ماذا يحدث؟

حساب بنك للتربع:

selbst.bestimmt e.V., Stichwort: Stop-Stalking
IBAN: DE74 1002 0500 0001 6582 04

مواعيد فقط بعد اإلتصال بنا
Stop-Stalking
Albrechtstraße 8
12165 Berlin-Steglitz
Tel.
030 / 22 19 22 000
info@stop-stalking-berlin.de

E-Mail

Internet www.stop-stalking-berlin.de
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استشارة
لألشخاص
املال ِحقني
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 Stop-Stalkingب.و.ک نمجنا زا ھمانرب کی گنیکاتسا-پوتسا
 ، (www.رد  ١٩٨٣لاس زا ھک ،یعامتجا-یناور اھ کمک نامزاس کی
ییاپرس یکشزپ تامدخ ھیھت ھنیمز )selbst-bestimmt-berlin.de
..تسا لاعف یرارطضا عقاوم رد هرواشم و
عضو د.پ.و.
Gefördert von

STOP-STALKING
Wieder selbstbestimmt leben

اإلتصال

 7عرب الهاتف او عن طريق االمييل
	7نتفق عىل موعد لقاء للتعرف األويل و نتكلم عن قضيتك و ظرفك الحايل
حتى نحللهام معا.
	7نستمع لك و ندرس من خالل كالمك اذا تحتاج اىل استشارة عىل مدى
طويل ام اذا كان اإلستفسار العام لك كافياً.
	7ستتم إتفاقية لإلستشارة معنا حتى نقوم مبواعيد و نحدد اهداف جزئية.
نتكلم عن أول الخطوات و ندعمك حتى تنتهي مالحقتك.
 7عندما ترغب ننصحك مبساعدة تفصيلية.

نحن ال نقوم بإستشارة قانونية ولكن عىل حسب القانون نحافظ عىل رسية
املعلومات .هذا يعني ان جميع املعلومات التي قدمتها لنا محفوظة عندنا و
ال نعرضها من غري إذنك.
العروض املذكورة مسبقاً مجانية.
رشكاء متعاونون ميكننا التواصل معهم للتوسط
 7الرشطة الربلينية
 7محامون
 7دائرة املهنة القانونية برلني
 7مساعدة الضحايا برلني | براندنربغ
„ 7ب ي چ“مركز الدعم الربليني للعنف األرسي
 7مكاتب استشارية للنساء والرجال
 7مساعدة نفسية إجتامعية و مساعدة نفسية عالجية
 7مؤسسة „فايرس رنچ“
 7مؤسسات سجنية
 7خدمات إجتامعية للقضاء

ماذا يساعد؟

ماذا تسبب املالحقة؟
ِ
للمالحق وللمال َحق.
املالحقة تسبب مبجاالت كثرية مشاكل للطرفني –
الشخص املال َحق احيانا برض بصحته عىل املدى الطويل .لذلك الحل
األمثل له ان توقَف املالحقة .ولكن فقط الشخص ِ
املالحق يستطيع انهاء
هذه املالحقة .هذا هو السبب ل“قف املالحقة“ ان يعترب نفسه حامية
لألشخاص املال َحقني.
ولكن أيضاً ِ
املالحق يعاين كثريا بسبب ترصف املالحقة ونتائجها.

الكالم عن هذا املوضوع اول خطوة.
ِ
للمالحق إمكانية للتكلم عن املالحقة و إمكانية ليكتشف
تعطي „قف املالحقة“
طريقا للتخلص من املالحقة.

ماذا نقدم؟

كلام قل الحصول عىل الهدف املأمول بسبب الوسائل املستخدمة

مالحقا او متهم بأنك ِ
اذا كنت ِ
مالحق او تعترب نفسك بخطر..

كلام اتسع اإلحباط للجميع .يخجل كثري من املالحقني من هذا الترصف و
يؤثر عىل ثقتهم بأنفسهم بشكل سلبي.ألن املالحقة ليست توجيه للحياة
بل عىل العكس متاما:

 7ميكنك اإلتصال بنا بعدم كشف الهوية و من غري أي التزام.
	7نستمع لك من غري تقييم او حكم عليك او عىل كالمك و ندرس اذا
يوجد هناك أساس لإلستشارة عىل مدى طويل.

	7تضيق النظرة العامة بالحياة بسبب املالحقة حتى تصبح هي مركز
الحياة.

	7اذا عشت موقف إهانة شخصية او شعرت بعدم التفاهم نواجهك
بإحرتام.

 7تكلفك املالحقة وقت و طاقة بشكل هائل.
	7تسبب املالحقة احساساً بفراغ داخيل عند ِ
املالحق .نتيجة الفراغ
الداخيل مالحقة اكرث لتعبئة هذا اإلحساس.

	7هدف اإلستشارة ان نكتشف ما هو السبب الذي دفعك للمالحقة و
ماذا تحتاج حتى تعيش حياة هنيئة من غري مالحقة.

	7يزدا ُد االحساس بالوحدة بسبب املالحقة و يشعر
ِ
املالحق باملعاناة.

نستشري أيضا أقارب و أشخاص عىل صلة مبوضوع املالحقة.

	7ت ُعاش املالحقة كحالة إدمان او حتى يشء خارج عن السيطرة من قبل
ِ
املالحق.

بعد االتصال بنا باللغة األملانية او اإلنكليزية ميكن ان نتفق مع مرتجم ونقدم
لك إستشارة باللغة العربية

7

املالحقة ترصف غري قانوين و هي تؤدي اىل تدخل الرشطة والقضاء.

ما هو „الستو ِكنچ“ (املالحقة)؟
ٍ
بشخص ما بشكل مقصو ٍد
توصف املالحقة بأنها معاكسة و الحاق األذى
َ
ِ
الناس امل ُالحقون أن يتواصلو بطرق مختلفة
وبإلحاح بصورة فادحة .يحاول ُ
مع ٍ
شخص ما .ولكن الشخص املال َحق ال يريد التواصل ويعتربه إزعاجاً .ولكن
ِ
مع ذلك يرص املالحقون عىل االستمرار يف اعاملهم هذه.
تشمل املالحقة الترصفات التالية:
 7إتصاالت هاتفية
 7رسائل| مسجات| إمييالت
		 7يجري وراء شخص ,يراقب ,يالحق ,يطارد ,يتجسس
 7هدايا غري مرغوبة بها و إرسال بعض األشياء اىل الشخص املال َحق
	7التواصل الغري مرغوب به عرب الوسائل التواصل اإلجتامعية و التشهري و
التالعب بخصوصيات املال َحق
	7ترصفات غري قانونية إلكرتونية (مثال اإلخرتاق)
 7مضايقة األقارب ,األصدقاء والزمالء إلخ
 7تدمري امالك املال َحق
 7اإلعتداء عىل منزل املال َحق أو أرضه
 7تهديدات و إذاء جسدي

„Apollo und Daphne“ Marmor-Skulptur von Gian Lorenzo Bernini

ِ
للمالحقني .و لكن أيضا
اكرب نسبة للمال َحقني يكون رشيك حياة السابق
معرفة عابرة (من البيئة اإلجتامعية أو اإلنرتنت) ,زمالء ,أطباء ,معالجون إلخ
ميكن ان يلتحق بهم.
ألن املالحقة منترشة بشكل كبري و ترض املال َحق بشكل فظيع يعاقب عليه
يحصل عىل
القانون ( )§ 238 StGBو كل من كان مال َحقاً ميكن أن ُ
حامي ٍة و دعمٍ .

