ِ
تم
ماذا
ميكنك أن تفعيل إذا ّ
ِ
والرتصد بك ؟
مالحقتك
ّ
املعلومات واملساعدة

(الرتصد) ؟
ماهو التهديد
ّ

الرتصد هو تع ّمد مالحقة وتح ّرش شخص ما باستمرار واملثابرة عىل ذلك لفرتة طويلة من الزمن.
ّ
الرتصد باالتصال  /بالتقرب من الشخص بالرغم من مامنعته/مامنعتها ،كام تتم مالحقة الضّ حايا باالكراه
يتم ّ
وتهديدهم ومضايقتهم وابتزازهم.
الرتصد عادة العنف الجسدي والجنيس وقد يدوم ألشهر وسنوات عديدة.
يتضمن ّ

هل تعلمني/تعلم أنّ ! ...
الرتصد ه ّن من النساء ؟
أكرث من  %80من املترضرين/املترضرات من ّ
الرتصد عىل األقل؟
 %24من النساء يف املانيا عانني منذ سن  14شكل من أشكال ّ
ِ
كيف َ
الرتصد ؟
ميكنك
/ميكنك التع ّرف عىل ّ
والسيطرة عىل حياتها اليومية.
يحاول ّ
املرتصد عادة جذب انتباه الضّ حية ّ
الرتصد يف هذا السياق يف سلطة وتحكّم الجناة بالضّ حية ،ومحاولتهم إبقاء التواصل مع الضّ حايا باستخدام
يكون ّ
جميع الوسائل املتاحة.
الرتصد يف تتابع رسيع ومتكرر ،ولكن قد تحدث أيضاً مرارا ً وتكرارا ً عىل فرتات متباعدة من
قد تحدث ترصفات ّ
الزمن.

الرتصد ما ييل:
تتضمن ترصفات ّ

—اتصاالت هاتفية متكررة يف أي وقت من األوقات ليالً أو نهارا ً.
—رسائل عىل جهاز الرد اآليل والربيد الصويت.

—الحضور املتكرر أمام منزل الضّ حية ،أو مكان عملها أو عىل شبكات التواصل االجتامعي ،ومالحقة
الضّ حية يف سريها إىل عملها أو أثناء مامرستها الرياضة أو أثناء مقابلتها لألصدقاء...إلخ.
—إرسال رسائل و إمييالت ورسائل نصيّة يف نطاق مكثف.
—التواصل عن طريق شخص ثالث.

—إجراء عمليات الرشاء وسحب االشرتاكات تحت اسم الضّ حية ،مثالً مع رشكات الهاتف ،املجالّت...إلخ.
—إرسال هدايا غري مرغوب بها مثل الورود أو حتى ارسال أشياء كحيوانات نافقة.
—التهديدات واإلهانات وإلحاق الرضر يف املمتلكات الشخصية.
—التحرش واالكراه.

الرتصد عرب االنرتنت:
ّ
الرتصد من خالل اإلمييالت والربيد والرسائل عن طريق املسنجر واملحادثات أو
الرتصد عرب االنرتنت هو ّ
ّ
عن طريق شبكات التواصل االجتامعي ووسائل االتصال الرقمية.
الرتصد عرب االنرتنت ماييل:
تتضمن أنواع ّ
—التواصل املثابر عرب شبكات التواصل االجتامعي مثل الفيس بوك أو الواتس اب.
—التشهري عىل االنرتنت يف مكان العمل أو املكان االجتامعي.

—نرش معلومات خصوصية عن شخص ما ضد رغبته الشخصية ،مثالً نرش الصور الشخصية للعلن.
—رسقة الهوية.

الرتصد
الرتصد عرب االنرتنت مع نسبة االنتشار الواسع لوسائل االتصال الرقمية وهذا يتضمن ّ
ارتفعت نسبة ّ
عن طريق ما يس ّمى بتطبيقات التجسس والتي ازدادت بدورها رسيعاً.
تستطيع هذه التطبيقات تحويل سجالت املحادثات واملواقع ومعلومات أخرى من الهاتف الذيك إىل
نصب التطبيق برسية ،وغالباً ما يكون الجاين من الرشكاء السابقني .وال ميكن
الشخص (الجاين) الذي ّ
رسي لهذه التطبيقات والتجسسس عىل
التع ّرف عىل هذه التطبيقات يف الهاتف الذيك .يعترب التنصيب ال ّ
املعلومات جرمية جنائ ّية.
ترصد عديدة.
الرتصد عرب االنرتنت هو الحالة الوحيدة أو قد يكون مصاحباً لحاالت ّ
ميكن أن يكون ّ

من هم الجناة ؟
 %86من الجناة هم من الذكور .يكون الجناة عادة معروفني من الضحايا ويف أغلب الحاالت كان لديهم
عالقات حميمة سابقاً مع الضحية .ومن الشائع أيضاً أن يكون الجاين ُرفض سابقاً ومل يتقبل هذا الرفض.
ومع ذلك قد يكونون أيضاً من املعارف العابرة أو غرباء متاماً ،ويف هذه الحالة عادة ما تحاول الضحية
اكتشاف الجاين إن مل يكشف هو عن هويته.
ينتمي الجناة إىل كافة األعامر ويأتوا من جميع مناحي الحياة.

