
© Ethno-Medizinisches Zentrum e.V.    -    Sprache: Arabisch 

Schutz und Sicherheit vor Gewalt in Deutschland 

Präsentation im Rahmen des MiMi-Projekts       

„Gewaltprävention mit Migrantinnen für Migrantinnen“ 

 الحماية واألمان من العنف في ألمانيا

الوقاية من العنف مع المغتربين "  MiMiعرض ضمن إطار مشروع 

 " MiMiوللمغتربين
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 ن هنا؟دووموجلماذا نحن 

 2015لقد سجل أكثر من مليون الجئ أنفسهم في عام •

 عدد الرجال أكثر من عدد النساء•

 .تزداد التقارير عن االعتداءات على النساء واألطفال مع تزايد أعداد الالجئين أيضا  •

 .  ال يعلم المتضررون في أغلب األحيان بشكل كاف عن حقوقهم وإمكانيات دعمهم•
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 للوقاية من العنف" MiMiمع المغتربين وللمغتربين "مشروع 

 

 :  النساء الالتي هاجرن بأنفسهن إلى ألمانيا بلغة األم عنُتعلم 

 أشكال وتبعات العنف•

 وطرق الخروج من العنفحقوق •

 الذاتيةإمكانيات الحماية •

 :المساعدة في ألمانياإمكانيات •

 العنفالنظام األلماني للحماية من بناء     
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 الحماية من العنف في ألمانيا

 ماهو العنف؟1.

 األطفال/ الخطر على النساء عوامل استراتيجيات الفاعلين و2.

 تبعات يمكن أن تكون في العنف؟أي 3.

 تسويات قانونية توجد في ألمانيا؟أي 4.

 أي طرق توجد للخروج من العنف؟5.
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 ماهو العنف؟. 1

 تتعرض النساء في أغلب األحيان للعنف•

 (الفاعل)يستعمل العنف غالبا  من أجل إعادة توازن عجز •

 

 :العنف هو

 أو معاناة جسدية ونفسية أو جنسية/ يسبب للمرأة ضررا  ( تصرف)كل فعل •

 التهديد بأفعال من هذا القبيل•

 الخاصةفي الحياة / اإلجبار أو الحرمان من الحرية في الحياة العامة •

 

 

 

 

 

•   
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 :أماكن العنف

مثل العنف الجنسي في المحيط المنزلي، االغتصاب أثناء الحياة الزوجية ) :العائلة•

 (وخارجها، التمثيل باألعضاء التناسلية األنثوية

مثل االغتصاب، واالستغالل، والتحرش الجنسي والتهديد في مكان العمل ) :المجتمع•

 (الخ... والمدرسة 

على سبيل المثال  الممارسة أو التسامح مع أي شكل من أشكال العنف النفسي ) :الدولة•

 (والجنسي والجسدي

 

 

 

 ماهو العنف؟. 1
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 ماهو العنف؟. 1

 العنفتفضيل 

تنشأ أشكال عدم المساواة مثال  عن طريق أنماط الحياة التي يتم فيها تفضيل الرجال على •

 النساء

o حق التوكيل عن المرأة/ على سبيل المثال السلطة والسيطرة والمراقبة 

ينظر إليه الرجال كتهديد )يمكن أن يسهل العنف المنزلي  : ازدياد النشاط المهني للنساء•

 (لهم

األطفال واآلخرين يفهمون اللغة ويترجمون، )أثناء قضية اللجوء ( االضطراب)العجز •

 ...(ويكون الرجال عاجزين جزئيا  عن ذلك 

 التكفي المعرفة اللغوية والتواصل ألن تحصل النساء على الدعم•
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 ماهو العنف؟. 1

 العنف المنزلي: أشكال العنف

 الرجال هم الفاعلون والنساء واألطفال هم المتضررون: من الحاالت%  90•

 تجاه الشريكة( السابق)استعمال العنف من قبل شريك العالقة •

 المراقبة وممارسة السلطة: هداف الفاعلينأ•

 الخ...الجسدية والنفسية والجنسية : أشكال العنف المتعددة•

 

