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 معلومات بشأن قانون مساعدة الضحايا

 
 ما هو قانون مساعدة الضحايا؟. 1
 

ابتدءا من  )Opferhilfegesetz, OHG, SR 312.5 (2007آذار /مارس. 23يقوم القانون االتحادي الخاص بمساعدة ضحايا الجرائم والصادر بتاريخ 
وهدف هذا القانون هو تقديم . 1991آانون أول /أآتوبر. 4لراهن الذي تّم سّنه بتاريخ آانون ثاني بالحلول محل قانون مساعدة الضحايا ا/يناير. 1تاريخ 

 :وَيْشَمل ذلك النقاط التالية. المساعدة الَفّعالة والناِجَعة للضحايا وَتْحسين وضعهم القانوني
 

 تقديم االستشارة والرعاية المهنية 
 نونية الجنائيةحماية الضحايا وصيانة حقوقهم خالل اإلجراءات القا 
 تقديم التعويضات اْلُمناِسبة وَرد االعتبار الكافي 

 
 
 قانون مساعدة الضحايا؟على من ُيَطّبق . 2
 

ُتَقدَّم اْلُمساعدة طبقا لهذا القانون الى آل شخص عانى من جريمة آانت قد َمسَّت بصورة ُمباِشرة ِبَسالَمِته الجسدية أو الجنسية أو النفسية 
لك بغض النظر عما إذا آان قد َتّم َضْبط ُمرَتِكب ألجريمة وبغض النظر عما إذا آان ُمرَتِكب الجريمة ُمْذِنب أم غير ُمْذِنب من ، وذ)الضحية(

وُيعَتَبر الضرب والجرح، القتل، االغتصاب، اإلآراه واالستغالل الجنسي، ).  قانون مساعدة الضحايا- OHG 1مادة رقم (الناحية القانونية 
أما أإلهانة .  واإلآراه الفادح، سلب الحرية، أخذ الرهائن وحوادث المرور التي ينتج عنها جرح أو موت األشخاص في ِعداِد هذه الجرائمالتهديد

. المة الشخصيةواالشتباك باأليادي والسرقة واالحتيال فإنها ال تكون في ِعداِد هذه الجرائم وذلك ألن هذه اْلُجَنح ال تؤدي الى اْلَمساس اْلُمباِشر بالس
. نفس حقوق الضحية بما َيُخص االستشارة) شريكة الحياة، الواِلدين أو األطفال/الزوجة، شريك/الزوج(ويكون ألقرباء الضحية اْلُمَقرَّبين منها جدا 

أن يقوموا ذا الحال ويجب عليهم في ه.  فال يكون ألقرباء الضحية حق بذلك إال في إطار محدودطلب التعويضات َوَرد االعتبارأما بخصوص 
 .باْلُمطالبة بحقوقهم وإْسِتحقاقاِتِهم بصورة ُمْستقلة

 
 
ما هي حقوق اْلضحية؟. 3  

 استشارة ورعاية
 

 وُتَقّدم هذه  ).Beratungsstelle( يكون لضحايا الجرائم حق االستشارة اْلَمجانّية من قبل إحدى مكاتب أو ُمؤسسات االستشارة اْلُمعَتَرف بها
 وباإلمكان َتْقديم .  لألشخاص اْلُمْسَتِحّقين، اْلُمساعدة الطبية والنفسية وآذلك الدعم اإلجتماعي والمادي والقانونياْلُمؤسسات

باإلضافة الى ذلك فان مكاتب االستشارة تقوم بتقديم . اْلُمساعدة، أو َتوفيرها من خالل الَتْوسيط، إما َآَدعم َفْوري أو آإجراءات وَتدابير ألجل طويل
 .ْلَمعلومات لضحايا الجرائم حول إمكانيات وُسُبل مساعدة هؤالء الضحاياا

 
بخصوص اْلُمساعدة اْلَفورية فإنه باالمكان مثال تقديم مساآن ُمؤَقتََة خاصة بحاالت الطوارئ والَتَوّسط للُحصول على نصائح واستشارة قانونية 

ألحيان فإن اْلُمساعدة اْلَفورية ال تكفي للَتَغلُّب على َعواِقب ُوقوع شخص ما َآَضحية وفي آثير من ا. وإعطاء دعم مالي ُمؤّقت أو تقديم أولّية
 دفع وتسديد بعض ،)الَدْخل والممتلكات ُتْؤَخذ في الحسبان( لألشخاص اْلَمْعِنيين الماليةباالمكان، وحسب الُظروف  وفي هذه الحاالت فإنه. ِلجريمة

