إصدار 2020

مساعدة النساء ضحايا العنف
املعلومات والعناوين
واألرقام الهاتفية
املتاحة للمساعدة يف
حاالت الطوارئ
AR

بلغة ُمبسطة

F

ES

D

AR

TR

RUS

PL

GB

فهرس املحتويات

الطوارئ ،املساعدة

						
املقدمة

صفحة 4

			
وقعت ضحية من ضحايا العنف .ماذا ميكنني أن أفعل؟

صفحة 6

in trouble, help
en péril, en détresse
Nelesidad, Emergencia
acil durum
´Koniecznósc
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Vorwort
Gewalt gegen Frauen hat viele
Gesichter. Gewalt gegen Frauen gibt
es überall.
Wenn Sie seelischer oder körperlicher Gewalt
in der Familie ausgesetzt sind, wenn Sie
vergewaltigt wurden oder zur Prostitution ge
zwungen, wenn Sie bedroht oder misshandelt
wurden, sollten Sie nicht darüber schweigen,
sondern qualifizierte Beratung und Hilfe in
Anspruch nehmen.
Im Folgenden erfahren Sie, welche Möglich
keiten Ihnen als Opfer zur Verfügung stehen.
Zur leichteren Orientierung wurden den
einzelnen Aspekten Symbole zugeordnet. So
können Sie auf einen Blick feststellen, an wel
che Einrichtungen Sie sich wenden können,
um Hilfe zu erhalten.

Preface
Violence against women has many different forms. Violence against women exists
everywhere.
If you suffer from physical or psychological
violence in your familiy, if you were raped or
forced to prostitution, if you were threatened
or maltreated, you should not remain silent
on what happened but claim for qualified
advice and help.
In the following text you get hints, which
possibilities you have as a victim of violence. In order to allow easy orientation, the
different aspects are combined with symbols.
So you can find out immediately, which
institution or organisation you should choose
to get the help you need. get the help you
need.

Avant-propos
Violence contre des femmes se manifeste
en beaucoup de façons différentes. Violence contre des femmes existe partout.
Si vous souffrez de violence physique ou
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psychologique, si vous étiez la victime d’un
viol ou quelqu’un vous a forcé à la prostitution, si quelqu’un vous a menacé ou maltraité,
ne restez pas calme, demandez de l’avis et de
l’aide qualifiés.
Dans le texte suivant, vous trouvez des
informations sur les possibilités que vous avez
comme victime de violence. Pour votre
orientation facile, les différents aspects sont
accompagnés par des symboles. Comme ça,
vous pouvez vérifier immédiatement quel
institution ou organisation vous offre de l’aide
dans votre situation particulière.

Introducere
Violența împotriva femeilor se manifestă
în multe forme. Violență împotriva
femeilor există pretutindeni.
Dacă suferiți violență morală sau fizică în
familie, dacă ați fost violată sau impusă să
vă prostituați , dacă sunteți amenințată sau
abuzată, nu trebuie să tăceți, ci apelați
pentru consiliere și asistență calificată.
În continuare aflați informații despre
posibilitățile pe care le aveți ca și victimă. Pentru a vă facilita orientarea, diferite aspecte sunt
acompaniate de simboluri. Astfel vă puteți da
seama imediat la ce instituții sau organizații vă
puteți adresa pentru a obţine ajutor.

P ro l ó g o
La violencia contra las mujeres se manifiesta de muchas formas diferentes.
Violencia contra las mujeres existe en
todas las partes.
Si Vd. es maltrada física o príquicamente en
la familia, si Vd. ha sido víctima de violación,
o ha sido forzada a la prostitución, si ha sido
amenazada o maltratada, no guarde silencio,
nino busque consejo y ayuda de personas
especializdas y competentes.
Seguidamente le informamos de las posibilidades que Vd. Aiene como víctima de

v iolencia. Para su mejor orientación, los
diferentes aspector están acompañados
por símbolos. Así puede Vd. ver a simple
vista a qué organización o institución puede
dirigirse para obtener la ayuda necesaria a su
situación particular

