
جهات االتصال

المستشفيات في مقاطعة ميتمان

St. Martinus Krankenhaus Langenfeld
Klosterstraße 32 | 40764 Langenfeld

St. Marien Krankenhaus Ratingen
Werdener Straße 3 | 40878 Ratingen

Ev. Krankenhaus Mettmann
Gartenstraße 4 – 8 | 40822 Mettmann

St. Josefs Krankenhaus Hilden
Walder Straße 34 – 38 | 40724 Hilden

Helios Klinikum Niederberg
Robert-Koch-Straße 2 | 42549 Velbert

الحفظ 
مجهول الهوية آلثار 

الجرائم الجنسية 
)ASS(

المشورة والدعم 

SKFM Mettmann e. V.

مكتب مشورة متخصصة 
لمناهضة العنف الجنسي 

في مقاطعة ميتمان

Neanderstraße 68-72
 40822  Mettmann 

هاتف 226 - 19 14  . 04 21 0  
sexualisiertegewalt@skfm-mettmann.de

www.skfm-mettmann.de

ما الذي يمكنني فعله؟

إذا وقعِت ضحيًة لجريمٍة جنسيٍة، فال شك أنِك 

تمرين بوضع استثنائي على الجانبين النفسي 

والجسدي.

يمكنِك أخذ ما شئِت من الوقت، لتقرري ما إذا كنِت 

ستتقدمين ببالغ أم ال. ولكن النقطة األهم هي تأمين 

أي آثار محتملة للجريمة )مثل الحيوانات المنوية، 

واإلصابات( مباشرًة؛ حتى يمكن استخدامها الحًقا 

كدليل في المحكمة عند اللزوم.

وعلى أية حال، ينبغي أن تخضعي لفحص طبي، حتى 

لو لم تكن هناك إصابات ظاهرة!

الحفظ مجهول الهوية 
آلثار الجرائم الجنسية – 

ماذا يعني ذلك؟ 
بفضل خدمة الحفظ مجهول الهوية 
آلثار الجرائم الجنسية )ASS(، يمكنِك 
حفظ آثار الجريمة؛ الستخدامها كدليل 
إذا قررِت اتخاذ إجراء قانوني الحًقا، دون 

الحاجة إلى تقديم بالغ فوري. 
ُتحفظ اآلثار دون الكشف عن الهوية 

لمدة عشر سنوات. 

SKFM
Mettmann e. V.



ت خدمة الحفظ مجهول الهوية آلثار الجرائم الجنسية استناًدا إلى  ُأعدَّ
 نموذج مماثل في منطقة بون/راين-زيج.

صورة العنوان: © هانا هوسون / بموافقة ودية من فريق العمل 
المعني بحماية الضحايا في بون/راين-زيج. 

إصدار: إبريل 2021
هذا المنشور متوفر بلغات مختلفة.

كسر حاجز الصمت

المشورة والدعم

يقدم مكتب المشورة المعني بمناهضة العنف الجنسي 
لة  التابع لجمعية .SKFM Mettmann e. V نصائح مفصَّ

 بشأن الحفظ مجهول الهوية آلثار الجرائم الجنسية. 
وترافقِك المستشارات المتخصصات إلى الفحوصات 

الطبية المهمة والشرطة، إذا رغبِت في ذلك. 
باإلضافة إلى ذلك، ُتساعدِك المشورة المتخصصة 

في تجاوز تجربتِك، وإنشاء قنوات اتصال مع 
المؤسسات األخرى. 

تحظى شبكة الحفظ مجهول الهوية آلثار الجرائم 
ْن:

ِ
الجنسية بدعم م

•  مفوض المساواة في مقاطعة ميتمان

•   المائدة المستديرة لمناهضة العنف المنزلي في 
مقاطعة ميتمان 

•  وحدة حماية الضحايا التابعة للشرطة، مقاطعة ميتمان

•  معهد الطب الشرعي في دوسلدورف

حفظ أدلة الجريمة

خطوات عمل الحفظ مجهول الهوية آلثار الجرائم 
الجنسية:

ال تستحمي وال تغسلي نفسِك قدر اإلمكان!  

ين في استخدام مخدر لالغتصاب،    إذا كنِت تُشكِّ
فاجمعي بولِك في وعاء نظيف.

ري    اذهبي أيًضا بالمالبس التي كنِت ترتدينها. )تذكَّ
اصطحاب مالبس بديلة!(

  زوري أحد مستشفيات المقاطعة الخمسة المدرجة 
هنا. 

  اطلبي وجود رِفقة، مثل المستشارات المتخصصات 
التابعات لجمعية SKFM Mettmann أيًضا.

  إذا كنِت ال تريدين تقديم بالغ )َبعد(، فاطلبي إجراء 
حفظ مجهول الهوية آلثار الجرائم الجنسية )ASS( في 

المستشفى. 

  يقدم لِك مكتب المشورة المتخصصة المعني 
 SKFM بمناهضة العنف الجنسي التابع لجمعية

   المشورة والدعم عند الحاجة. 
م ببالغ، فسوف ترافقِك المستشارات  وإذا قررِت التقدُّ

إلى الشرطة.

م ببالغ، فسوف ُتتَلف اآلثار    إذا كنِت ال ترغبين في التقدُّ
ا بعد عشر سنوات. تلقائيًّ

التقدُّم ببالغ؟
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