
كم هو جميل أنني 
حصلت عىل هذا 

الدعم.

نشكر مجموعة العمل „العنف 
الجنيس“ وكل املؤسسات املشاركة 
عىل تفانيهم يف عمليات املساعدة 

الطبية الفورية بعد العنف 
الجنيس.



يف الجهة االستشارية

أنت هنا يف املكان الصحيح! 
نقدم لك املساعدة - بالطبع 
بدون مقابل وبشكل رسي.

ال يجب عليك أن تتعاميل مبفردك مع 
األمل النفيس واملخاوف والغضب وعدم 

الشعور باألمان. ميكنك تخطي ما 
حدث مبساعدة مقدمة من احرتافيني.

أرقام الهاتف
يتم تقديم املساعدة الطبية الفورية بعد االعتداء الجنيس ورفع األدلة 

 الجنائية بشكل رسي يف منطقة إنيبي ونهر الرور:

 يف شفيلم: مستشفى هيليوس - رقم 15 شارع د. مولر - الهاتف:
 6500 48 02336 - الطبيب / الطبيبة املناوب

 يف فيتني:  مستشفى ماريا - رقم 2 ميدان ماريا - الهاتف: 0 173 02302

 يف هريدييك:  املستشفى التعاوين - رقم 4 طريق جريهارد كينيل - الهاتف:
 02330 62 0 

 االستشارات النفسية واالجتامعية يف منطقة إنيبي ونهر الرور:

 االستشارات النسائية يف منطقة إنيبي ونهر الرور

 يف شفيلم:  رقم 6 شارع ماركجرافن - الهاتف: 91 90 475 02336

 يف فيتني: رقم 47 شارع أوجوستا - الهاتف: 96 525 02302

 يف هاتينجن: رقم 8 شارع تال )مركز أنشطة مدنية هولشنتور( - الهاتف:
    02324 380 930 50

 برو فاميليا يف منطقة إنيبي ونهر الرور
 يف شفيلم: رقم 45 شارع فيلهيلم - الهاتف: 40 36 44 02336 

يف فيتني: هوريتسونتي )آفاق( - رقم 120 شارع أين - الهاتف: 698935 02302 
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Januar
So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa

Februar
So Mo Di Mi Do Fr Sa

März

So Mo Di Mi Do Fr Sa
April

So Mo Di Mi Do Fr Sa
Mai

So Mo Di Mi Do Fr Sa
Juni

So Mo Di Mi Do Fr Sa

Juli
So Mo Di Mi Do Fr Sa

August September
So Mo Di Mi Do Fr Sa

تقومني بالتوقيع عىل إقرار 
ينص عىل رغبتك يف رفع 

األدلة الجنائية بشكل رسي 
وحفظها ملدة عرش سنوات. 
وتحصلني عىل نسخة من 

هذا اإلقرار.
 

يف حالة رغبتك يف تقديم بالغ للرشطة 
يف وقت الحق تقومني باإلشارة إىل األدلة 
املرفوعة. تقوم الرشطة بعد ذلك باتخاذ 

اإلجراءات الالزمة.
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تحتاجني إىل بطاقة التأمني الصحي عند عمل الفحص الطبي 
عىل الالجئني والالجئات إحضار األوراق الرسمية املامثلة.

يلتزم األطباء باملستشفي بواجب 
الرسية والكتامن وال يقدمون أية 

معلومات إىل طرف ثالث دون 
موافقتك - وال حتى إىل الرشطة.

يضمن األطباء تقديم الرعاية الصحية لك.

ويقومون بتوثيق ورفع األدلة الجنائية 
)الدم، الحيوانات املنوية، الشعر(.

يظل تقرير الفحص الطبي باملستشفى.

يتم حفظ األدلة الجنائية املرفوعة يف 
معهد الطب الرشعي يف إيسني.

يف حالة استمرارك يف عدم الرغبة يف تقديم بالغ للرشطة 
يتم التخلص من األدلة املرفوعة بعد عرش سنوات.