Önsöz
Kadınlara yönelik şiddet uygulamasının
birçok şekli vardır. Kadınlara yönelik
şiddet heryerde vardır.
Eğer aile içi ruhsal ve bedensel şiddete maruz
kalıyorsanız, eğer cinsel tecavüze uğradıysanız
veya fuhuş yapmaya zorlandırılıyorsanız, eğer
tehdit edildiyseniz veya size kötü muamele
uygulandırılıyorsa, suskun kalmayıp
profesyonel destek ve yardıma başvurmalısınız.
Aşağıda, bir mağdur olarak hangi
imkanlardan faydalanabileceğinize dair bilgi
bulacaksanız.
Size kalaylık sağlamak icin değişik kon lara
ayrı semboller verilmiştir. Bu şekilde, yardım
bulabilmek için hangi kurumlara başvurmanız
gerektiğini bir bakışta öğrenebileceksiniz.

Slowowstene
Przemoc przeciwko kobietom ma wiele
twarzy. Przemoc nad kobietami jest
wszędzie.
Jeżeli przeżywacie psychiczną albo fizyczną
przemoc w rodzinie, jeżeli zostalyście
zgwalcone albo zmuszono was do prostytucji,
jeżeli czujecie sie zagrożone albo jesteście´
maltretowane (żle traktowane) nie
powinnescie dluzej milczeć, tylko skorzystać z
kwalifikowanej porady i pomocy.
Mażliwosci które macie do wyboru jako
ofiara przemocy; Dla lepszej orjentacji
podzielono poszczególne aspekty na symbole´,
dzięki ktoŕym można na pierwszy rzut oka
poznać, jakie możliwosci pomocy egzystują
(do wyboru).

املقدمة

.العنف ضد املرأة له أشكال متعددة
.العنف ضد املرأة موجود يف كل مكان

ِ
تعرضت للعنف النفيس أو الجسدي داخل
إذا
ِ
تعرضت لالغتصاب أو تم إجبارك
 أو إذا،األرسة
ِ
تعرضت للتهديد أو
 أو إذا،عىل مامرسة البغاء
ِ  فليس،سوء املعاملة
عليك التزام الصمت حيال
ِ  ولكن،ذلك
عليك طلب املشورة واملساعدة من
 وستجدين أدناه الخيارات.األشخاص املؤهلني
ِ  وليك يسهل.لك بوصفك ضحية
ِ املتاحة
عليك
 تم وضع بعض الرموز،التوجه للجهة املختصة
ِ  وتتيح.للجوانب الفردية
لك هذه النظرة العامة
ِ االطالع رسي ًعا عىل املؤسسات التي ُي
كنك
.اللجوء إليها للحصول عىل املساعدة

Предисловие

Насилие против женщин –
многообразно.
Насилие против женщин встречается
повсюду.
Если Вы подвергаетесь душевному
или телесному насилию в семье или
вне её, если Вы были изнасилованы
или принуждены к проституцией,
если Вам угрожают или над Вами
издеваются, то об этом нельзя
молчать, а скорее надо искать
квалифицированную консультацию
и помощь.
В следующем Вы узнаете, какие
возможности Вам как жертве
предоставляются.
Чтобы легче ориентироваться,
каждый пункт обозначён символом.
Таким образом можете сразу узнать,
в какие места Вы можете обратиться
за помощью.
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وقعت ضحية من
ضحايا العنف.
ماذا ميكنين أن أفعل؟
العنف له أشكال متابينة للغاية.
حيث يوجد عنف جسدي.
عىل سبيل املثال:
❚ الرضب
❚ الركل
❚ الدفع
❚ الدفع
أو غري ذلك من األشكال الكثرية للغاية من أشكال
العنف الجسدي .وميكن يف الكثري من األحيان مالحظة
هذا العنف .حيث أنه يُخلّف وراءه آثا ًرا .عىل سبيل
املثال ،الجروح .أو الكدمات.
ولكن يوجد أيضً ا عنف نفيس.
عىل سبيل املثال:
❚ اإلهانة
❚ الرصاخ
❚ التهديد
❚ اإلجبار عىل الصمت
❚ الغرية
أو غري ذلك من األشكال األخرى املتعددة ألشكال
العنف النفيس.
ال ميكن للمرء مالحظة هذا النوع من العنف.
إال أنه ال يزال سيئًا.
كام أنه مؤمل.
ومن الصعب أن يُقاومه املرء.