عب على المتضررين: أكبر مشكلة  يتواجد العنف غالباً في المجال الخاص، وهذا ُيصَّ

 !الدفاع عن أنفسهم ويحمي الفاعلين من العواقب
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 ماهو العنف؟. 1

 أشكال العنف المنزلي
 الجسدي

على سبيل •
المثال شد 

الشعر وصفع 
 الخد والخنق

 النفسي

على سبيل •
المثال التهديدات 

 واالذالل

 الجنسي

على سبيل •
المثال االجبار 
على األعمال 
الجنسية 
والدعارة 
 واالغتصاب

 االجتماعي

على سبيل •
المثال المراقبة 
المستمرة 

والسجن ومنع 
العناية 
 بالتواصل

 المالي

على سبيل المثال •
تكوين االرتباط 
 المالي ومنع العمل

 !بشكل متفاوتلعنف اكل شخص يدرك  
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 ماهو العنف؟. 1

 العنف الجسدي

 التصرف العنيف، على سبيل المثال•

oالضرب 

oالدهس 

oالهز 

o الشعرالشد من 

 

 !للمتضرر المحيط القريبغالباً ما يكون أصل الفاعل من 
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 ماهو العنف؟. 1

 العنف الجنسي

 هدف الفاعل•

o العمل الجنسي كسالح  إظهار قوته وشعور المتضررين بالنقص الخضوع 

 األشكال•

o اقناع النساء واألطفال بالقيام باألفعال الجنسية حتى الوصول إلى العمل /  التحرش الجنسي، واكراه

 الجنسي

o اإلقناع بمشاهدة األعمال الجنسية/  اإلكراه 

o وما يتعلق بها واألفالماالجبار على إلتقاط الصور 

 

 !مسبقاً عند المتضررينمعروفين معظم الفاعلين يكون ما غالباً 
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 ماهو العنف؟. 1

 حدوثه

 في كل أنحاء العالم•

 :يحدث في ألمانيا أيضا  •

o عاما   15كل النساء للعنف الجسدي بدءا  من سن الـ من % 33تعرض حوالي 

o النفسي من قبل شريكهنللعنف من النساء كن قد تعرضن % 50حوالي 
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 األطفال/ استراتيجيات الفاعلين وعوامل الخطر على النساء . 2

 ينالدوافع الممكنة للفاعل

 القوة والسيطرة•

 فرض اإلرادات الذاتية، واإلحساس بالتفوق•

قلب عالقات الهيمنة، والتحرر من النقص الذي تمت : أثناء خبرات العنف السابقة•

 معاصرته

 طفيفواالعتزاز البارز بالنفس بشكل ( االعتراف)الحاجة إلى التقدير •
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 األطفال/ استراتيجيات الفاعلين وعوامل الخطر على النساء . 2

 الفاعل

 ويأتي من المحيط القريب للمتضررينرجل من الحاالت % 99يكون الفاعل في •

الزوج واألب والجد والمعلم وصديق العائلة : يأتي من كل المجاالت االجتماعية•

 .الخ... والمدرب والعم واألخ والقسيس والمرشد االجتماعي والمعالج 

 يستغل البنى االجتماعية والقيم والمعايير من أجل التمويه على نفسه•
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 األطفال/ استراتيجيات الفاعلين وعوامل الخطر على النساء . 2

 نوالفاعليسلكها  (استراتيجيات)خطط فنية أي 

 به ويحصل بهذا على سلطته( علقمت)مرتبط شخص يصنع من الضحية •

o على سبيل المثال عن طريق عدم السماح لشريكته بالعمل التعلق المالي 

o عملهاعلى سبيل المثال جرحها جسديا  بحيث أنها التستطيع العمل وتفقد مكان 

    التعلق المالي 

o التواصل مع األصدقاء / مع العائلة  هاتواصلعلى سبيل المثال عن طريق منعه إياها من

 التعلق االجتماعي 

يمكن للفاعل، بالرغم من التصرف الودود مع  ال يحدث العنف دائما  بشكل وحشي •

 المتضررين، أن يتجاوز الحدود بشكل مؤلم
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 األطفال/ استراتيجيات الفاعلين وعوامل الخطر على النساء . 2

