ماذا اآلن؟

تقديم املساعدة واملشورة يف حاالت العنف

ماذا اآلن؟ املساعدة يف حاالت العنف
تلتزم رشطة كانتون برين بأقىص درجات الجهوزية عىل مدار الساعة من أجل
املحافظة عىل سالمتك .إن واجبنا هو حامية الناس من األفعال االج رامية و تأكد
من حسن التزام األشخاص بالقوانني.
يف العموم :ت ُعترب سوي رسا بلدا ً آمن اً ،ولكن حتى يف سوي رسا هي الج رائم تحدث  -يف األماكن العامة
مث الً كالحدائق و املطاعم ،يف القطارات و الحافالت أو يف محطات القطار ،وكذلك أيض اً يف محيط الحياة
الشخصية وعىل شبكة اإلنرتنت .الرشطة هي يف خدمتكم :إذا كنتم ضحي ًة للعنف أو كنتم شاهدين
عىل ارتكاب فعل جرمي ما ،فام عليكم إال االتصال بنا .عند حدوث الخطر اتصلوا برقم خدمة الطوارئ
للرشطة عىل الرقم  112أو .117
من أجل سالمتكم تنصحكم رشطة كانتون برين مبا ييل:

العنف:
ننصحكم بتجنب املواقف الشائكة وباإلنصات إىل إحساسكم الداخيل .يف املساء أو يف الليل يُ ستحسن
التواجد بالقرب من اآلخرين.
• تجنبوا االستفزاز وال تستفزوا اآلخرين.
• قوموا بالتعبري عن ثقتكم بنفسكم من خالل هيئتكم ،حركاتكم
اإلميائية ،قسامت وجهكم ومن خالل صوتكم.
• تحدثوا إىل من ال تعرفونه بلغة التوقري وحافظوا عىل مسافة بينكم و بينه.
• يف حاالت الطوارئ اطلبوا املساعدة من الناس اآلخرين بصورة مبارشة و فاعلة أو قوموا بلفت اإلنتباه.
• يف حاالت الطوارئ اتصلوا بالرشطة (رقم النجدة  112أو  )117و أعيدوا االتصال،
ألن معاودة االتصال خري من عدم االتصال.

التحرش الجنيس
يُ عاقب القانون يف سوي رسا عىل أفعال التحرش الجنيس بكل أشكاله سواء أكان عن طريق اللفظ أو الحركات أو
من خالل الترصفات .غالب اً ما تقع حاالت التحرش الجنيس يف املواقع الخاصة (كالنوادي أو يف امل راكز السكنية)
أو يف أماكن العمل .غري أنها قد تحدث أيض اً يف األماكن العامة كالقطار ،الحافلة ،الحدائق و يف بعض املحالت
كاملقاهي وامل راقص.
عبوا بوضوح عن رفضكم للتحرش الجنيس من خالل الكلامت ،هيئتكم ،حركاتكم اإلميائية وإن اقتىض األمر
• ّ
ذلك من خالل املقاومة الجسدية.
• اطلبوا مساعدة اآلخرين بصفة مبارشة وفاعلة أو قوموا بلفت االنتباه من خالل طلب املساعدة أو ال رصاخ
بكلمة «هالت» أي «توقف».
• أخربوا األشخاص املسؤولني مبا حدث ،مث الً املعلم أو ُم دير النادي أو سائق الحافلة أو رجل األمن.
• إياكم والسكوت! تحدثوا إىل من تثقون به أو توجهوا إىل م راكز االستشارة املختصة
أو تقدموا إىل مركز الرشطة.

العنف املنزيل
مجتمعنا ال يتسامح مع أي شكل من أشكال العنف  -حتى لو حدث يف البيت أو يف ضمن العائلة/
األرسة! اإلهانة املتكررة وحظر االتصال باآلخرين وسلب املال والشتم واملشاج رات الجسدية والعنف
الجسدي واالعتداء الجنيس واإلك راه ،كلها أفعال ممنوعة ويعاقب عليها القانون .يف كل ما سبق ُي كن
ألي كان عىل سبيل املثال األطفال والج ريان واألصدقاء بإبالغ الرشطة .ثم الرشطة ستقوم بالتحقيق يف
ما حدث.

اذا كنت شاهدا عيل عنف العائيل:
• يف حاالت الطوارئ :األولوية هي لحامية الذات أوالً ثم تأيت حامية الغري بعد ذلك .اتصلوا بالرشطة
مبارشة من دون تعريض أنفسكم للخطر!
• إذا كان لديك شكوك حول العنف املنزيل:
• تكلموا مع الضحية وأخربوها عن قلقكم.
• أظهروا للضحية استعدادكم ملد يد العون لها وبأنكم ستقفون إىل جانبها.
		