هل تتعرضني للعنف؟
احصيل عىل مساعدة.
عىل سبيل املثال هنا:
هاتف الرشطة:
0202 / 284 - 1810 ،0202 / 284 - 1801
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أو 0202 / 1817-248
أو 0202 / 284-284
هاتف منزل السيدات0212 /54 500 :
 – FABSاملشورة املتخصصة يف قضايا العنف
الجنيس ضد األطفال واملراهقني ،رقم الهاتف:
0212 / 58 61 18
جهة مشورة املرأة0212 / 55 470 :
أو لدى مراكز تقديم املشورة األخرى.
ميكنك العثور عليها يف امللحق.
بد ًءا من الصفحة .24

أنا يف حالة طوارئ.
وأحتاج للمساعدة.
كيف أحصل على
املساعدة من
الشرطة؟
هل تشعرين بالتهديد؟
ِ
تعرضت للعنف؟
هل
ِ
تعرضت لحادث يسء؟
هل
هل ِ
أنت يف حالة طوارئ؟
ِ
ميكنك إبالغ الرشطة يف أي وقت.
ِ
ميكنك االتصال بها ليالً ونها ًرا.
وللقيام بذلك ،اتصيل رقم الطوارئ .110
ميكنك االتصال بالرقم من أي مكان.
ومن أي مدينة يف أملانيا.
ليس عليك استخدام رقم كود املنطقة.
كام ميكنك االتصال بهم من هاتفك الخلوي.
أو من الخط األريض.
جدي ٌر بالذكر أن مكاملة الطوارئ مجانية.

هل تتعرضني للعنف؟
من هم الجناة؟
هناك العديد من مرتكبي العنف املختلفني من الرجال
والنساء.
هل رشيكك هو الجاين؟ أم أنها رشيكتك؟
هل تتعرضني للعنف يف منزلك؟
ِ
ميكنك إبالغ الرشطة.
حتى يف هذه الحالة،
ٍ
ِ
رشيكك عندئذ مغادرة الشقة ملدة 10
سيتعني عىل
أيام.
ولن يُسمح له أو لها بالعودة طيلة هذه املدة .فهذا
يسمى حظر العودة.
ولكن من املهم ِ
كذلك:
أال تسمحي لرشيكك أو رشيكتك بدخول الشقة خالل
هذا الوقت.
ِ
هل يريد رشيكك أو رشيكتك الحصول عىل متعلقات
من الشقة؟
ميكنه القيام بذلك فقط إذا كانت الرشطة متواجدة.
ِ
ِ
وميكنك استيضاح الكثري
لديك إذًا مدة تبلغ  10أيام.
خالل هذه الفرتة .يف حياتك .ويف حياة أرستك.
أال تكفي مدة  10أيام؟
هل تريدين املزيد من الوقت؟
ِ
ميكنك إذًا تقديم طلب.
لدى املحكمة.
ومن ثم ،ستقرر املحكمة:
ِ
ِ
رشيكتك العودة للشقة أم ال؟
لرشيكك أو
هل ميكن
ومن املمكن أن يتم متديد فرتة حظر العودة.
ولكن ِ
عليك تقديم طلب لذلك.
ِ
وميكنك تقديم الطلب بنفسك.
أو عن طريق محامٍ أو محامية.
رضا بالواقعة.
وستحرر الرشطة مح ً
واملحرض هو عبارة عن نص.
ومذكور به:
ماذا الذي حدث خالل تدخل الرشطة؟
ِ
ِ
رشيكتك إىل ترك الشقة؟
رشيكك أو
ملاذا اضطر