   نويسلكها الفاعل (استراتيجيات)خطط فنية أي 

 تخطط للعنف الجنسي/ ر ُتحض  تصرفات  :"Groomingاالستمالة "•

   في عالقة صداقة في أغلب األحيان، بناء الثقة والتالعب المقصود الشروع   

 للمتضررينالذاتي باإلدراك                  
 

     التحديدعلى وجه ضحاياهم  ونالفاعل يينتق 
 

 على سبيل المثال )النساء مستندة جزئيا  على دعم الرجال تكون  •

 الخطورةرتفع ت ( قضية اللجوءفي       
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 األطفال/ استراتيجيات الفاعلين وعوامل الخطر على النساء . 2

 ؟مالذي يساعدني على حماية نفسي من العنف

o (على سبيل المثال كلمات عن األعضاء التناسلية)المعرفة الذاتية للجسد 

oالمعرفة عن الحياة الجنسية الذاتية 

o أخذ الشعور باألحاسيس الذاتية السيئة على )بالشعور الذاتي / الثقة باألحاسيس الذاتية

 والقوى الذاتية( محمل الجد

o خارج نطاق العائلة معه ودودة عالقة لهمشخاص ممن األ/ االتصاالت 

oالمسؤولية الشخصية 

oالمعرفة اللغوية 
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 تبعات يمكن أن تكون في العنف؟أي . 3

 تبعات شخصية1.

 تبعات صحية2.

 تبعات اجتماعية واقتصادية3.

 تبعات عند األطفال4.

 تبعات تتجاوز أجيال عدة5.

 تبعات على المجتمع6.
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 تبعات يمكن أن تكون في العنف؟أي . 3

يظهر ف ،العنفوفي عالقة مباشرة مع معاناة  حاالً ال تتطور كل التبعات والمؤشرات 

 .بعضها في البداية في سن البلوغ أو في فترة البلوغ

 

 .اليرى المتضررون معاناتهم في أغلب األحيان مرتبطة بخبرات العنف
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 تبعات يمكن أن تكون في العنف؟أي . 3

 شخصيةتبعات . 1

 :مختلفةأحاسيس  وأ/ ، وردود فعل "نمطي"سلوك يوجد ال •

o الخ... البحث عن المساعدة وائتمان اآلخرين والرزانة والعزلة. 

o الخوف والكره والحزن والعجز والحياء والقرف من ذات الشخص نفسه والصدمة

 ةتدنيالمالنفسية والشعور بالقيمة الذاتية 

 غالبا  حالة صادمة وفقدان التوجه واالحساس بالذنب•
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 التبعات الصحية. 2

 التبعات الجسدية•

o(في أسوء الحاالتمميتة )في المخ، وأضرار دائمة / كسور وأضرار في األعضاء : الجروح 

oفيروس نقص المناعة البشرية على سبيل المثال مرض الزهري والتهاب الكبد و: أشكال العدوى

(HIV / ) نقص المناعة المكتسبة متالزمة مرض أو(AIDS( )أحيانا  مميتة .)            

 :النفسية، والصدمات النفسية/ التبعات العاطفية •

oاضطرابات النوم 

oالخوف وأشكال الكآبة، واالرتباط جزئيا  بالتفكير في االنتحار 

oاالضطرابات المجهدة بعد الصدمة النفسية 

oاالدمان على المخدرات 

oاضطرابات التغذية 

 تبعات يمكن أن تكون في العنف؟أي . 3
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 تبعات اجتماعية واقتصادية. 3

 :تأثيرات على العالقات االجتماعية•

oالعزلة 

o المجتمع/ الرفض من قبل العائلة الخوف من 

o (الجديدة)العالقات الحميمة الخوف من 

 والحياةالعمل ظروف التأثيرات على •

o (االستقالة)نه عل افصناإلمشاكل في مكان العمل تصل إلى حد 

oالعطالة عن العمل 

oالفقر أو ارتفاع خطورة حدوث الفقر 

o (التشرد)إحتمال فقدان المسكن 

 تبعات يمكن أن تكون في العنف؟أي . 3
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 تبعات عند األطفال.  4