10 
years

Essen

§
الرعاية الطبية 
يف املستشفى 

هامة حتى 
يف حالة 

عدم وجود 
إصابات 
خارجية 

ظاهرة

ميكنك طلب 
رفع األدلة الجنائية 
بشكل رسي بدون 
تقديم بالغ للرشطة

قومي بزيارة املستشفى

كام ميكنك التأكد من خالل 
الفحص من عدم إصابتك بأي 

من األمراض املنقولة جنسيا

رفع األدلة الجنائية بشكل رسي
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اإلبالغ: 
„نعم“

إذا قررت أن تقدمي بالغا 
عىل الفور، توجهي رأسا إىل 
قسم الرشطة. تقوم الرشطة 

بتلقي شكواك، ثم ترافقك 
إىل أقرب مستشفي لرفع 

األدلة الجنائية.

أرغب يف 
تقديم بالغ.

تعايل، ميكننا 
التحدث يف هدوء 

حول كل يشء.

POLIZEI

GESINE Netzwerk Gesundheit.EN GESINE Netzwerk Gesundheit.ENخالل ثالثة أيام من وقوع الجرمية

اإلبالغ: „ال“

رضورة عدم 
االستحامم 
بالرغم من 

صعوبة األمر

رضورة 
عدم تغيري 

املالبس

رسعة التوجه 
إىل املستشفى، 

ويفضل أن يكون 
ذلك مبرافقة 

شخص موثوق به

االحتفاظ بأي يشء 
من شأنه أن يكون 
دليال مثل املالبس 
الداخلية واملالبس 

املستخدمة أثناء 
الجرمية والسدادات 

القطنية والفوط 
الصحية
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Was soll ich 
denn nur 
machen? 

تقديم البالغ

ماذا يحدث عند 
تقديم البالغ؟

ما الذي ينبغي 
أن أفعله؟

ال أستطيع النوم 
وأخىش مقابلته 

مرة أخرى.

األحب إىل نفيس هو أن أنىس 
ما حدث بكل بساطة - هل 
هذا بإمكاين؟ ولكنني ال أريد 
رؤيته مرة أخرى. هل ينبغي 

عيل اإلبالغ عنه أم ال؟

أال يجب أن يعاقب؟ 
أم أنني املخطئة؟

العنف الجنيس جرمية. حتى يف حالة 
عدم رغبتك يف اإلبالغ عن الجاين. 

يهدف رفع األدلة الجنائية إىل عدم 
فقدان أي دليل.

لقد قلت „ال“
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 أرقام الهاتف
 الجهات االستشارية

صفحة 15

صفحة 9

صفحة 10

صفحة 9

صفحة 9

صفحة 8صفحة 8

صفحة 9

صفحة 11

صفحة 14

صفحة 8

نعم

ال

ال أعلم

ليس اآلن

الرشطة

املستشفى

رفع األدلة الجنائية 
بشكل رسي

املحتوى

ما العمل بعد 
االغتصاب؟

إبالغ الرشطة؟

الجهة االستشارية
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هيئة التحرير

 جيزينا الشبكة الصحية مبنطقة إنيبي ونهر الرور
 رقم 6 شارع ماركجرافن

 شفيلم 58332
 الهاتف: 9152 475 02336

info@gesine-intervention.de :الربيد اإللكرتوين 
www.gesine-intervention.de :املوقع اإللكرتوين 

تم تطوير هذا الكتيب بتكليف من الجمعية التعاونية للمساعدة الطبية الفورية بعد االعتداء 

الجنيس التابعة ملؤسسة جيزينا مبنطقة إنيبي ونهر الرور

newsgraphic :التصميم

 هايكه س. أسامن وجابرييال فيليج

 رقم 16 شارع فينيك، 44139 دورمتوند

 رقم 104 شارع فونيش، 10317 برلني

 الهاتف: 665 41 78 0177

heute@newsgraphic.de :الربيد اإللكرتوين

يوفر هذا الكتيب املعلومات للنساء للتعرف عىل ما ميكن 
فعله بعد التعرض العتداء جنيس. ويهدف الكتيب إىل 

التشجيع عىل الحصول عىل الرعاية الطبية وإىل عدم تعامل 
املرأة مع التجربة العنيفة مبفردها. وتدعم االستشارات 
النسائية مبنطقة إنيبي ونهر الرور املرأة يف هذا املجال.

بدعم من:

 هل عايشت عنفا جنسيا؟
اآلن يجب أن تضعي صحتك 

وتعافيك يف املقام األول.
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pp

املساعدة الطبية 
الفورية بعد االعتداء 
الجنيس ورفع األدلة 
الجنائية بشكل رسي

ما العمل بعد االغتصاب؟