وستتلقى املحكمة بدورها هذه املعلومات.
هل تحتاجني إىل مركز مشورة؟
أو تحتاجني إىل املساعدة من املحرتفني؟
ِ
مساعدتك.
لكم ترسنا
ِ
دعمك.
حيث ميكننا
عىل سبيل املثال ،للعثور عىل النصيحة املناسبة.
هل تحتاجني إىل قضاء بعض الوقت يف منزل
السيدات؟
ِ
ستسألك الرشطة:
عندها
ِ
اسمك؟
هل ميكننا منحهم
ُي ِ
كنك اتخاذ القرار بنفسك:
هل توافقني أم ال؟
ٍ
ِ
اسمك
عندئذ ستمرر الرشطة
ِ
ِ
هاتفك.
عنوانك ورقم
باإلضافة إىل
ومن ث ّم ،ستتصل ِ
بك املوظفات من منزل السيدات.
وبعد ذلك ،ستحصلني عىل موعد استشارة رسيع
هل تحتاجني إىل املزيد من املعلومات حول الحامية
من العنف؟
ِ
ميكنك العثور عىل املزيد من املعلومات عىل املوقع
اإللكرتوين للمحكمة االبتدائية يف زولينغن:

-/

p

www.ag-solingen.nrw.de/aufgaben/abteilungen/
Gewaltschutz/Informationsblatt-zumGewaltschutz/index.php

املحكمة اإلبتدائية  /محكمة األرسة

Goerdelerstraße 10
Solingen 42651

رقم الهاتف02 12 22 000 :
رقم طوارئ الرشطة 110
رئاسة الرشطة يف فوبرتال
حامية الضحايا يف فوبرتال،
زولينغن ،ورميشايد وفوبرتال
رقم الهاتف:
02 02 284 18 01
02 02 284 18 10
02 02 284 18 15
02 02 284 18 17
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ما هي املساعدات اليت
كيف أدخل إىل منزل السيدات؟
أحصل عليها من جهة
ميكنك االتصال مبنزل السيدات.
مشورة السيدات؟
فهذا هو رقم الهاتف:

كام يقدمن املشورة للسيدات ممن لديهن إعاقة.

ِ
تعرضت للعنف؟
هل
هل تحتاجني اىل نصيحة؟
ستحصلني عىل هذه النصيحة من املوظفات يف منزل
السيدات.
هل تحتاجني إىل تغيري بعض األشياء يف حياتك؟
هل تحتاجني إىل معلومات؟
هل يتوجب ِ
عليك اتخاذ قرارات؟
قد يستغرق األمر وقتًا أطول.
ِ
ميكنك أيضً ا الحصول عىل الدعم واملرافقة.

أحتاج إىل احلماية
والسكن يل وألطفايل.
ماذا ميكنين أن أفعل؟
ميكن لجميع السيدات الحضور إىل منزل السيدات.
بغض النظر عن عمرهن.
وبغض النظر عن بلد نشأتهن.
وال يهم يف ذلك الصدد ما إذا كانوا أغنياء أم فقراء.
تتعرض الكثري من النساء للعنف.
ومن ثم ،فهن بحاجة إىل الحامية.
ويجدون هذه الحامية يف منزل السيدات.
كام تتعرض النساء ذوات اإلعاقة للعنف.
وميكنهم أيضً ا اللجوء إىل منزل السيدات.
منزل السيدات ليس ملجأ.
حيث تحدد النساء حياتهن وروتني حياتهن اليومية.
كام تقدم املوظفات هناك الدعم واملشورة يف اتخاذ
القرارات.
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02 12 54 500

هناك دامئا شخص يُجيب عىل الهاتف.
ليالً و نها ًرا.
شخص ما عرب الهاتف.
حيث يرد ٌ
ويحددون مكان اللقاء.
ومن ثم ،يتم إقالل السيدات من هذا املكان.
رسي.
عنوان منزل السيدات ّ
وذلك لحامية السيدات واألطفال والشباب هناك.
منزل السيدات ميكن الوصول إليه دون عوائق.
هذا يعني:
حيث ميكن الدخول إىل منزل السيدات باستخدام
الكريس املتحرك.
وميكن الوصول إىل جميع الغرف دون أي عوائق.
كام يوجد به مصعد.
وهناك مراحيض مخصصة لذوي اإلعاقات.