 األطفال الذين يتعرضون للعنف المنزلي غير المباشر يسبب •

 :تبعات أضرار نفسية مشابهة مثل المتضررين أنفسهملهم        

oيتعرض األطفال للعنف في مكان يجب في الواقع أن يؤمن الحماية لهم 

   لم تعد توجد حماية، والعائلة تحافظ على نظام العنف 

oاالعتزاز بالنفس والحد من تحقيق الذاتنخفض ي 

oمعايشة أحد األبوين كشخص ضعيف يمكن أن يقوي العجز الذاتي 

oيمكن لألطفال أن ينجذبوا إلى جهة الفاعل 

oأضرار تبعية نفسية شديدة وأضرار جسدية 

 تبعات يمكن أن تكون في العنف؟أي . 3
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 تبعات تتجاوز أجيال عدة. 5

يصبحوا أنفسهم في ن أل يةعال ةروخطاألشخاص الذين تعرضوا للعنف كأطفال يتكون عندهم •

 "!موقف الضحية"المستقبل فاعلين أو أن يبقوا في 

o الفتيات الالتي تعرضن للعنف في أسرهن يتعرضن في أغلب األحيان للعنف في

 العالقات الالحقة أيضا  

o الفتيان الذين أدركوا العنف في نفس أسرهم 

 بشكل متزايد( جناة)فيما بعد فاعلين يصبحون         

 تبعات يمكن أن تكون في العنف؟أي . 3
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 المجتمعتبعات على . 6
 

 عدم الثقة والحذر•

 فقدان الحريات•

 المراقبة والرقابة•

 عبء مالي على المجتمع•

 تبعات يمكن أن تكون في العنف؟أي . 3
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 تسويات قانونية توجد في ألمانيا؟أي . 4

 قوانين متعددة في ألمانيا ذات أهمية

 إتفاقية حقوق اإلنسان•

 (قانون األساسيلا)الدستور •

 قانون العقوبات•

 :مهم

 كل الناس متساوون أمام القضاء •

 نبأنفسهالنساء لهن نفس الحقوق مثل الرجال ويسمح لهن بأن يقررن •

 والدين منفصلين عن بعض( التشريع)َسن القوانين •
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 تسويات قانونية توجد في ألمانيا؟أي . 4

 حالة خاصة للنساء الالجئات

غالبا  دون وضع أقامة قانوني، وعدم وضوح مكان السكن، والسماح باإلقامة متعلق •

 بالزواج

 الترحيلمن الخوف    والعائلةالخوف من فقدان الشريك •

  مسؤولي المالحقة الجنائيةغلب إلى على األلهذا ال يتجهن 
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 تسويات قانونية توجد في ألمانيا؟أي . 4

 (الدعوى الجنائية)القضية الجنائية 

 المتضرراتأول وأهم طريق للنساء  ليستالشكوى الجنائية بعد التعرض للعنف •

o تقوية حالة العنف ممكنة إلى جانب وجود المخاوفخطورة! 

oامكانية تقديم الشكوى الجنائية شيء هام قبلالحماية : مهم! 

o يكون البحث عن مؤسسات استشارة مختصة في بادئ األمر ذو معنى 

oتكون معالجة الحالة في المقدمة 
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 القضية الجنائية

 :ةيدعد سنواتيبقى التبليغ ممكن أيضا  بعد •

oعاما   30ـ  5: فترات التقادم بعد التعرض للعنف الجنسي 

o أقرب وقت ممكن من قبل الخبراء المختصين في ( األدلة) ثباتاتاإليجب حماية

 (مؤسسات االستشارة واألطباء)

 تسويات لالستغالل الجنسي•

o عاما  قابلة  14مع األطفال دون سن الـ / الجنسية تجاه ( التصرفات)تبقى األفعال

 للعقوبة بشكل دائم

o لطفل ان وحمذين يالعاما  عن طريق األشخاص  18سن الـ  ىحتكذلك مع الشباب

 قابلة للعقوبة( الخ... ب والمعلم يالقر)

