذا القانون يسمح للمتضريرين تإحت شروط محددة بالقاء في
ألمانيا. هِذا المرسوم يشملَ أيضا الشهُود علي الحادثَّة, لن شهُادتإهُم أمام النيابة العامة أو أمام المحكمة

.مهُمة
شمفعلة في القانون في حد ذاتإه لم يكفلَ حق القامة الدائمة بلَ يسمح بموجبه تإعديلَ بعض بنود قوانين 

 , وهِي60 من القانون رقم 2, 3, 25, 5الساس كما تإفعلَ وزارة الهُجرة واللجؤ, مثل, يمكن تإعديلَ البنود, 
القوانين الخاصة بحق القامة. بصدور هِذا المرسوم يمكن إعادة تإفسير هِذه البنود بطريقة ما يسمح من

خُللهُا بإعطاء حق القامة لسباب إنسانية أو بسبب أن قضية ما صارت قضية رأي عام. علي ضؤ هِذه
التعديلت تإتحول القضية الشخصية للمتضرر إلي قضية رأي عام. في حالة حصول الشخص علي إقامة

.إنسانية سيتم إعطاءه حق القامة المؤقتة
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اليميني؟    بالعتداءا يقصد ماذا
شيقصج به العتداء الجسدي, التسبب في حرق بعمد, القتلَ, العملَ الرهِابي, السرقة, البتزاز, تإهُديد المن
المحلي أو العتداء الجنسي, كلَ ذلك ينضوي تإحت أثَّار العتداء اليميني. علي حسب المرسوم الذي صدر
في أقليم براندين بورغ يجب علي مقدم/ة الطلب أن يكون قد تإعرض لحدي الجرائم أعله. وأن العتداء
يكون قد تإرك عليه أثَّار جسدية أو نفسية ملموسة. في حالة أن الشخص إستوفي هِذه الشروط ستقوم

السلطات بإيقاف أمر الترحيلَ إلي أن يصدر قرار نهُائي في القضية. ننوه أنه في هِذه الحالة يجب تإقديم
 .طلب أمام مكتب الهُجرة واللجؤ

القامة   حق مدة
بعد صدور قرار المحكمة ستقوم السلطات بمراجعة المر بخصوص القامة من جديد. علي ضؤ قرار

المحكمة يمكن تإمديد حق القامة لمدة أطول. قرار تإمديد القامة يعتبر بمثابة جبر ضرر من أجلَ
.المتضريرين. قرار تإمديد حق القامة وطول الفترة يقع بالكاملَ تإحت سيطرة الجهُات المختصة

ننوه أنه ينظر بعين العتبار ما إن كان الشخص يعملَ جلسات مع طبيب/ة نفسي أو يتناول أدوية بإستمرار
كنتيجة للعتداء. لكن في حالة أن الجهُة المعنية رفضت التصديق علي الطلب لنه ل المتضرر/ة ل تإستوفي

.الشروط أعله, سيتم رفض طلب حق القامة

   / الطلب     تقديم في ة محامي أو إسإتشاري مركز إسإتشر
بالرغم من أن المرسوم الجديد لقي تإرحيبا واسعا إل أنه يحتوي علي نقاط ضبابية كثيرة تإكمن داخُلَ

كيمت السلطات حالة العتداء علي أنه حالة إعتداء يميني سيتم إعطاء الشخص إقامة تإفاصيله, مثل, إذا ق
تإوقف عمليىة الترحيلَ بصورة مؤقتة, و يمكن أن يكون في حوزة المتقدم/ة بالطلب, إقامة بحظوظ أفضلَ

شفرص الحصول علي القامة الدائمة, كما هِناك شلَ  رق قبلَ حادثَّة العتداء, وفي حالة قبول القامة المؤقتة, تإ
أيضا بنود أخُري غير واضحة في المرسوم.لهُذا ننصح بالتإصال بإحدي المراكز الستشارية, مثلَ جمعية أوبفر
بريسبيكتيفة, أو بمساعدة محامي/ة في حالة قررتإم تإقديم طلب حق القامة المؤقتة, والنقاش معهُم حول
إن كان تإقديم الطلب ذا فائدة أم ل. جمعية أوبفر بريسبيكتيفة يمكنهُا مساعدتإكم في تإعبئة إستمارة الطلب

.ومتاعبة حيثيات القضية مع السلطات المختصة بعد تإفويضكم لنا

  
مكلنا    تهمنا قضية العنصرية

شكلنا وليس فقط المتضررين. كأصييدقاء وأقييارب شروما يمسنا  شكره اليهُود و ال العنف المبني على العنصرية و
وجيييران وسياسيييات وسياسيييين ومجتمعييات دينييية وأسييتاذات وأسيياتإذة وناشييطات ونشييطاء فييي إطييار
الجمعيات وعضوات وأعضاء الندية الرياضية والمراكز الثقافية والمؤسسات، كلَ هِذه الفئات الجتماعييية

المختلفة يمكنهُا فعلَ الكثير.

الجد      محمل الضحية نظر وجهة مخذ
من المهُم الستماع إلى وجهُة نظر المتضرر وحملَ كيفية سييرده للحادثَّيية محمييلَ الجييد، كمييا ميين المهُييم
حراء العتداء يمكيين أن يتحييول إلييى التعريف بقضيته في المجتمع. الخوف الذي يسكن المتضررين عادة ج
مصدر قوة في حالة أننا كمجتمييع تإفهُمنييا وضيعهُم وشييعرنا بييآلمهُم. لييذا ميين المهُييم تإفيادي التقلييلَ ميين
رمصداقية أو الشك في سرد المتضرر لتفاصيلَ الواقعة. وبالخصوص تإفادي تإحميلَ المتضييرر المسييوؤلية ال
لل: لماذا تإتسكع في الشارع الفلني؟ لماذا لم تإتفادي المشي فييي تإلييك الجهُيية ميين محطيية لما جري له مث
شب عليى المتضيرر التعاميلَ ميع آثَّيار حع سصي شي شهُم لميا فعليه الجانيية أوالجياني، كيلَ ذليك  سف ستإ القطار؟ أو إظهُار 

العتداء.
تإقع على الشخاص القريبين من المتضرر مهُمة كبير لن لهُم تإأثَّير في طريقيية تإعامييلَ المتضييرر مييع آثَّييار
الحادثَّة. ما قييد يسيياعد المتضييرر، هِييو إظهُييار الهِتمييام بقضيييته والثقيية  فيمييا يقييوله وتإنظيييم النشيياطات

الجماعية معه. هِذه الشياء عادة يمكن للشخاص القريبين منه القيام بهُا.

الدعم     على للحصول المتضررين  سإاعد
كمييا أن المكياتإب الستشيارية يمكنهُييا تإقيديم الييدعم للمتضيررين وللشيخاص القرييبين منهُييم وللشييهُود،
شمتاحة بعد حادثَّة العتييداء أو حييتى بالخصوص حول السئلة التي تإتعلق بالتعويض أو الحقوق والمكانيات ال
شطرق تإساعده للتعاملَ مع آثَّار العتداء. لذا ينبغي دعم المتضررين في إيجيياد لمساعدة الضحية في إيجاد 

المكتب الستشاري المناسب لهُم كما بإمكانكم التإصال بنا.