منزل السيدات يف زولينغن
رقم الهاتف02 12 54 500 :

العنف يف عالقات
املثليات – أين أجد
املساعدة؟
تعيش بعض النساء مع نساء أخريات .وليس مع
الرجال.
ِ
أنت مثلية.
هذا يعني :أن تقع امرأة يف حب السيدات.
حتى يف العالقات املثلية ،توجد حوادث العنف .ميكن
للنساء املثليات أيضً ا حامية أنفسهن من العنف.
يف يناير  ،2002تم تغيري القانون.
واسم هذا القانون هو قانون الحامية من العنف.
وأدى هذا القانون إىل تحسني حقوق املثليات.
ومن ث ّم ُي ِ
كنك اآلن حامية نفسك بشكل أفضل من
العنف يف العالقة.
وميكن للمثليات أيضً ا حامية أنفسهن من العنف يف
العالقة.
ال يهم إذا كانوا متزوجني أم ال.
ال يهم ما إذا كانوا يعيشون م ًعا أم ال.
هل ترغبني يف مزيد من املعلومات حول ذلك
املوضوع؟
ُي ِ
كنك إيجاد هذه املعلومات هنا:
www.vielfalt-statt-gewalt.de
هذه املعلومات غري متوفرة بلغة ُمبسطة.

وقعت ضحية
ًحلادث اغتصاب.
ضحية
وقعت
ً
حلادث عنف جنسي.
أو وقع طفلي
ضحية لالغتصاب.
وقع طفلي ضحية
للعنف اجلنسي.
أين أجد املساعدة؟
ما هو العنف الجنيس؟
هناك أشكال مختلفة من العنف الجنيس.
عىل سبيل املثال:
❚ شخص ما يلمسني وأنا ال أرغب يف ذلك.
❚ شخص ما يغتصبني .أو باألحرى ،هناك شخص
ميارس الجنس معي .وأنا ال أريد ذلك.
❚ شخص ما يتحدث معي عن الجنس أو عن
جسدي وأنا ال أريد ذلك.
❚ شخص ما يُالحقني ويراقبني.
يل وأنا ال أريد ذلك.
❚ شخص ما يريد السيطرة ع ّ
قد يكون ذلك يحدث يل.
أو قد يحدث لطفيل.
ِ
لديك الحق يف الحصول عىل املساعدة.
ِ
لديك الحق يف التحدث عن ذلك األمر.
ِ
وميكنك الحصول عىل الدعم.
ِ
وميكنك التحدث مع املتخصصني.
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فهذا يعود بارتياح كبري لكثري من السيدات.
حيث يالحظن:
ميكنني التحدث عن مشاعري.
وكذلك:
أنا لست وحدي يف هذه املشاكل.
ميكنهم التحدث عن ذلك يف مركز املشورة.
إما عرب الهاتف.
شخيص.
أو يف موعد
ّ
جدي ٌر بالذكر أن املشورة مجانية.
كام أن املستشارات تخضعن لواجب الرسية.
هذا يعني:
ال يسمح للمستشارات بالكشف عن أي يشء من هذه
املعلومات.
وال يُسمح لهن بالتحدث مع أي شخص آخر حول هذا
املوضوع.
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هل هي جرمية يُعاقب عليها القانون؟
هل ِ
لديك اصابات؟
هل هناك آثار عنف ظاهرة عىل جسدك؟
أو رمبا بقايا الحيوانات املنوية؟
راجعي الطبيب أو الطبيبة رسي ًعا.
ِ
وميكنك اختيار الطبيب أو الطبيبة بنفسك.
وبعد ذلك ،سيتم حفظ األدلة.
فهذا مهم إلجراءات املحاكمة.
هل تحتاجني إىل املزيد من املعلومات حول الحقوق
والقوانني؟
ميكنك أيضً ا الحصول عىل هذه املعلومات يف مراكز
املشورة.
وعند الرشطة.