يجب  و.)، ُمساعدة ودعم العائلةيحامملتكاليف ا، النفسيةالمعالجة (مقّدمة من طرف ثالث ر طويلة اْلَمدى الناتجة عن إجراءات وتدابيالتكاليف 
 .مكتب الصحة والشؤون االجتماعيةبذلك الى َطَلب تقديم 
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 اإلجراءات القانونية الجنائيةُحقوق الضحية في إطار 
 

 فإن اْلِحماية القانونية للضحية ُتْصِبح في آل ا/ الجريمة وبمحاآمتهة/ائية ضد ُمْرَتِكبإذا قامت الُسلطات اْلُمختصة بإتخاذ إجراءات قانونية جن
 :إذ أنه في هذا الحال من الممكن اْلُمطالبة باألشياء التالية. األحوال أْفضل مما آانت عليه في الماضي

 
 , أن تكون اْلُمحاآمة اْلِجنائية غير َعَلنّية▪
 اَجَهة أو لقاء بين الضحية واْلُمَتَهم أن ال تكون هنالك أية ُمو▪

 ,  خالل اإلجراءات القانونية الجنائية
  أن يقوم شخص آخر تختاره الضحية بُمرافقتها، إذا آان من ▪

   الواِجب على الضحية أن ُتْدلي بشهادة أمام اْلمحكمة،
  ضحية لجريمة من نوع توإذا آانان يتم التحقيق مع الضحية،  ▪
 وعامة فانه من . من ِقَبل شخص من نفس الجنس، ِجنسيأالعتداء اْل  

  تتَعّلُق بالشؤون  اإلجابة على أسئلةالضحية أن تْرُفض  حق 
 .الشخصية الخاصة جدا بها  
 
 

 االعتبارالتعويضات وَرد 
 

 OHG 19مادة رقم (في حال موتها يحق للضحية وأقاربها المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهم وذلك في حال لحاق اإلعاقة بالضحية أو 
 فانه باالمكان تقديم طلب  ُمَحّددةظروفوفي حال َتواُجد . وال يتم في هذا السياق أخذ األضرار المادية بعين االعتبار).  قانون مساعدة الضحايا-

وإذا آانت جساَمة اإلعاقة تبرر ذلك ).  قانون مساعدة الضحايا- OHG 21مادة رقم (على التعويض  )Vorschuss(للحصول على ُمقدَّم وُسلفة 
 ).تعويض عن المعاناة(فانه للضحية وألقاربها الحق بالمطالبة برد االعتبار 

 
ُطَلت  وإال ضاَعت وَبسنوات من ُوقوع الجريمة) 5 (خمسخالل مدة َقْدُرها يجب على آل شخص ُمْسَتِحق أن ُيقدم طلب التعويض َوَرد االعتبار 

 26مادة رقم (ويكون الكانتون الذي وقعت فيه الجريمة مختصا بهذا الشأن ).  قانون مساعدة الضحايا- OHG 25مادة رقم (حقوقه بهذا الشأن 
OHG -3مادة رقم (وفي حال وقوع الجريمة في خارج البالد فانه ال يمكن تقديم التعويض ورد االعتبار ).  قانون مساعدة الضحايا OHG - 

 ).انون مساعدة الضحاياق
 
 
  جريمة؟وقوع في حال تتصرف أن الضحيةآيف يجب على . 4

 لُيعِلم الشرطة بذلك هاتفيا أو أن يذهب بنفسه الى أحد مراِآز الشرطة 117يجب على آل شخص َوَقَع ضحية ألي جريمة أن يتصل َفْورا برقم 
الشخص اْلَمْعني بتقديم اْلَمعلومات األساسية والمهمة حول قانون مساعدة الضحايا، وتقوم الشرطة خالل إْسِتْجواب . للتبليغ عن ُوقوع الجريمة

مكاتب اإلستشارة للضحايا ُمْغَلقة  وعندما تكون). Kanton Schwyz" (ْشفيْتس"وخاصة بتقديم عناوين مكاتب اإلستشارة للضحايا في آانتون 
للحصول على إستشارة بصورة َمجهولة ) Dargebotene Hand" (اليد اْلُمساِعَدة" التابع لمؤسسة 143فإنه من اْلممكن االتصال برقم هاتف 

 .بإمكان الضحية أيضا أن تتوّجه َفْوَر وقوع الجريمة مباشرة الى أحد مكاتب أالستشارة. ومن دون َمْعِرَفة اسم الشخص
 

 ":ْشفيْتس"عنوان مكتب االستشارة للضحايا في آانتون 
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