عادية     بجريمة ليس اليميني العنف
شرومييا ليسييت شييكلَ عييادي ميين أشييكال العتداءات المبنييية علييى دوافييع عنصييرية أو معادييية لليهُييود أو لل
الجريمة. لذا يجب تإسمية هِذه العتداءات بأسماءهِا. لن تإنحسر هِييذه العتييداءات إذا إعتييدنا عليهُييا وقللنييا
من أهِميتهُا وغضينا الطرف عن الجانب السياسييي منهُييا علييى أنهُييا (صييراعات الديسييك) أو (صييراعا بييين
شيقال. إذا واصلنا تإسميتهُا كذلك سنقضي على شكلهُا ودوافعهُا السياسية. التسمية الصحيحة الشباب) كما 
ن لل ع لهُذه العتداءات ودوافعهُا يساعد المتضررين على التعاملَ مع آثَّيار العتيداء اليذي تإعرضيوا ليه. بيد
التقليلَ من حجم هِذه العتداءات ينبغي الستماع إلى وجهُات نظر المتضررين منهُا وعدم الهِتمام بوجهُة
ي لَ نظريية السيتعلء اليمين لا  تإجاهِ مني ي ض نظر الجانية أو الجاني. الستماع إلى وجهُة نظرالمتضرر تإعن
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لا تإحقيق خُطوة سياسية مهُمة وممنهُجة للتضامن مع المتضييررين ميين العنصييرية ومعيياداة المتطرف وأيض
شروما. السامية وال

موقعك     من العنصرية ضد كافح
رئيسات ورؤسياء المجيالس المحليية، نائبيات ونيواب المجيالس، السيتاذات والسيتاذة، والئمية يمكنهُيم
بحسب وضعهُم الجتماعي إدانة هِيذه العتيداءات. كميا أن الفياعلت والفياعلين الجتمياعيين يمكنهُيم أن
رلقوا على هِذه العتداءات ويؤكدوا أنه ل مكان لهُا في المجتمع. لذا يجب عليكم وصف هِذه العتييداءات سع شي
رثلونهُييا سم شي وتإسمية دوافعهُا. قولوا لهُم بوضوح أن بعض الناس الذين ينتمون إلى المجتمعات أو الحياء التي 

قاموا بهُذه العتداءات بدوافع عنصرية سمي هِذه الدوافع بأسمائهُا: 
سن بالغجر أو ضد المؤمنين بنظرييية التطييور الييخ .. وفييي حاليية شكره ضد من يسمو عنصرية، معاداة سامية، 

تإسميتهُا إنتبه إلى النقاط أدناه:
رشر إلى أن هِذه العتداءات تإستهُدف مجموعات محددة مثلَ: اللجئات واللجئين أو اليافعين الييذين لل: أ أو
سن بييالغجرأو ل ينتمون للفكر اليميني أو ذوي البشرة غييير البيضيياء أو المهُيياجرات والمهُيياجرين أو المسييمي

سشردين أو المثليين الجنسيين.  شم ذوي العاقة الجسدية أو ال
ستضييمن ستإ شص من إنسانية الخُر. هِييذه اللفيياظ تإحمييلَ مفييردات  شجناة بألفاظ عنصرية تإنتق لا: عادة يهُتف ال ثَّاني

سن بالغجر.  شد بهُا مجموعات محددة مثلَ اليهُود أو من يسمو سص شيق أحكام مسبقة 
شل علييى إنتميياءهِم لمجموعييات يمينييية. فييي حييال أن ستإييد شجناة ملبس عليهُا إشارات  لا: عادة ما يرتإدي ال ثَّالث
تإعرفت على إحدى هِذه الشارات التي قد تإكييون لحييد أعضيياء حييزب يمينييي أو منظميية يمينييية أو قييرأت
لل فيس بوك وتإويتر) أو أنشييطة النييازيين الجييدد عليييك منشور عنصري في قنوات التواصلَ الجتماعي (مث

شتإبلغ عن ذلك. أن 
حتى لو أن العنف اليميني يحملَ فييي طييياتإه أشييكال إزدراء الخُيير والنتقيياص ميين إنسييانيته، فمثييلَ هِييذه
ي علينيا شنغير الوضع الجتماعي بشكلَ ممنهُيج ل ينبغ الشكال ليست إل نقطة من بحر مشكلة كبيرة. كي 
شنركزعلى واقعة بعينهُا فقط، بلَ ما ينبغي علينا  فعله هِو رصد ووصف نشاطات اليمينين فييي الميياكن أن 
التي يعيشون فيهُييا. ولييذا لبييد ميين إيلء الهِتمييام لقضييايا مثيلَ: التحريييض العنصييري والييذي هِييو مشييكلة

مجتمعية بالساس كما يجب التعرض لقضية العنصرية المؤسسية. 
ولهذا:

ال لل الرسوماتأو رصف مث حلغ عن النشاطات التي يقوم اليمينيون بتنظيمهُا في المكان الذي تإعيش فيه.  : ب
تي يقوميوا بتنظيمهُيا شتإعيبر عين أفكيار اليميين والملصيقات والحفلت والمظياهِرات ال على الجدران التي 

والمنظمات والحزاب التي تإعبر عن افكارهِم.
اا : بلغ عن الشخاص الذين يرتإدون ملبس عليهُا شارات اليمين المتطرف أو في حال سمعت أحييدهِمثاني

يشتم أحد بألفاظ عنصرية ومعادية للسامية خُلل كرة القدم أو ألعاب المصارعة أو في إحتفال القرييية أو
في المدرسة. 

اا : يمكنك أن تإعبر برأيك بوضييوح ضيد التعليقيات  العنصيرية والمعاديية للسيامية والكارهِية لمجموعيةثالث
شروما.  ال

اا : إدعم ضحايا العنف اليميني.  رابع
اا : قم بتنظيم أنشطة سياسية أوحملة تإبرعات أو مظاهِرات ضد اليمين المتطرف.خامس
اا : أطلب من الفاعلين الجتماعيين التعبير عن رأيهُم حول هِذه العتداءات. سإادسإ
اا لا أو سيمعت عيين حاليية إعتييداء يمينيي وسيياعدنا فيي تإسييجيلَ هِييذهسإابع : إتإصلَ بنا في حالة كنت شاهِد

العتداءات كي ل يظن اليمينيون أنهُم الغالبية في هِذا المجتمع. 
اا شروما والتي تإحييدثثامن : عبرعن رفضك للعتداءات اللفظية والنشاطات العنصرية والمعادية للسامية وال

بشكلَ يومي. 
اا :هِناك إمكانيات مختلفة للقيام بعملَ سياسي مضاد للعتداءت اليمينية المتطرفة في المكان الذيتاسإع

تإعيشون فيه. المكاتإب الستشارية مستعدة لدعمكم والتعاون معكم وتإطويرعملَ سياسي مشترك معكييم
في هِذا الخصوص.