 – FABSاملشورة املتخصصة يف قضايا العنف
الجنيس ضد األطفال واملراهقني
رقم الهاتف02 12 586 118 :

تقدم املستشارات املشورة يف مواضيع مختلفة.
ِ
يساعدونك يف التحدث عن العنف.
❚ حيث
❚ ويذكرون ِ
لك :كيف ميكنني التعامل مع
العنف؟ كيف ميكنني مواصلة حيايت؟
❚ ويذكرون ِ
لك :ما الذي سيحدث بعد ذلك؟
ما هي الخيارات املتاحة؟ ما هي الخطوات التالية؟
ِ
خربونك بكافة املعلومات املهمة .عىل سبيل
❚ س ُي
املثال ،عن محرض الرشطة .أو مع مرور الوقت يف
املستشفى .أو عن العالج من قبل األطباء.
❚ وميكنهم مرافقتك إىل جلسات املحكمة.
❚ وميكنهم مرافقتك عند لقاء املتخصصني اآلخرين.

ُيكن تقديم املشورة عىل مدار الساعة.

ِ
تعرضت للعنف.
لقد
هل ترغبي يف التبليغ عن الجرمية؟
ستكونني إذًا بحاجة إىل محامٍ أو محامية.
فهناك ،ميكنك الحصول عىل مزيد من املشورة.

هذا يعني :ليالً ونها ًرا .بغض النظر عن الوقت .ميكنك
الحصول عىل املشورة بعدد يصل إىل  17لغة مختلفة.
وبلغة ُمبسطة.
املشورة عرب اإلنرتنت متاحة أيضً ا بلغة اإلشارة.

مركز تقديم املشورة للمرأة
رقم الهاتف02 12 55 470 :
منزل السيدات
رقم الهاتف0202 54 500 :
رقم هاتف الطوارئ املجاين يف حالة العنف
ضد املرأة
رقم الهاتف08000 116 016 :
www.hilfetelefon.de

ِ
إرغامك على
هل مت
ممارسة البغاء؟
هل تريدين التوقف
عن ممارس البغاء؟
ما هي مامرسة البغاء؟
هذا يعني:
أن متارس املرأة الجنس مع الرجال.
عىل أن يكون ذلك مقابل مال.
ومامرسة البغاء مسموح بها يف أملانيا.
لكن:
جب أحد عىل القيام بذلك.
ال ينبغي أن يُ َ
فهذا ممنوع.
يجب أال تتعرض النساء لإلجبار.
يجب أال تكون النساء معرضة للتهديد.
وال ميكن ألي شخص أن يسلبهن أموالهن.
واملقصود هنا املال الذي يحصلن عليه من مامرسة
البغاء.
كل هذا ممنوع.
فهذا عمل إجرامي.
ال أحد يستطيع بيع جسد املرأة إذا مل ترغب هي يف
ذلك.
ال أحد يستطيع أن يجرب أي إمرأة عىل مامرسة البغاء.
كل هذا ممنوع.
فهذا عمل إجرامي.
ال أحد يستطيع بيع جسد املرأة إذا مل ترغب هي يف
ذلك.
ال أحد يستطيع أن يجرب أي إمرأة عىل مامرسة البغاء.

فهي وحدها من ُيكنها أن تتخذ القرار.
وليس أي شخص أخر.
هل تم إجبارك عىل مامرسة البغاء من قبل أشخاص
آخرين؟
ِ
أنت إذًا ضحية لجرمية.
وهذه الجرمية تسمى االتجار بالبرش.
أو اإلتجار الجسيم بالبرش.
ِ
لديك الحق يف الحصول عىل الحامية واملساعدة.
وذلك بغض النظر عن بلد نشأتك.
وال يهم ما إذا كان لديك أوراق أم ال.
[بدالً من األوراق ،ميكنك أيضً ا ذكر :بطاقة الهوية].
ِ
ميكنك التحدث إىل محامٍ أو محامية مجانًا.
هذا حقك.
هل ِ
لديك مشاكل مالية؟
هل ِ
أنت يف حالة طوارئ؟
حتى بالرغم من ذلك ،ال ينبغي ألحد أن يجربك عىل
مامرسة البغاء.
تواصيل مع مركز تقديم املشورة.
ِ
ميكنك هناك الحصول عىل املشورة واملساعدة.
حيث
سيقدم ِ
لك مركز املشورة املساعدة.
وبهذه الطريقة ميكنك العثور عىل محامية.
ِ
ستخربك عن حقوقك.
حيث
وميكنها أن متثلك يف اإلجراءات أمام املحاكمة.
ِ
تساعدك أيضً ا يف العثور عىل مسكن آمن.
كام
وستساعدك يف شؤونك املالية.
أو يف إيجاد تأمني صحي.
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هل تريدين التوقف عن مامرس البغاء؟
هل تريدين العودة إىل وطنك؟
أم هل تريدين البقاء يف أملانيا؟
سيقدم مركز االستشارة الدعم ِ
لك.
حتى تتمكني من استيضاح األمور:
❚ هل ميكنني البقاء يف أملانيا؟
يل؟
❚ كيف ميكنني العودة إىل بلدي األص ّ
❚ هل سأحصل عىل دعم مايل لذلك؟

