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نُصـــح
وإرشاد

المحتويات
هذه النرشة معدة لك يامن تعرضت إلعتداء جنيس.
حني تُبَلِغ عن حالة إغتصاب جنيس أو أي إعتداء جنيس آخر
للرشطة ،تبلغك الرشطة حينها عام سيحدث .ويتم إخبارك عمن
يستطيع معاونتك أثناء النظر يف املوضوع.
قد يكون من الصعب تذكر كل شيئ ذكرته لك الرشطة .لذلك
أعطيناك هذه النرشة حيث تحتوي عىل بعض هذه املعلومات التي
ذكرتها لك الرشطة .فالنرشة تحتوي عىل أمور عدة نذكر منها
ما ييل:
•ميكنك الحصول عىل محامٍ مخصص ملساعدتك عىل
نفقة الدولة.
•ستحصل عىل شخص بالرشطة للتواصل معه بخصوص املوضوع.
•عليك رشح تفاصيل ما وقع لك للرشطة.
•رمبا يُ ْجري عليك الطبيب فحصاً طبياً.
•رمبا يتم إستجوابك كشاهد يف املحكمة.
•ميكنك طلب الحصول عىل تعويض مايل.
•ميكنك اإلتصال بأماكن عدة للحصول عىل عون ودعم.
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محام
يمكنك الحصول على
ٍ
على نفقة الدولة
املحامي املخصص ملساعدتك بإعتبارك الضحية تتحمل الدولة
أتعابه ،وهو محامٍ قادر عىل رعاية مصالحك خالل جميع مراحل
القضية الجنائية.
ومن ضمن مهامه ما ييل:
•مساعدتك وتقديم النصح واإلرشاد أثناء تحريات الرشطة
يف القضية
•عندما يتم إستجوابك
•إذا إحيلت القضية فيام بعـد للقضاء
•إذا كنت ستحصل عىل تعويض مايل
يف العادة ميكنك التشاور مع املحامي املخصص ملساعدتك قبل
إستجوابك من قبل الرشطة أول مرة .إال أن الرشطة قد تكون
مضطرة لتوجيه بعض األسئلة لك قبل وصول املحامي.
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ستحصل على شخص
للتواصل معه حول
الموضوع لدى الشرطة
ستمنحك الرشطة اسم ورقم هاتف شخص للتواصل معه بخصوص
املوضوع ويف حالة وجود إستفسارات أو يف حالة وجود رغبة
للتحدث عن املوضوع.
هذا الشخص إما أن يكون ضابط رشطة أو وكيل نيابة.
مجلس النـزاعات:
ميكنك يف بعض القضايا إختيار املشاركة يف مجلس النـزاعات.
إنه إجتامع بينك وبني الجاين ،حيث ميكنك يف ظروف آمنـة
التحدث مع الجاين عن الجرم الذي ارتكبـه.
ذلك األمر إختياري وطوعي القبول باملشاركة فيه من جهتك ومن
جهة الجـاين .سيحرض وسـيط بينكام يف هذا اللقاء.
ميكن فقط عقد مجلس النزاعات يف القضايا التي يعرتف فيها
الجاين بجرميتـه.

يجب أن تسمع
الشرطة أقوالك
إن مهمة الرشطة هي التحري يف موضوعك ،وهذا معناه ماييل:
•ما الذي جرى
•هل هي جرمية يعاقب عليها القانون
•من الذي فعل هذا
عادة ما تبدأ الرشطة بالتحدث معك .وهو ما يسمي باإلستجواب.
يتم هذا بقسم الرشطة .يف العادة تكون أنت وضابط الرشطة
مبفردكام يف غرفة االستجواب وقد يكون املحامي املخصص
ملساعدتك وممثل عن البلدية حارضيْن معك يف أثناء اإلستجواب.
تسجل الرشطة كل ما تقوله.
تستجوب الرشطة أيضاً أشخاصا آخرين ممن لديهم علم عن
املوضوع.

للمزيد ميكنك اإلطالع عىل املوقع  www.konfliktraad.dkأو أسأل
الرشطة عن اإلمكانيات يف هذا املوضوع.
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ربما يتم إجراء
فحص طبي عليك

انه أمر طوعي أن تخضع نفسك لفحص طبي من قبل طبيب،
ولكن قد يكون األمر رضورياً من أجل جمع األدلة .ستتكلم معك
الرشطة إذا كانت هناك حاجة إلجراء فحص طبي عليك.
		
تسألك الرشطة وتسأل أبويك للحصول عىل املوافقة عىل إجراء
الفحص الطبي عليك.

إذا كنت ستدلي
بشهادتك أمام المحكمة
إذا متت إحالة القضية للمحكمة ،سيتم إستدعاؤك للمحكمة لإلدالء
بشهادتك لسامع أقوالك فيام جرى .سيتم إصطحابك للمحكمة من
قبل املحامي املخصص ملساعدتك ،الذي سيخربك عام يجري بداخل
قاعة املحكمة وما عليك فعله .ميكنك إصطحاب آخرين معك،
ولكن ال تصطحب أحدا ً معك سيديل بالشهادة يف القضية.
				