الضحية   مفهوم حول
في الغالب ل يحب الشخاص الذين تإعرضوا لعمال عنف أن يوصفوا بالضحايا. من بين المهُتمييين بماهِييية
شمصييطلح (الضييحية) هِييم عالمييات وعلميياء علييم الجتميياع وعلييم الجريميية. العالمييات والعلميياء المهُتمييين
شمصطلح ( الضحية) على أنييه يصييف الشييخص الييذي يصييير ضييحية نتيجيية سن  رصفو سي شمصطلح  بسبرغور هِذا ال
شيسمي بالضحية يمر بمرحلتين: المرحلة الولى هِي مرحلة العتداء نفسييه والثَّييار إعتداء، والشخص الذي 
شمحييط القرييب مين مي بالثانويية: المرحلية الثانيية  يلعيب فيهُيا ال التي نجمت عنيه. المرحلية الثانيية تإس
لل فييي حاليية شكلهُا  بسييبب عييدم تإعييامله مييع الضييحية كمييا يجييب، مث سش ستإ لا بلَ يتسبب في  لا كبير المتضرر دور
ششييرطة أو القضيياء لييم يقومييوا بييواجبهُم كمييا تإحميلَ الضحية جزء من مسؤولية العتداء أو في حالة أن ال
يجب عليهُم، أو إنكار أحد الجريمة في حد ذاتإهُا أوعدم الستماع إلى وجهُيية نظرالمتضييرر بجدييية، كمييا أن

لا من السباب الثانوية لشعور الشخص بأنه ضحية.   شتإعد أيض روصاية  شمفرطة وال الحماية ال

المرحلة الثانية (أن تإصبح ضحية): تإعني الثَّار النفسية السيئة والثَّار الجتماعية والقتصادية الييتي ل تإنشييأ
مباشرة من الجريمة نفسهُا بلَ أنهُا تإنتج بسبب تإصرفات وأقوال الشييخاص الييذين تإعامييلَ معهُييم الضييحية

بعد العتداء مثلَ الباء والمهُات الستاذات والساتإذة والشرطة والمحاكم الخ 
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لا بالعجز الشديد والشعور بأنه تإحييت رحميية الخُرييين إن وصف المتضرر من العنف بالضحية يعطيه إنطباع
كما أن المتضرر يشعر أن كلما يمكن فعله خُلل هِذه الفترة هِو التعاملَ مييع العتييداء والثَّييار الييتي تإركهُييا

لل بمصييطلح  شينصييح بتفييادي مصييطلح ( الضييحايا) وإسييتبداله مث المتضررين أوعليه. لكييي نتجنييب ذلييك 
المجني عليهم.

كما يجدر القول أن التعاملَ مع العتداء والثَّار التي تإرتإبت عليه تإعتمد على قدرة المتضيررة أو المتضيرر،
البتعاد المكاني عن الجانية أو الجيياني، الطريقيية الييتي تإتعامييلَ بهُييا المحكميية مييع القضييية، طريقيية حييياة

لا.  المتضررة أو المتضرر والوضع القتصادي هِي من العواملَ المهُمة جد
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Anhang: Mustervorlagen
شملحق عناوين التإصال و نماذجا الستمارات  

Die Strafanzeige
العامة         النيابة أمام أو الشرطة أمام الجنائية الشكوي تقديم

Absender mit ladungsfähiger Anschrift
Ort, Datum

An die Staatsanwaltschaft / Polizei XXX Adresse

Strafanzeige gegen Unbekannt / gegen XYZ

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit erstatte ich Strafanzeige gegen Unbekannt / gegen XYZ wegen der Straftat
am XX.XX.XXXX

BEISPIEL: Am XX.XX.XXXX kam ich um XX.XX.XXXX Uhr mit dem Zug aus X-Stadt 
in Y-Stadt an. Auf dem Bahnsteig standen drei Männer und eine Frau, die ich ihrem
Aussehen nach der rechten Szene zuordnen würde. Als die Gruppe mich sah, 
kamen zwei Männer aus der Gruppe sofort auf mich zu und beschimpften mich mit
Worten wie „XXX XXX. Geh zurück in dein Land “. Ich ging etwas schneller, um von
dem Bahnsteig wegzukommen. Zwei Männer rannten mir hinterher und stießen 
mich in den Rücken, so dass ich stürzte. Beide Männer grölten dabei rassistische 
Parolen und rannten dann weg.

Die Männer waren zwischen 25 und 40 Jahre alt und ca. 175 bis 180 cm groß. 
Einer der beiden, der mich gestoßen hat, hatte einen Backenbart und trug Jeans 
und eine schwarze Jacke. Er war stämmig gebaut und sah aus, als wenn er oft 
Sport macht. Der andere Mann war etwas kleiner und dünner und hatte sehr 
kurzes dunkelbraunes Haar. Er trug ein dunkles T-Shirt mit einem weißen 
Schriftzug vorne. Die Videokamera am Bahnhof müsste die beiden und die Gruppe
aufgezeichnet haben. Außerdem könnte der Zugbegleiter den Vorfall beobachtet 
haben, da er vor mir aus dem Zug gestiegen war und sich auf den Bahnsteig 
gestellt hatte. Auch eine ältere Frau auf dem Bahnsteig war Augenzeugin. Sie kam
zu mir und fragte, ob sie mir helfen könne. Leider habe ich vergessen, mir ihren 
Namen zu notieren, da ich so schnell wie möglich weg wollte.

Mein Arzt stellte am XX.XX.XXXX DATUM fest, dass BEISPIEL ich mir bei dem Sturz 
den rechten Daumen gebrochen habe.

Mit freundlichen Grüßen
Unterschrift

Anlage: Ärztliches Attest

Hinweis: Für eine Strafanzeige gibt es keine gesetzlichen Formvorschriften. Sie
sollten einfach sachlich schildern, was vorgefallen ist, und die Beweismittel

angeben. Halten Sie sich an die Faustregel: Wer? Was? Wo? Womit? Warum?
ملحوظة: ليست هِناك معايير قانونية تإحدد شكلَ الشكوي الجنائية. ينبغي عليك فقط أن تإكون موضوعي
ستإذكر الجابة علي السئلة رشر إلي التإي: ماذا حدث؟ ما هِي لدلة؟ و في طريقة سردك لتفاصيلَ الحادثَّة. أ

  الخمسة: من؟ ماذا؟ أين؟ بماذا؟ لماذا؟
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Antrag auf Beschränkung der Angaben
القانوني     السإتدعاءا عنوان لطلب  نموذج

Absender mit Anschrift
Ort, Datum

An die Staatsanwaltschaft / Polizei XXX Adresse

Antrag auf Beschränkung der Angaben gem. § 68 Abs. 2 und 5 StPO 
Vorgangsnummer/Aktenzeichen

Es wird beantragt, dass statt der Wohnanschrift die ladungsfähige Anschrift

Vorname, Name Straße Postleitzahl, Ort

zu den Akten genommen wird. Dies umfasst ausdrücklich die 
Änderung/Überschreibung/Schwärzung der Wohnanschrift in Schriftstücken, die 
bereits in der Akte sind, beispielsweise Strafanzeige, Zeugenvernehmung, 
Krankenhausbriefe etc.