 تسويات قانونية توجد في ألمانيا؟أي . 4
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 حقوق الضحية والدعم في القضية الجنائية

 مجانيةإمكانية ألول استشارة : أول رعاية عن طريق المحامين•

     التوجه إلى دائرة القضاء الموجودة في مكان سكن الضحية 

 عاما   18يوضعون تحت تصرف األطفال والشباب دون سن الـ : الضحايامحامو •

 طوال فترة القضية ةممكن/ لألشخاص ذوي الدخل القليل : المساعدة في تكاليف القضية•

 تسويات قانونية توجد في ألمانيا؟أي . 4
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 الجنائيةإمكانيات كثيرة للدعم في القضية 

 

 للشهود على أجهزة حاملة للصوت والصورةتسجيل •

 عاما  فقط من قبل رئيس المحكمة  16الـأخذ إفادة الشهود دون سن •

 عليه من جلسة المحكمة أثناء أخذ إفادة المتضرريندعى المُ إبعاد •

 يتم استدعاء المترجمين من قبل القضاء•

 

 

 تسويات قانونية توجد في ألمانيا؟أي . 4
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 (OEG)أنواع الدعم وفقاً لقانون تعويض الضحايا 

مزايا الحق بالحصول على  الهإذا تم إلحاق الضرر بالضحية بشكل قوي بحيث يصبح •

 طبية وماليةخدمات 

 :المزايا•

oأنواع العالج مثل العالج النفسي 

o (المعاش)مزايا التقاعد 

o مزايا الرعاية، على سبيل المثال من أجل المشاركة في الحياة العملية ومن أجل

 الرعاية الصحية

oإجراءات إعادة االعتبار 

   وضع إقامة قانوني وتأمين صحيوللنساء أيضا  بعد اللجوء ممن لديهن •

 قانونية توجد في ألمانيا؟تسويات  أي. 4
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 أي طرق توجد للخروج من العنف؟. 5

 : بـيتم النصح 

إذا سري البحث عن مؤسسات استشارة مختصة، وهي تساعد وتنصح بشكل •

 وجدت الرغبة في ذلك

بغض النظر عما إذا ما تم التبليغ أم ال، فيكون ذو معنى لجلسة محاكمة ممكنة •

 أخذ صور للمصابين بجروح وحمايتها من قبل المسؤولين المختصين

العالج الطبي من أجل الوقاية من سوء الحالة : الجروح/ أثناء المعاناة الجسدية •

 الدائمةواآلالم الجسدية 
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 الجهات المسؤولة للتواصل معها/ ملخص عن المؤسسات 

 

 األطباء
 

النيابة / الشرطة 

 العامة
 

 

 المحامون
 

المساعدة •

 واالستشارة

الذي تم االجراء •

 التخطيط له

 

المالحقة الجنائية 

 القانونية
 

قبل القيام  االستشارة

/  بالخطوات القانونية 

الدعم أثناء االستجوابات 

 من قبل الشرطة
 

أي طرق توجد للخروج من العنف؟. 5  

مؤسسات 

 االستشارة
  

 فحص جسدي •

مثل ) اإلثباتات•

 (الصور
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أي طرق توجد للخروج من العنف؟. 5  

 مؤسسات استشارة مختصة

 المساعدة واالستشارة•

 ومعرفة الخطوات الضرورية من أجل افتتاح القضية الجنائية ،دعم المتضررينت•

 التواسط مع المحامين•

 ، والسماح غالبا  كمرافق للقضية (أثناء التبليغ)الدعم •

 !من أجل تفادي الخطرمخطط  عمل•

 عنفدون كيف يمكن أن تسير العالقة بينهم تعلم من أجل أيضا  ج ازواألدعم •

 مؤسسات االستشارة المختصة ملزمة بحق كتمان سرية المعلومات، وال يسمح لها

 بمتابعة إعطاء أية معلومات 
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 أي طرق توجد للخروج من العنف؟. 5