ليس هناك جمهور باملحكمة:
حني تديل بأقوالك عام جرى أمام هيئة املحكمة فستكون مبفردك
مع األشخاص ذوي الصلة بالقضية بقاعة املحكمة (مايعرف
بالجلسة مغلقة األبواب).
هذا معناه عدم وجود متفرجني يف داخل القاعة .هذا يعني أيضاً
أن ما يقال بداخل قاعة املحكمة ال يتم نقله أو تناقله خارج
قاعة املحكمة مثل رسد ما قيل أو جزء منه ألجهزة اإلعالم املقروء
واملريئ.
قد يكون األمر صعباً
من املمكن أن يكون صعباً عليك رسد تفاصيل ماوقع لك لغربـاء
يف املحكمة .ميكن للمحامي املخصص ملساعدتك وللشخص املعني
للتواصل معك لدى الرشطة أن يرشح لك كيف ميكن تخفيف
صعوبة املوقف عليك.
ميكن للقايض عىل سبيل املثال أن يقرر أن يغادر املتهم قاعة
املحكمة أثناء إدالئك بأقوالك للمحكمة .وهذا يعني أن املتهم
يجلس يف غرفة أخرى يف هذه األثناء.
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إمكانية الحصول
على تعويض مالي
عندما تنتهي القضية الجنائية
إذا تم الحكم عىل املتهم  ،ميكنك أن تطلب من الرشطة إبالغك عن
تاريخ اإلفراج عن املتهم بعد إنقضاء مدة عقوبته .وميكن يف بعض
الحاالت أن يتم إخطارك إذا كان الجاين سيشارك يف مقابلة صحفية
إلحدى الجرائد أو يف برنامج تلفزيوين أو يف برنامج إذاعي بالراديو
أثناء قضاء عقوبته بالسجن .وميكن للمحامي املخصص ملساعدتك
وللشخص املكلف للتواصل فيام بينك وبني الرشطة بخصوص
القضية تعريفك بإمكانياتك يف هذا الشأن.
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إذا كنت قد تعرضت إلعتداء جنيس ،فيمكنك طلب تعويض
مايل من الدولة ،عىل أن تطالب الدولة فيام بعد بإسرتداد قيمة
التعويض املايل من الجاين.
ميكن للمحامي املخصص ملساعدتك كضحية رشح ما يجري وتقديم
العون واملساعدة لك فيام يتعلق بخصوص تقديم طلب للمحكمة
بتعويض مايل لك.
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يمكنكم هنا طلب
المزيد من العون
البلديـة:
بإمكان البلدية تقديم املزيد من العون إذا كنت بحاجة للعون
بسبب اإلعتداء الجنيس .ميكنك اإلتصال أو ميكن لوالديك أو الكبار
اآلخرين اإلتصال بثقة كاملة بالبلدية.
طبيبكم الخاص:
بإمكان طبيبكم الخاص أيضاً يف بعض الحاالت تحويلك ملحلل
نفساين.
مركز ضحايا اإلغتصاب الجنيس:
ميكنك اإلتصال مبركز ضحايا اإلغتصاب الجنيس للحصول عىل نصائح
وإرشاد .وميكنك هنا أيضاً مقابلة محلل نفساين .ميكنك اإلطالع عىل
املزيد يف هذا الخصوص عىل املوقع www.voldtaegt.dk
مركز اإلرشاد بالهاتف « »SISOلألطفال والشبيبة
إذا كنت بحاجة لنصح وإرشاد ،فيمكنك اإلتصال مبركز «« SISO
للنصح واإلرشاد بالهاتف حتى بدون حاجة إلثبات هويتك كمتصل.
مركز « »SISOلألطفال والشبيبة هو مركز معريف قومي للجهود
اإلجتامعية الخاصة باألطفال املعتدى عليهم جنسياً – هاتف
رقم20 77 11 20 :
للمزيد ميكنك اإلطالع عىل املوقع www.siso-boern.dk

الجمعية الدمناركية لضامن ظروف أفضل للطفل
باإلتصال بخط هاتف األطفال ميكنك التحدث مع مرشد حول ما
لديك من مخاوف ومشاكل وأفكار .ليس إلزاماً عليك حني تتصل أن
تفصح عن هويتك .كذلك ميكن إرسال رسالة خطية لصندوق بريد
األطفال أو التحاور كتابياً عىل شبكة اإلنرتنت مع مرشد عىل موقع
 Børnechattenهاتف رقم 116 111
للمزيد ميكنك اإلطالع عىل املوقع www.bornsvilkar.dk
النصح للضحايا
ميكنك أيضاً اإلتصال بجمعية «نصح الضحايا» حيث بإمكانهم
مثالً مساعدتك يف الحصول عىل محلل نفساين أو أي نوع آخر من
العون .وميكنك التحدث معهم دون اإلفصاح عن الهوية« .نصح
الضحايا» ميكنه إرشادك لالتصال بالخرباء الذين ميكنهم تقديم نصح
وإرشاد يف التخصصات املتنوعة.
توجد مراكز «نصح الضحايا» يف جميع املناطق.
للمزيد ميكنك اإلطالع عىل املوقع www.offerraadgivning.dk
			
هيئـة التعويضـات املاليـة:
ميكنك الحصول عىل تعويض مايل من الدولة بسبب الجرم الذي
تعرضت له.
للمزيد ميكنك اإلطالع عىل املوقع www.erstatningsnaevnet.dk
الجمعية القومية ملساعدة ضحايا العنف:
ميكنك أيضاً اإلتصال «بالجمعية القومية ملساعدة ضحايا العنف».
إنها جمعية أهلية تقوم بتقديم أنواع متنوعة من العون والنصح
واإلرشاد.
للمزيد ميكنك اإلطالع عىل املوقع www.voldsofre.dk
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