Begründung:
Jedem Zeugen ist es gestattet, eine von seiner Wohnanschrift abweichende 
ladungsfähige Anschrift anzugeben, wenn ein begründeter Anlass zu der Besorgnis
besteht, dass er selbst oder Personen seines Umfeldes gefährdet sind oder dass 
auf Zeugen oder eine andere Person in unlauterer Weise eingewirkt wird (§68 Abs. 
2 StPO).
Dieses Recht besteht auch nach Abschluss der Zeugenvernehmung.
Ein begründeter Anlass zur Sorge im Sinne von § 68 Abs. 2 StPO besteht insofern, 
als es sich bei der Körperverletzung um eine BEISPIEL rechts motivierte Tat 
handelte. Die mutmaßlichen Täter gehörten offenbar der rechten Szene an und 
beschimpften den Geschädigten mit rassistischen Parolen. Es ist nicht 
auszuschließen, dass der organisierten Neonaziszene angehörige Personen den 
Zeugen selbst gefährden oder versuchen, auf diesen einzuwirken, wenn die 
Möglichkeit durch Kenntnis der Wohnanschrift besteht.
Um eine schriftliche Mitteilung über die Bewilligung des Antrags wird gebeten.
Mit freundlichen Grüßen
Unterschrift

Dienstaufsichtsbeschwerde
الموظفات        أو الموظفين أحد ضد شكوي لطلب نموذج

Absender mit ladungsfähiger Anschrift
Ort, Datum

An die Polizei XXX Adresse

Betr.: Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Mitarbeiter der
Polizeiwache XXX-Straße, in XXX

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit stelle ich Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Polizeibeamten, die am
XX.XX.XXXX um XX Uhr Dienst in der oben genannten Polizeiwache hatten. Ich 
wollte dort eine Anzeige stellen, weil ich zuvor BEISPIEL: auf dem Bahnsteig von 
zwei Mitgliedern der rechten Szene angegriffen worden war. Die Polizeibeamten 



26

erklärten mir, dass sie keinen Straftatbestand erkennen könnten, da ich keine 
sichtbaren Verletzungen hätte.

Ich bitte Sie, das Verhalten dienstrechtlich zu überprüfen und mir den Ausgang 
dieser Prüfung mitzuteilen.

Mit freundlichen Grüßen
Unterschrift

Sachstandsanfrage
القضية      سإير مجري عن السإتفسار طلب

Absender mit ladungsfähiger Anschrift
Ort, Datum

An die Staatsanwaltschaft / Polizei XXX Adresse

Betr.: Sachstandsanfrage zu meiner Anzeige gegen Unbekannt vom XX.XX.XXXX 
Tagebuchnummer oder Aktenzeichen XXX

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich habe am XX.XX.XXXX eine Anzeige gegen Unbekannt gestellt. Leider habe ich 
bis heute nichts vom Fortgang des Verfahrens gehört.

Ich möchte Sie bitten, mir den Stand der Ermittlungen mitzuteilen.

Mit freundlichen Grüßen
Unterschrift

Beschwerde gegen Verfahrenseinstellung
القضية     توقيف ضد شكوي طلب

Absender mit ladungsfähiger Anschrift
Ort, Datum

An die Staatsanwaltschaft XXX Adresse

Betr.: Beschwerde gegen Verfahrenseinstellung vom XXX / Aktenzeichen XXX
Sehr geehrte Damen und Herren,
gegen die Einstellung des Ermittlungsverfahrens gegen Unbekannt lege ich 
Beschwerde ein. Beispielfall und Begründung: Ich habe die beiden Täter, die mich 
am Bahnsteig angegriffen hatten, bei meinen regelmäßigen Bahnfahrten noch 
zweimal in der Nähe des Bahnhofs gesehen. Sie scheinen sich dort öfter 
aufzuhalten.

Außerdem habe ich den Zugbegleiter der Bahn erneut getroffen. Er hat mir 
bestätigt, dass er den Angriff gegen mich bezeugen kann. Die Polizei hat sich bis 
heute nicht bei ihm gemeldet.

Mit seinem Einverständnis teile ich Ihnen seinen Namen und seine Adresse mit: 
XXX.

Mit freundlichen Grüßen
Unterschrift
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Hinweis: Bei einer Einstellungsbeschwerde müssen Sie keine besondere Form
einhalten. Die Beschwerdefrist beträgt in der Regel zwei Wochen. Da die

Staatsanwaltschaft Ihre Anzeige schon geprüft hat, müssen Sie den Sachverhalt
nicht wiederholen. Sie sollten neue Tatsachen oder Beweismittel vorbringen.

ملحوظة: ليست هِناك مواصفات محددة لستمارة الشكوي أما بخصوص الجلَ عادة ما يمتد إلي مدة
أسبوعين. ولن النيابة العامة تإحققت في الشكوي التي تإقدمت بهُا في الساس, لذلك ل داعي لتضمين

 تإفاصيلهُا في الشكوي من جديد
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Anhang: Kontaktadressen
شملحق عناوين التإصال

Brandenburg
براندينبورغ

Opferperspektive – Beratung für Betroffene rechter Gewalt
 - بوتسدام      اليميني العنف ضحايا لفق الخيرية الجمعية

Rudolf-Breitscheid-Straße 164
14482 Potsdam

Telefon 0331 / 817 00 00
E-Mail info@opferperspektive.de

Homepage www.opferperspektive.de

Antidiskriminierungsberatung Brandenburg
- بوتسدام     العنصرية من للمتضريرين إسإتشاري مكتب

Rudolf-Breitscheid-Straße 164
14482 Potsdam

Telefon 0331 / 58107676
E-Mail antidiskriminierung@opferperspektive.de

Homepage www.antidiskriminierungsberatung-brandenburg.de/

Opferhilfe Land Brandenburg e.V. 
Geschäftsstelle Potsdam (allgemeine Opferberatung)

 -   - بوتسدام  عامة إسإتشارات الضحايا مساعدة
Jägerstraße 36

14467 Potsdam
Telefon 0331 / 2802725

Homepage www.opferhilfe-brandenburg.de

Weißer Ring e.V.
Landesbüro Brandenburg (allgemeine Opferberatung)