 :مؤسسات استشارة مختصة

 :على سعادة األطفالخطر  كتمان سرية المعلومات حق في يوجد استثناءات قليلة •

o تكون مؤسسات االستشارة المختصة أثناء وجود خطر على األطفال ملزمة قانونيا  باإليعاز

 ! ألطفالالحماية 

       األمرتكون االستشارة السرية ممكنة رغم وجود هذا : ذلكمع!!! 

o ينتمون لحلقة الجاني، فيتم أوال  القيام  ةيود عالقة لهمشخاص ممن األ/ إذا كانت العائلة

 بحماية الطفل

المختصة النصيحة حول ستشارة الاتعطي مؤسسات : على البالغينالخطر عند وجود •

 اإلجراءات الالحقة
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 أي طرق توجد للخروج من العنف؟. 5

 الشرطة

 !عنهالنيابة العامة عن عمل جنائي فيجب عليها اإلبالغ / إذا علمت الشرطة •

هذا  وكذلك كشف الثغرات أيضا   ثباتاتاإلب إستنطاق الضحية من أجل جمع جي•

 ( !الحرص الواجب)ال يعني أنه اليتم تصديق الضحايا 

التكلم مع المحامين قبل  يسير أخذ اإلستجوابات من قبل الشرطة بشكل متفاوت •

 !ذلك، ألنهم يعلمون بمثل هذه القضايا
 

الحصول في البداية على االستشارة من مؤسسات استشارة مختصة يكون شيء ذو 

 معنى، ألنهم ملتزمون بحق كتمان سرية المعلومات 
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 أي طرق توجد للخروج من العنف؟. 5

 مهمة للشكوى الجنائية ثباتاتاإلتكون 

تثبت يجب على الضحية تقديمها من أجل إثبات العمل الجنائي وكذلك من أجل أن •

مؤسسات االستشارة / على سبيل المثال الوثائق عند األطباء ! )أيضا  مصداقيتها 

 (الخ... والصور 

 أمام القضاء بالشهادةمتعلقة دائما  باستعداد المتضررين لإلدالء : الجنائيةالقضية •

 

 ترتفع الخطورة عند المتضررين، إذا قام اآلخرون بالتبليغ نيابة عن الضحية 

     تقوموا بالتبليغ مطلقاً دون موافقتكم الشخصيةال! 
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 أي طرق توجد للخروج من العنف؟. 5

 الخالصة

أن يكون الشخص متضررا  اليعني أن يكون له جزء من الذنب أو من المسؤولية الشخصية •

 في حدوث العنف/ لحدوث  

 يكون دائما  القرار للمرأة أي طريق ترغب في سلكه •

 ال يسمح ألحد أن يرغم المتضررة على القيام بالتبليغ/ ال يمكن ألحد •

بأن يفقدوا عائلتهم بعد القيام بالتبليغ، وأن عليهم بناء حلقة خوف كثير من المتضررين لديهم •

 جديدة من المعارف

      تقدم مؤسسات االستشارة المختصة المشورة أيضا  بشأن هذه المخاوف دون أن يتوجب

 القيام بالتبليغ

أن يبقى ضحية طوال حياته، ال وحاألأن يكون الشخص قد تعرض للعنف ال يعني في كل •

 ألنه توجد طرق للخروج من العنف 
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 أي طرق توجد للخروج من العنف؟. 5

 حق كتمان سرية المعلومات: الخالصة

األطباء )المحترفين والمساعدين مؤسسات المساعدة / مؤسسات االستشارة •

ملزمون قانونيا  بالخضوع لحق كتمان ( الخ... والمستشارين والمرشدين االجتماعيين 

 (.حاالت األخطار الحادةباستثناء )سرية المعلومات 
 

 .سريهم يساعدون وُيعلمون بشكل •
 

 .  يتم التعامل مع كل المعلومات بثقة•



Bildquelle aller Folien – fotolia.com  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

Haben Sie noch Fragen?   
 شكراً جزيالً على اهتمامكم

 هل لديكم أسئلة؟