الرتصد ال ميت بصلة
ّ
إىل الحب واالفتتان
بشخص ما.

الرتصد ؟
ماهي عواقب ّ
للرتصد.
تعاين/يعاين املتأثرات/املتأثرون يف كثري من األحيان من عوارض نفسية وجسدية كنتيجة مبارشة ّ
وكثريا ً ما يخشون عىل سالمتهم ،وهذا بدوره سيؤدي إىل االنسحاب االجتامعي ،فعادة ما يعيش الضّ حايا
بتأهب انتظارا ً لهجوم متوقع واإلحساس بأن هذا الخطر لن يتالىش .وعادة ما يلجأ الضّ حايا الستخدام
طرق للته ّرب وتغيّري وجهات االتصال بهن/بهم كالهاتف والربيد وعنوان السكن والعمل أو تغيري املكان.
الرتصد عىل الضّ حايا:
عواقب ّ
—الشعور بعدم الحامية والضعف والعجز والعرس.

—الشعور ِ
بأنك َ
/أنك تحت املراقبة يف جميع األوقات.
—االنعزال االجتامعي.

—انعدام الثقة باآلخرين.

—توتر ردود األفعال ،مشاكل يف النوم ،حاالت قلق ،حدّة الطّباع ،عدم الراحة ونوبات هلع.
—تج ّنب أو تغ ّيري أماكن محدّدة التي هي من الحياة اليوم ّية.
—الشعور باالكتئاب أو حتى التفكري باالنتحار.
—اضطرابات يف الرتكيز.

—مشاكل نفسية وجسدية.

ماذا تفعلني/تفعل يف حال ِ
/كنت تتعرض
كنت َ
للرتصد ؟
ّ
Israrlı takibe
العديد من
هناك
karşı
yardımcı
التي olan
birçok
تساعد
الطرق
!strateji var

الرتصد:
ضد ّ

ِ
ميكنك َ
/ميكنك
—من املستحسن التكلّم عن الحالة مع األقارب واألصدقاء والجريان ..إلخ .بهذه الطريقة
الحصول عىل الدعم ويف الوقت نفسه يحول دون حصول الجناة عىل املعلومات التي تخصكم .فغالباً
ما يتأثر القريبني من الضّ حايا أيضاً من الجناة.

—اتصيل/اتصل بأقرب مركز استشاري منك ،سوف يقدمون الدعم ِ
لك َ
/لك وميدونك باملعلومات عن
ِ
ِ
َ
سالمتك/
/حقوقك .سوف تتلقني/تتلقى املساعدة من االستشاريات/االستشاريني يف تقييم وضع
حقوقك
َ
سالمتك والتخطيط للخطوات اآلتية.
املرتصد بشكل مبارش و بعبارات واضحة بأن ِّك/أن َّك ال تريدين/تريد أي اتصال (شخيص
—أخربي/أخرب ّ
أوكتابة أوعن طريق الهاتف) .يجب إخبار ال ّجاين بهذا عن طريق الكتابة والربيد املس ّجل.

—بعد الرفض األول يجب ِ
عليك َ
/عليك محاولة االمتناع عن الرد عىل التحرشات والتهديدات ،واالمتناع عن
املرتصد.
االتصال املبارش مع ّ
بالرتصد عرب االنرتنت ،غالباً ما يكون من الصعب وضع ذلك موضع التنفيذ نظرا ً
—عندما يتعلّق األمر ّ
ملختلف أنواع الوسائط ومجاالت الحياة (الهاتف النقّال ،الكمبيوتر ،املنزل ،العمل ،دائرة األصدقاء)

الرتصد وذلك بتسجيل التاريخ والتوقيت ،هذا له دور مهم يف اإلجراءات القانونية.
—توثيق كل حاالت ّ
اِلتقطي/اِلتقط صور وخُذي/خُذ مالحظات عن الشهود املحتملني.

—من املهم أيضاً الحفاظ عىل الدليل :وذلك بالحفاظ عىل كل رسائل املحادثات والربيد الكرتوين والرسائل
النص ّية والرسائل عىل املجيب الصويت ..إلخ وتسجيل التاريخ والزمن واملكان وتعاقب األحداث .صورة
ملتقطة للرسائل عىل الهاتف النقّال أو عىل الكمبيوتر من ناحية أخرى يجب ِ
عليك َ
/عليك أن ال تقبل
أي طرد مل تقومني/تقوم بطلبه مسبقاً.
—ميكن لخاصيّة تحديد املكاملات املؤذية أو دليل الهاتف املسبق حاميتك من استقبال املكاملات املزعجة
والبذيئة .ولكنها تتكبد تكاليف ،وعادة ما يكون ممكناً فقط إذا أمرت به الرشطة ويصعب تنفيذه.
—من املنطقي طلب استشارة قانونية للحصول عىل النصائح للخطوات القانونية الالحقة.