   - براندينبورغ   أقليم مكتب رينغ تسر طي تفا جمعية
Nansenstraße 12

14471 Potsdam
Telefon 0331 / 291273

E-Mail lbbrandenburg@weisser-ring.de
Homepage www.  brandenburg.weisser-ring.de

Flüchtlingsrat Brandenburg
 - براندينبورغ  اللجئين مجلس

Rudolf-Breitscheid-Straße 164
14482 Potsdam

Telefon 0331 / 716449
E-Mail info@fluechtlingsrat-brandenburg.de

Homepage www.fluechtlingsrat-brandenburg.de

Integrationsbeauftragte
Integrationsbeauftragte des Landes Brandenburg

سفوضية الندماجا- أقليم براندينبورغ شم
Henning-von-Treschko-Straße 2-13

14467 Potsdam
Telefon 0331 / 8665013

E-Mail integrationsbeauftragte  @  masgf.brandenburg.de
Homepage www.masf.brandenburg.de

http://www.masf.brandenburg.de/
mailto:integrationsbeauftragte@masgf.brandenburg.de
mailto:integrationsbeauftragte@masgf.brandenburg.de
mailto:integrationsbeauftragte@masgf.brandenburg.de
http://www.fluechtlingsrat-brandenburg.de/
mailto:info@fluechtlingsrat-brandenburg.de
http://www.brandenburg.weisser-ring.de/
http://www.brandenburg.weisser-ring.de/
mailto:lbbrandenburg@weisser-ring.de
http://www.opferhilfe-brandenburg.de/
http://www.antidiskriminierungsberatung-brandenburg.de/
http://www.opferperspektive.de/
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Deutscher Anwaltverein - Landesverband Brandenburg
 - براندينبورغ   اللمان المحامين نقابة

Jägerallee 10-12
14469 Potsdam

Justizzentrum Raum N 014
Telefon 0331 / 20171026

Homepage www.anwaltverein.de

Versorgungsämter

Landesamt für Soziales und Versorgung
 - بوتسدام     الجتماعية والرعاية للتموين القليمي المجلس

Standort Potsdam
Zeppelinstraße 48

14471 Potsdam
Telefon 0355 / 2893800

Homepage www.lasv.brandenburg.d  e

Landesamt für Soziales und Versorgung
Standort Cottbus

شبس كتإ شكو المجلس القليمي للتموين والرعاية الجتماعية- مدينة 
Lipezker Straße 45, Haus 6

03048 Cottbus
Telefon 0355 / 2893800

Homepage www.lasv.brandenburg.de

Landesamt für Soziales und Versorgung
Standort Cottbus

شبس كتإ شكو المجلس القليمي للتموين والرعاية الجتماعية- مدينة 
Lipezker Straße 45, Haus 6

03048 Cottbus
Telefon 0355 / 2893800

Homepage www.lasv.brandenburg.de

Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer
Gewalt in anderen Bundesländern

الوليات          في للسامية والمعادي اليميني العنف للمتضريرين السإتشارية المكاتب عناوين
 الخري

Baden-Württemberg
سبادين فورتإم بيرغ أقليم 

LEUCHTLINIE - Beratung für Betroffene von rechter Gewalt in Baden-
Württemberg

Landesweite Fach- und Koordinierungsstelle
-       - اليميني  العنف من للمتضريرين إسإتشاري مكتب لينيا بيرغ   لويشت فورتم تبادين  

Reinsburgstraße 82
70178 Stuttgart

Telefon 0711 / 888 999 30
E-Mail info@leuchtlinie.de

Homepage www.leuchtlinie.de

http://www.leuchtlinie.de/
http://www.lasv.brandenburg.de/
http://www.lasv.brandenburg.de/
http://www.lasv.brandenburg.de/
http://www.lasv.brandenburg.de/
http://www.anwaltverein.de/
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Bayern
بايرن

B.U.D. - Beratung. Unterstützung. Dokumentation für Opfer rechtsextremer
Gewalt e.V.

          - اليميني  العنف من للمتضريرين العتداءاات متوثق و إسإتشارات متقدم مبود  جمعية
Postfach 44 01 53

90206 Nürnberg
Telefon 0151 / 216 53 187 (Hotline)

E-Mail info@bud-bayern.de
Homepage www.bud-bayern.de

BEFORE - Beratung und Unterstützung bei Diskriminierung, Rassismus
und rechter Gewalt e.V.

         : اليميني  العنف و والتمييز العنصرية من للمتضريرين إسإتشارات تقدم مفور قبي  جمعية
Mathildenstraße 3c

80336 München
Telefon 089 / 4622467-0

E-Mail kontakt@before-muenchen.de
Homepage www.before-muenchen.de

Berlin
 برلين

Reach Out - Opferberatung und Bildung gegen Rechtsextremismus, Rassismus
und Antisemitismus e.V.

          : إسإتشارات  تقدم كما السياسإي اليمين ظاهرة حول تثقيفية برامج تقدم أوت ريتش
 - برلين         المتطرف اليميني والعنف السامية ومعاداة العنصرية من  للمتضريرين

Beusselstraße 35 (Hinterhaus)
10553 Berlin

Telefon 030 / 695 683 39
E-Mail info@reachoutberlin.de

Homepage www.reachoutberlin.de

OPRA – Psychologische Beratung für Opfer rechtsextremer, rassistischer
und antisemitischer Gewalt

والمعاداة:            العنصرية و اليميني العنف من للمتضريرين نفسية إسإتشارات تقدم أوبرا
 للسامية

Beusselstraße 35 (Hinterhaus)
10553 Berlin

Telefon 030 / 92218241 (Anrufbeantworter)
E-Mail info@opra-gewalt.de

Homepage www.opra-gewalt.de

Bremen
بريمن

Soliport – Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt
solidarisch beraten

        : والعنصرية  السامية ومعاداة اليميني العنف للمتضريرين إسإتشارات تقدم بورت سإولي
c/o LidiceHaus

Am Deich 60
28199 Bremen

Telefon 0421 / 17831212
E-Mail info@soliport.de

Homepage www.soliport.de

http://www.opra-gewalt.de/
http://www.reachoutberlin.de/
http://www.before-muenchen.de/
http://www.bud-bayern.de/
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Hamburg
هِامبروغ

Empower: Beratung, Unterstützung und Solidarität - Beratungsstelle
für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt

وتقدم:            والعنصرية السامية ومعاداة اليميني العنف من المتضريرين مع تتضامن إمبور
الدعم  لهم

c/o Arbeit und Leben e.V.
Besenbinderhof 60

20097 Hamburg
Telefon 040 / 284 016 67

Email empower@hamburg.arbeitundleben.de
Homepage www.hamburg.arbeitundleben.de/empower

Hessen
هِيسن

response. Beratung für Betroffene von rechter und rassistischer Gewalt -
Ein Angebot der Bildungsstätte Anne Frank

من:           للمتضريرين إسإتشارات يقدم والمدنية السياسإية للتربية فرنك آنا مركز ريسبونس
اليميني  والعنصرية العنف

c/o Bildungsstätte Anne Frank
Hansaallee 150

60320 Frankfurt am Main
Telefon 069 / 56 000 241

E-Mail kontakt@response-hessen.de
Homepage www.response-hessen.de

Mecklenburg-Vorpommern
ميكلن بورغ فوركومن

LOBBI – Landesweite Opferberatung, Beistand und Information
für Betroffene rechter Gewalt in Mecklenburg-Vorpommern e.V.