• أبلغوا الضحية عن وجود م راكز االستشارة املجانية.
• أظهروا للضحية استعدادكم مل رافقتها إىل م راكز االستشارة أو إىل مركز الرشطة.
• بإمكان األشخاص اآلخرين أيض اً التوجه مبارشة إىل م راكز االستشارة من أجل
طلب املشورة و اإلرشادات الرضورية.
عند استدعاء الرشطة ،الرشطة قادرة بإبعاد الشخص امل ُامرس للعنف وحرمانه من دخول املسكن لعدة
أيام .و يف حال الخطر املحدق بالنساء واألطفال ،فإنه من املمكن أيض اً نقلهم لإلقامة يف أحد املالجئ
الرسية اآلمنة للنساء.
بالنسبة لألف راد امل ُقيمني والقادمني يف إطار إج راءات مل الشمل األرسي والذي يعانون من العنف املنزيل
وينفصلون عن أزواجهم ،بإمكانهم الحصول عىل رخصة إقامة مستقلة عن أزواجهم .يلزمهم لذلك
إثبات حالة العنف التي تعرضوا لها من خالل التقارير الطبية ومحارض الرشطة وكذلك تقارير م راكز
االستشارة املختصة بضحايا العنف.

الزواج القرسي
بإمكان كل شخص يف سوي رسا اختيار الشخص الذي يريده رشيك اً لحياته مبلء إرادته وحريتهُ .ي نع
اإلك راه أو مامرسة أي نوع من الضغوطات من أجل تحقيق ذلك كام يُ عترب الزواج الذي يتم يف هذه
الظروف باط الً .كام يتمتع األشخاص أيض اً بالحرية التامة يف ما إذا أرادوا البقاء متزوجني أواالنفصال.
• إياكم و السكوت! توجهوا إىل م راكز االستشارة أو إىل مركز الرشطة.
• احملوا برفقتكم أرقام هواتف مهمة (الرشطة  112أو  117و أرقام من تثقون بهم ...الخ).
• اطلعوا مسبق اً عىل مكان تلقي املساعدة عند حصول الحالة الطارئة ،مث الً تحديد أحد الج ريان.
• ضعوا الوثائق املهمة لدى شخص موثوق.

• يف حالة كنتم أنتم أو أحد أصدقائكم ضحية من ضحايا الزواج القرسي ،فقوموا بإطالع من تثقون
به باألمر أو توجهوا مبارش ًة إىل أحد م راكز االستشارة.

املطاردة/املالحقة

إذا كنتم ضحايا لفعل جرمي

اذا قام شخص ما عىل الرغم من معارضة واضحة ,باالتصال بشخص آخر ومبضايقته ومالحقته أو إرسال
الهدايا له ضد إرادته م رارا ً وتك رارا ً ،فإن هذه الشخص سوف يكون عامل ضغط وإرهاق كبري بالنسبة
للضحية .وهذا ما يسمى باملطاردة .وتشمل اإلج راءات املتبعة يف املطاردة مث ًال مضايقة الهاتفية ،الرسائل
القصرية التهديدية ورسائل الربيد اإللكرتوين اليومية ،والبحث عن الشخص يف موقع العمل ،والهدايا
املستمرة ،والتفتيش عن املسكن والتجسس وامل راقبة عموم اً .ميكن أن تُشكل أفعال املطاردة الفردية
فع الً جرمي اً محظورا ً وميكن عن طريق اإلدعاء بالطريق القانوين املدين أن يتم منع الشخص من معاودة
االتصال واملالحقة.

• اتصلوا برقم الطوارئ  112أو  117عند وقوع حاالت التهديد والخطر أو بعد و قوع الحوادث.

• ارشحوا بوضوح للشخص الذي يقوم مبضايقتكم بأنكم التريدون التواصل معه أبدا ً.
• بعد ذلك التقوموا باالستجابة أبدا ً لالتصاالت الهاتفية والرسائل اإللكرتونية إلخ والتقبلوا استالم أية
هدايا .حتى لو كان ذلك صعب اً :ابقوا حازمني ومثابرين.
• قوموا بإبالغ الناس من حولكم :العائلة ،األصدقاء ،الزمالء يف العمل والج ريان .ميكن
لهؤالء األشخاص أن يدعموكم.
• قوموا بتوثيق وتسجيل تلك الحوادث مع تدوين التاريخ والساعة واملكان والشهود.
• اطلبوا الحصول عىل االستشارة! سوف تقوم م راكز االستشارة وم راكز الرشطة مبساعدتكم.