إذا ِ
/كنت تشعر بالتهديد والخطر ال ترتددي/ترتدد باالتصال بالرشطة.
كنت َ

اإلجراءات القانونية:
هناك العديد من
رصف
الخيارات للت ّ
الرتصد!
ضد ّ

الرتصد جرمية يعاقب عليها القانون وذلك بحسب املادّة رقم § 238من القانون
منذ عام  2007أصبح ّ
الرتصد يعاقب عليه القانون بالسجن أو الغرامة.
الجنايئ االملاين .حكم ّ
الرتصد ويعاقب القانون حاليّاً يف حال انتهاك أسلوب
يف سنة  2017متّت مراجعة املادّة القانونية حول ّ
حياة املترضرات/املترضرين ،يف السابق كان يجب تقديم دليل لالنتهاك.
الرتصد إىل جرائم جنائية أخرى ومن املمكن اإلبالغ عنها بشكل منفصل ومنها
تنتمي العديد من أنواع ّ
األذى اللّفظي ،التهديدات ،إلحاق األذى الجسدي أو باملمتلكات الخاصة .من أجل اتخاذ إجراءات جنائية
 ،عندما يتعلق األمر بالعديد من الجرائم  ،يجب تقديم طلب باملقاضاة يف غضون ثالثة أشهر من وقوع
الجرمية.
الرتصد كاضطرابات النوم والقلق يف الحصول عىل املالحقة
ستساعد الوثائق الطب ّية التي تثبت عواقب ّ
القضائية.

وضع القانون يف املانيا ( )Gewaltschutzgesetz/GewSchGأحكام قانونية واضحة ضد العنف الجسدي
والرتصد من قبل األزواج الحاليني أو السابقني ،الرفقاء الحميميني ،املعارف أو األشخاص
والتهديدات
ّ
الغري معروفة .ويتيح القانون ِ
لك َ
/لك املساعدة الرسيعة وذلك استنادا ً للفقرة  1من القانون ،وتأخذ أحد
اإلجراءات التالية:
املرتصد
املرتصد ،وهذا يعني الوجوب عىل ّ
—حكم قضايئ بشكل إنذار باالبتعاد عن الضّ حية :يتم إصداره ضد ّ
البقاء عىل مسافة من الضحية مع ّينة (من القضاء) بعيدا ً عن املنزل ومكان العمل وأماكن أخرى.
املرتصد أن يتصل
—حكم قضايئ بشكل إنذار بعدم االتصال بالضّ حية :وهذا يعني أنّه من املمنوع عىل ّ
ِ
بك َ
/بك شخصياً أو بالكتابة أو عرب الهاتف أو أي طريقة أخرى.
يجب طلب أوامر الحامية هذه عن طريق محكمة السلطة القضائية .وسيعاقب القانون يف حال تم
خرق أمر املحكمة ،ألنه من غري املستبعد أن يتجاهل املرتصدون األوامر القضائية الصادرة من الرشطة أو
املحكمة.
املرتصد ،والتي ميكن اتخاذها مبوجب
تتضمن الخيارات القانونيّة األخرى أوامر املنع والتحذير ضد ّ
القانون املدين.
الرتصد عرب االنرتنت.
ميكن التقدم بطلب إزالة املعلومات يف حال ّ
قبل البدء بأي إجراء قانوين ،يجب التأكد واالستفسار من خالل االستشارة القانونية بأنه تم جمع األدلّة
الكافية للتقدّم باملالحقة القانون ّية ويف حال وجود تكاليف لهذه املالحقة وهذا ما ينصح به .ولتحقيق
ِ
هذه الغاية َ
/ميكنك االتصال مبركز استشاري مختص.
ميكنك

هنا تجدون مراكز املساعدة!
متخصصة .ستجدون هذه املساعدة يف املراكز االستشارية للنساء ويف
يُنصح دامئاً بالحصول عىل مساعدة
ّ
مراكز أزمات االغتصاب القريبة منك يف كل أرجاء املانيا.
لديك ِ
ال ترتدّدي/ترتدّد يف االتصال باملركز االستشاري املختص يف حال كان َ
/لديك أسئلة أو بحاجة ملساعدة.
ِ
ميكنك َ
/ميكنك الحصول عىل عناوين هذه املراكز االستشاريّة ومعلومات أخرى عىل موقع .bff

www.frauen-gegen-gewalt.de
سوف تجدون معلومات أخرى عن العنف الرقمي يف كتيبات ( bffالعامل الرقمي ،الوسائط الرقمية ،العنف
الرقمي) و (أمان الهاتف املحمول).
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