أقيلم:            أرجاءا كل في اليميني العنف من للمتضريرين ومعلومات إسإتشارات تقدم لوبي
فوركومن   بورغ ميكلن

Regionalbüro Ost – Tilly-Schanzen-Straße 2
17034 Neubrandenburg
Telefon 0395 / 455 0718

E-Mai ost@lobbi-mv.de
Homepage www.lobbi-mv.de

Regionalbüro West – Hermannstraße 35
18055 Rostock

Telefon 0381 / 200 9377
E-Mail west@lobbi-mv.de

Niedersachsen
شسفلي ساكسونيا ال

RespAct - Solidarisch mit Betroffenen rechter, rassistischer
und antisemitischer Gewalt

       : للسامية  والمعاداة العنصرية المتضريرين مع متضامنة جمعية باكت  ريس
Standort Hannover – Fröbelstraße 5

30451 Hannover
مكتب مدينة هِانوفر

Telefon 0800 / 7372286 (für Ratsuchende)
E-Mail hannover@respact-nds.de / kontakt@respact-nds.de

Homepage respact-nds.de

http://www.response-hessen.de/
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Standort Oldenburg – Bahnhofstraße 11
26122 Oldenburg
مكتب مدينة أولدنبورغ

Telefon 0800 / 7372286 (für Ratsuchende)
E-Mail oldenburg@respact-nds.de

Nordrhein-Westfalen

Opferberatung Rheinland (OBR)
  - لند     راين العنف من للمتضريرين إسإتشاري مكتب

c/o IDA-NRW e.V.
Volmerswerther Straße 20

40221 Düsseldorf
Telefon 0211 / 15 92 55 64

E-Mail info@opferberatung-rheinland.de
Homepage www.opferberatung-rheinland.de

Team der Opferberatung Rheinland
   - لند   راين السإتشاري العمل فريق

c/o Beratungsteam beim Pädagogisches Zentrum Aachen e. V
Kaiserplatz 11
52062 Aachen

Telefon 0241 / 943 790 22
E-Mail team@opferberatung-rheinland.de

Homepage www.opferberatung-rheinland.de

Dortmund und Westfalen
دورتإموند وفيست فالن

Back Up - Beratung für Opfer rechtsextremer und rassistischer Gewalt
       : والعنصرية  اليميني العنف من للمتضريرين إسإتشارات تقدم آب باك

Königswall 36
44137 Dortmund

Telefon 0231 / 956 524 82
E-Mail contact@backup-nrw.org

Homepage www.backup-nrw.org

Rheinland-Pfalz
راينلند فالز

m*power – Mobile Beratung von Betroffenen rechter, rassistischer
und antisemitischer Gewalt in Rheinland-Pfalz

للسامية:          والمعادي اليميني العنف من للمتضريرين متنقل إسإتشارات مكتب أمبور
فيلز      راينلند في العنصرية من وللمتضررين

Casinostraße 1b (1. Etage)
56068 Koblenz

Telefon 0151 / 10 59 47 99
E-Mail kontakt@mpower-rlp.de

Homepage www.mpower-rlp.de

Sachsen-Anhalt
ساكسونيا آنهُالت

Mobile Beratung für Opfer rechter Gewalt in Sachsen-Anhalt
آنهالت           سإاكسونيا أقليم في اليميني العنف من للمتضريرين متنقل إسإتشاري مكتب

Anlaufstelle Süd – Platanenstraße 9
06114 Halle an der Saale
Telefon 0345 / 226 7100

E-Mail opferberatung.sued@miteinander-ev.de
Homepage www.miteinander-ev.de

http://www.backup-nrw.org/
mailto:oldenburg@respact-nds.de
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Anlaufstelle Mitte – c/o Miteinander e.V.
المكتب الستشاري في ماغدوبورغ

Erich - Weinert - Straße 30
39104 Magdeburg

Telefon 0391 / 544 67 10
E-Mail opferberatung.mitte@miteinander-ev.de

Anlaufstelle Nord – Chüdenstraße 4
29410 Salzwedel

Telefon 03901/ 30 64 31
مكتب الشمال

E-Mail opferberatung.nord@miteinander-ev.de

Beratungsstelle für Opfer rechter Gewalttaten 
(Dessau und Landkreis Wittenberg)

   - فيتينبيرغ        و ديساو محلية في والعنصري اليميني العنف لضحايا إسإتشارات  جمعية
Parkstraße 7

06846 Dessau-Roßlau
Telefon 0340 / 66 12 395

E-Mail opferberatung@datel-dessau.de
Homepage www.opferberatung-dessau.de

Saarland
زار لند

Beratungsstelle für Opfer von Diskriminierung und rechter Gewalt
والعنصرية       اليميني العنف من للمتضريرين إسإتشارية مكاتب

c/o Forschungs- und Transferstelle für Gesellschaftliche Integration und Migration
GIM

Saaruferstraße 16
66117 Saarbrücken

Telefon 0681 / 5867- 209
E-Mail giannoulis@gim-htw.de

Thüringen
تإورينغن

ezra – Mobile Beratung für Opfer rechter, rassistischer
und antisemitischer Gewalt in Thüringen

السامية:          ومعاداة والعنصري اليميني العنف من للمتضريرين متنقلة إسإتشارات  إزرا
Juri-Gagarin-Ring 96 / 98

99084 Erfurt
Telefon 0361 / 218 651 33

E-Mail info@ezra.de
Homepage www.ezra.de

Schleswig-Holstein
شليزفيغ هِولسشتاين

Zebra - Zentrum für Betroffene rechter Angriffe e.V.
اليميني:      العنف من المتضريرين مركز زيبرا

Eichhofstraße 14
24116 Kiel

Telefon 0431 / 301 40 379
E-Mail info@zebraev.de

Homepage www.zebraev.de

http://www.ezra.de/
mailto:giannoulis@gim-htw.de
mailto:opferberatung.nord@miteinander-ev.de
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Materielle Unterstützung
مركز زيبرا للمساعدات مادية

Bundesamt für Justiz
Referat III 2 – Opferhilfe –

53094 Bonn
Telefon 02 28 / 9 94 10 52 88

Homepage www.bundesjustizamt.de
Antragsformulare zum Download:

www.bundesjustizamt.de/DE/SharedDocs/Publikationen/
Opferhilfe/Entschaedigungsantrag.pdf?__blob=publicationFile&v=5

هِنا يمكنكم تإحميلَ إستمارة الطلب
Opferfonds CURA

Amadeu-Antonio-Stiftung
    - أنطونيو:    آمادو لمؤسإسة التابع المتضريرين دعم صندوق كورا