• ال تحدثوا تغي ريات يف مكان وقوع الحادثة/الفعل الجرمي.
• ال تقوموا بإتالف أي من اآلثار يف مرسح الجرمية.
• ال تقوموا بالرتتيب والتقوموا بتنظيف أي يشء.
• ال تقوموا بغسل املالبس التي كنتم ترتدونها ساعة وقوع الحادث.
• قوموا بتوثيق اإلصابات الجسدية طبي اً لدى طبيبكم الخاص أو يف أحد املستشفيات يف أقرب وقت
ممكن (يف غضون فرتة ال تتعدى مدة  72ساعة كحد أقىص).

توجهوا إىل م راكز االستشارة املختصة أو إىل الرشطة:
• ال ترتدوا يف طلب املساعدة!
• غالب اً ماتقدم م راكز االستشارة خدمات املعونة واملساعدة مجان اً.
• ُي كنك التوجه إىل أحد م راكز االستشارة من دون إعالم الرشطة.
• ال ميكن مل راكز االستشارة أن تقوم بإبالغ الرشطة إال مبوافقتك.
• ميكن لألشخاص يعانون من وضع اإلقامة غري مؤكدة التوجه إىل م راكز
االستشارة و الحصول عىل املشورة.
إذا أردتم إبالغ الرشطة (تقديم طلب مالحقة أو تقديم بالغ) فام عليكم سوى االتصال أو التوجه إىل
أي مركز للرشطة يف سوي رسا .سنقوم بطرح جملة من األسئلة عليكم و سندون ترصيحاتكم .يف حاالت
حوادث العنف الجنيس ،فسيقوم موظف مختص من نفس جنس الضحية ذكر/أنثى بالقيام باإلستجواب
وطرح األسئلة ،كام أننا ننظم عملية الرتجمة الفورية يف حاالت وجود صعوبات لغوية.

املالحقة القضائية
حال تقديم البالغ ،ستقوم الرشطة بالتحقيق يف فحواه .سنقوم بجمع األدلة وجمع اآلثار املادية وسنقوم
باستجوابكم وسنقوم بسؤال كل األشخاص الذين من شأنهم أن يُ دلوا مبعلومات عن الجرمية ،بإضافة إىل
املشتبه بهم .يف حاالت وقوع الج رائم الخطرية فإننا نقوم بالتحري والتحقيق حتي لو قام شخص آخر
بتبليغنا  ،غري الضحية بنفسها .بعد ذلك ستقرر النيابة العامة أو املحكمة املختصة بشأن العقوبة.

هنا مينكم الحصول عىل خدمة املساعدة و املشورة
حاالت الطوارئ واإلغاثة العاجلة (أرقام هاتفية مجانية ،عىل مدار  24ساعة)
الرشطة
اإلسعاف/الخدمة الطبية الطارئة
هاتف االتصال بالرشطة النسائية
(جهاز استقبال املكاملات الهاتفية ،مع إعادة االتصال من طرف رشطية)
الهاتف031 332 77 77 :
جمعية اليد املمدودة – مساعدة مجهولة االسم وتقديم املشورة للبالغني
الهاتف143 :
الهاتف:
ِؤسسة برو يوفينتوتيه  -مساعدة مجهولة االسم مع تقديم املشورة لالطفال و الشباب
147
الهاتف 117 :أو 112
الهاتف144 :

تقديم املشورة للضحايا
مركز مساعدة الضحايا ،برين
مركز مساعدة الضحايا ،بيل
مركز النتانا  -ملساعدة ضحايا العنف الجنيس للفتيات والنساء ،برين
مركز فيستا ملساعدة ضحايا العنف الجنيس واملنزيل ،تون
مركز مساعدة ضحايا العنف املنزيل  ،مدينة برين
مأوى النساء ،برين
مأوى النساء يف منطقة بيل
ماوى النساء يف تون  -منطقة أوبرالند برين
ممركز املساعدة واملشورة لضحايا املالحقة واملطاردة ،برين
الزواج القرسي
توصيات عامة

031 370 30 70
032 322 56 33
031 313 14 00
033 225 05 60
031 321 63 02
031 332 55 33
032 322 03 44
033 221 47 47
031 321 68 97
021 540 00 00

فرابينا  -مركز تقديم مشورة للسيدات والرجال يف العالقات الثنائية القومية )(frabina

مركز إيسا للمعلومات واملشورة لألجانب واألجنبيات

Ar/3000/Prävention 05/17

ميكنكم إيجاد مقاطع أفالم تتحدث عن العيش املشرتك متوفرة
يف اللغة العربية ويف لغات أخرى عىل موقعنا اإللكرتوين:

www.police.be.ch

031 381 27 01
031 310 12 72

احصل لنفسك عىل تطبيقنا:

www.police.be.ch/app

تابعنا عىل تويرت:

www.police.be.ch/twitter