Novalisstraße 12
10115 Berlin

Telefon 030 / 24 08 86 10
E-Mail cura@amadeu-antonio-stiftung.de

Homepage www.opferfonds-cura.de/ueber-cura

Deutscher Anwaltverein (DAV) 
Stiftung Contra Rechtsextremismus und Gewalt

اللمان:    المحامين نقابة داف
المتطرف:     اليميني العنف ضد مؤسإسة

Littenstraße 11
10179 Berlin

Telefon 030 / 72 61 52 - 139
030 / 72 61 52 - 193

E-Mail jungnickel@anwaltverein.de
E-Mail dav@anwaltverein.de

Homepage www.anwaltverein.de/de/stiftung-contra-rechtsextremismus

Dachverbände spezialisierter Beratungs- und Anlaufstellen
Antidiskriminierungsverband Deutschland (advd)

            : تقديم  في المتخصصة الجمعيات من عدد تحتها تنضوي و الم الجمعية هي فيد آد
مناهضة           مجال في الناشطة المنظمات مع العنصرية من المتضررين تشبك مت و السإتشارات

العنصرية
             : مستقلة  بطريقة تعمل التي الجمعيات من عدد تحتها تنضوي و الم الجمعية هي فيد آد
        . خبرة      لها فيد آد تحت تنضوي التي الجمعيات معدة إسإتشارية ومراكز عدة مكاتب ولها

من             المتضررين تشجيع علي التركيز مع التمييز مكافحة مجال في لسنوات تمتد كبيرة
العنصرية

Kochstraße 14
04275 Leipzig

Tel: 0341 / 30 787 690
E-Mail: info@antidi  skriminierung.org

Homepage: www.antidiskriminierung.org

http://www.antidiskriminierung.org/
mailto:geschaeftsstelle@antidiskriminierung.org
mailto:geschaeftsstelle@antidiskriminierung.org
http://www.anwaltverein.de/de/stiftung-contra-rechtsextremismus
http://www.opferfonds-cura.de/ueber-cura
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PRO ASYL e.V.
           : واللجئات  اللجئين مساعدة في التركيز مع النسان حقوق مجال في تعمل مزول تأ مبرو
المتقدمين          تساعد كما القانونية حقوقهم علي الحصول في والمهاجرات والمهاجرين

       . ترتبط       التي النتهاكات اا أيض توثق أزول برو طلبهم في النظر إجراءاات أثاءا اللجؤ بطلبات
للجئين             الحماية فيه تتوفر حيث منفتح مجتمع أجل من وتكافح النسان حقوق بقوانين

القاليم.             في اللجئين مجالس من أزول برو عن معلومات علي الحصول يمكنكم واللجئات
  . بأقرب           إتصلو اللجؤ مجال في تعمل التي القريبة السإتشارية المراكز ومن المختلفة

سإكنكم    مكان من  مركز
Postfach 160 624

60069 Frankfurt a.M.

Beratungshotline:
خُدمات إستشارية تإلفونية

Telefon: 069 / 24 23 14 20
Mo-Fr: 10.00–12.00 und 14.00–16.00

Tel.: 069 / 230688
E-Mail:  proasyl@proasyl.de
Homepage: www.proasyl.de

Initiative Schwarze Menschen in Deutschland (ISD)
ISD-Bund e.V.

    : ألمانيا   في مسود ال مبادرة دي إيس إي
من              وتكافح ألمانيا في السوداءا البشرة ذو ومشاكل إهتمامات برعاية تعني المبادرة هذه

     . ضد        تكافح المبادرة أن كما بالتمييز والمهاجرات المهاجرين فيه يشعر ل مجتمع أجل
     . مواردها      متقدم دي إيس إي النسانية الموارد وإسإتهلك المساواة وعدم العنصرية

   .          ( دي(   إيس إي مسود ال واليافعين الطفال مع تعمل التي الخري للمبادرات ال مث المكاتب
في               العنصرية أشكال كل محاربة و مسود ال لتشجيع أكثر مشاريع دعم أجل من أيضا تكافح

المختلفة    المجتمع مناحي كل
Lausitzerstraße 10

10999 Berlin
Tel.: 030 / 69817021

E-Mail: isdbund.vorstand@isd-bund.org
Homepage: www.isdonline.de

Beratung von Betroffenen von antisemitischer Gewalt beim
Kompetenzzentrum für Prävention und Empowerment der Zentralen

Wohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland
ألمانيا          في السامية معاداة من للمتضررين لليهود والتشجيع المشورة  تقديم

معاداة           من للمتضررين وإرشادية تعليمية برامج يقدم والتشجيع للوقاية التخصصي المركز
 ,     :  . فيمكن       السامية معادة من الوقاية ال أو مجالت أربع في متقسم النشطة وهذه السامية

بها          المنوط الرشادية والبرامج القانونية السإتشارة خدمة من السإتفادة للمتضررين
. والسياسإية         المتخصصة والمشورة صغيرة مجتمعية لمجموعات إرشادية نصائح تقديم

    , فقط        لليهود تقدم فأحاينا القضية حسب علي تتبدل البرامج بهذه المستهدفة الفئات
         , ممثلين    أو السياسإية التربية ومراكز الجامعات من لممثلين مثل اليهود لغير أخري اا وأحيان

       . بين     المتبادل التعارف فكرة المركز يشجع بالضافة العلم من أو السياسإيين من
    . آمنة       آماكن يقدم المركز الصدد بهذا نشاطات بتنظيم ويقوم المختلفة المجتمعات

مشاكلهم         إلي السإتماع يتم حيث للسامية معاداة من للمتضررين
ZWST e.V.

Kompetenzzentrum für Prävention und Empowerment
المكرز المتخصص للوقاية والتشجيع

Schönhauser Allee 12
10119 Berlin

Tel.: 030 / 513 039 88
Homepage: www.zwst-kompetenzzentrum.de

http://www.zwst-kompetenzzentrum.de/
http://www.isdonline.de/
mailto:isdbund.vorstand@isd-bund.org
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Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus – Bundesweite Koordination
(RIAS)

أقاليم:            كل في السامية معاداة تجاوزات حول وإحصائيات معلومات وتقدم تبحث تيس قر
المختلفة  العام          . ألمانيا في يهودية وغير يهودية منظمات ققبل من أنشأت تيس في 2015قر

 . مع           السامية معاداة علي المبنية والتجاوزات العتداءاات عن المعلومات بجمع وتهتم برلين
العام      من الثالث الشهر أخري         2017بداية منظمات مع التعاون عن بحث في ريس بدأت

    . ويعمل         متخصص مركز ريس المجال هذا في معها يتعاونوا كي المختلفة القاليم في
وعلمية   مهنية  بطريقة

مصحوب           وعملها السامية معاداة من المتضررين مع محايدة بطريقة تعمل ريس
العتداءا          حادثة شهدوا اللذين والشهود وأقاربهم المتضريرين نظر ووجهة بإهتمامات

تشارك.              و السلطات عند رسإمية بصورة متسجل التي القضايا في أيضا تعمل ريس عليهم
       . والقانونية      النفسية المشورة خدمة تقدم ريس المتضررين موافقة بعد العام الرأي بها

  . أن          كما بالقضية الخاصة الجراءاات متابعة في المتضررين تساعد أنها كما المتخصصة
   , بل          فحسب ليس العام للرأي قضيتهم طرح علي موافقتهم بعد المتضريرين تساعد ريس

     , تحفيز        علي يساعد الذي الشئ الولي بالدرجة القضية في نظرهم وجهة طرح
التجاوزات          هذه مثل شهدوا حالة في التدخل علي والمواطنات المواطنين

RIAS
c/o VDK e.V.

Gleimstraße 31 | 10437 Berlin 
Postadresse: Postfach 58 03 50

10413 Berlin
Tel.: 030 / 817 985 818

E-Mail: info@report-antisemitism.de
Homepage: https://report-antisemitism.de

Zentralrat Deutscher Sinti und Roma
مروما    وال قتي طن قس ال السإتشاري  المجلس

تحتها          وتنضوي الم الجمعية هي مروما وال السنتي بطريقة    16مجلس تعمل جمعية عشر
       . ومركزه    اللمان والروما السنتي بحقوق معني المجلس البعض بعضها عن مستقلة

. برلين               في ومكانه بالتوثيق معني مكتب لها أن كما بيرغ هاديل مدينة في يقع الرئيسي
والمجتمع            السياسإية في متساوية حقوق أجل من الولي الدرجة في يكافح المجلس

ورما              بالسنتي السياسإي العترافى طيل تن أجل من يعمل المجلس أن كما والروما للسنتي
         . هذا    في تعمل التي والجمعيات المعلومات من المزيد لمعرفة ألمانيا في قومية كأقلية

النترنيت       علي المجلس صفحة إلي أنظر المجال
Bremeneckgasse 2
69117 Heidelberg

Tel.: 06221 / 981101
E-Mail: zentralrat@sintiundroma.de

Homepage: http://zentralrat.sintiundroma.de/

Amaro Drom e.V.
       (  )    : الروما  مجموعة بين ثقافي تبادل جمعية هي طريقنا دورم آمارو جمعية مدورم آمارو
           . ينظموا  كي واليافعين قصغار ال الطفال تشجيع هو الجمعية هذه من الهدف الروما وغير

. والجتماعية           السياسإية حقوقهم قل طي تن من تمكنهم التي الطريقة حول ويتفاكروا أنفسهم
متساعد              تقدم كما والخبرات الفكار وتبادل التواصل مفرصة لكم آرامو توفر إتحادية كجمعية

المشترك        العمل توحيد قصد الشبابية الجمعيات لشبيك تت  في
Prinzenstr. 84 Aufgang I

10969 Berlin
Tel.: 030 / 61620011

Homepage: http://amarodrom.de/

mailto:zentralrat@sintiundroma.de
mailto:info@report-antisemitism.de
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Spezialisierte Beratungsangebote für Flüchtlinge, Asylsuchende und
Menschen ohne Aufenthaltsstatus

مراكز إستشارية متخصصة للجئين والباحثين عن اللجؤ وللشخاص اللذين لم يتحصلوا علي حق القامة

Medizinische Hilfen und Beratung für Menschen ohne Aufenthaltsstatus
und nicht Krankenversicherte

مساعدة بخصوص المسائلَ الطبية للشخاص اللذين لم يتحصلوا علي طلب القامة ول يملكون تإأمين
طبي

Medinetz / Medibüros
 الشبكة الطبية/ مكتب  الشؤون الطبية

هِناك مبادرات طوعية في كلَ أقاليم ألمانيا تإقدم إستشارات ومساعدات طبية للشخاص اللذين لم
لا عليك إعطاء يحصلوا علي حق القامة ول يملكون تإأمين طبي. المساعدة الطبية مجانية وليس إلزام
بيناتإك الشخصية للحصول عليهُا. الفحوصات والعلجات يقوم بهُا أطباء وطبيبات متخصصين. للحصول

  علي المزيد من المعلومات ألقي نظرة علي صحفة النترنيت لمكتب الشؤون الطبية
Homepage: www.medibueros.org

BafF: Bundesweite Arbeitsgemeinschaft der psychosozialen Zentren für
Flüchtlinge und Folteropfer

 باف: مراكز لنقابات الستشارين النفسيين والجتماعيين لضاحايا التعذيب من اللجئين

 وثَّلثَّين مراكز علجا نفسي وإجتماعي ومبادرات تإنضوي تإحت لواء باف.  هِذه المراكز37حاليا هِناك 
تإتنوع بين مرافق للعلجا الطبي و رعاية النفسية ومراكز لعادة تإأهِيلَ ضحايا التعذيب ومن تإعرضوا

لنتهُاكت أخُري لحقوق النسان.  للحصول علي إسم المركز الموجود في القليم الذي تإعيش فيه إنظر
علي صفحة مراكز روبريك لضحايا التعذيب علي النترنيت. هِناك ستجد أيضا معلومات كافية حول

 موضوع ( الترواما) الصدمة النفسية
BAfF e.V.

Paulsenstr. 55-56
12163 Berlin

Tel.: 030 / 31012463
E-Mail: info@baff-zentren.org

Homepage: http://www.baff-zentren.org/

Flüchtlingsräte vor Ort
مجالس اللجئين المحلية المختلفة هِي مجالس مستقلة وتإعملَ علي دعم وتإنظيم المجموعات السياسية

ومنظمات اللجئين ومبادرات التضامن. مجالس اللجئين لهُا علقات واسعة وهِي عضو في نقابة ( برو
أزول) ندعم اللجئين. للمزيد من المعلومات عن مجلس اللجئين في القليم الذي تإعيش فيه والتعرف

الخدمات الستشارية المتخصصة التي يقدمهُا, إنظر علي صفحة مجالس اللجئين علي النترنيت
Homepage: www.fluechtlingsrat.de/

Lesben- und Schwulenverband in Deutschland - Verein für europäische
Kooperation e.V. (LSVD)

 مجتمع الميم في ألمانيا: جمعية مع التعاون الوربي

جمعية مجتمع الميم: تإعتبر الجمعية الكبر في ألمانيا لمجمتع الميم. مكتبهُا الرئيسي يقع في برلين بينما
 منظمة متعاونة. الجمعية لهُا100 عضو وعضوة و4400المكتب الداري في مدينة كولن. الجمعية لهُا 

أفرع في كلَ وليات ألمانيا. ستجدون علي صفحة النترنيت عناوين المكاتإب المختلفة كما ستجدون
لا  عناوين منظمات ومكاتإب إستشارية أخُري لمجتمع الميم والعابرين جنسي

Hülchrather Str. 4
50670 Köln

Tel.: 0221 / 925961-0
E-Mail: lsvd@lsvd.de 

Homepage: https://www.lsvd.de/

mailto:lsvd@lsvd.de
http://www.fluechtlingsrat.de/
http://www.baff-zentren.org/
mailto:info@baff-zentren.org