مركز تقديم املشورة للمرأة
رقم الهاتف02 12 55 470 :
رابطة كارتياس/
الخدمات املتخصصة من أجل
االندماج والهجرة:
0212 23 13 49 10

ما هي احلقوق
املكفولة يل كضحية
تعرضت جلرمية؟
بوصفك ضحية،
لديك احلق يف:
محام أو محامية:
التمثيل من قبل ٍ
هل تحتاجني إىل محامٍ أو محامية؟

رمبا ميكنك توكيل محامٍ أو محامية.
دون دفع األموال مقابل ذلك.
قد تدفع دولة أملانيا أتعاب املحاماة.
يجب التحقق من ذلك األمر.

محامي الشاهد:
قد يتم استجوابك بوصفك شاهدة.

ولذلك أيضً ا ستكونني بحاجة إىل محامٍ أو محامية.
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هذا األمر منصوص عليه قانونًا.
رمبا ميكنك توكيل محامٍ أو محامية.
دون دفع األموال مقابل ذلك.
قد تدفع دولة أملانيا أتعاب املحاماة.
يجب التحقق من ذلك األمر.
الدعم يف اإلجراءات:
إجراءات املحاكامت تكون صعبة يف بعض األحيان.
ومن ث ّم ،يحتاج املرء إىل مرافقة جيدة.
حيث يحتاج املرء إىل الدعم.
وهذا هو سبب وجود الدعم يف اإلجراءات النفسية
واالجتامعية.
هذا يعني:
أن يعتني شخص ما ِ
بك.
ِ
ِ
مشاعرك.
ميكنك التحدث عن

جمعية النساء تُساعد النساء
„ “Frauen helfen Frauenيف زولينغن
سيلفيا بارستيس
رقم الهاتف015 73 70 21 532 :
www.pspb-sg.de
األطفال واملراهقون والبالغون
كارولني باستوس
رقم الهاتف0176 24 11 99 42 :
األطفال والشباب حتى سن  18عا ًما
املساعدة االستشارية:

أال ميكنك دفع رسوم املشورة القانونية بنفسك؟
ميكنك إذًا الحصول عىل املساعدة االستشارية.
ميكنك مبوجبها الحصول عىل املشورة.
حتى لو مل يكن لديك إال القليل من املال.
ميكن تقديم طلب يف املحكمة االبتدائية يف زولينغن.

املحكمة االبتدائية يف زولينغن
Goerdelerstr. 10
Solingen 42651
رقم الهاتف02 12 22 000 :
فاكس رقم02 12 22 00 222 :

املعلومات متاحة عىل موقع االنرتنت:

www.ag-solingen.nrw.de/aufgaben/
abteilungen/Beratungshilfe/index.php

تعويض الضحايا:

ِ
وقعت ضحية لجرمية.
لقد
رمبا ميكنك الحصول عىل تعويض مايل.
فهناك قانون خاص لذلك.
ِ
ميكنك تقديم طلب.
ِ
وميكنك الحصول عىل هذا الطلب من مصلحة
التموين.

املساعدة:

مؤسسة  Weisse Ringهي عبارة عن جمعية.
وهذه الجمعية لديها مكاتب استشارية.
ووظيفتها تكمن يف مساعدة ضحايا الجرائم.

ِ
ميكنك الحصول عىل فحص استشاري يف جمعية
.White Ring
ومبوجب الفحص االستشاري هذا ،تحصلني عىل
املشورة األولية من محامٍ أو محامية.
وميكنك اختيار املحامي أو املحامية بنفسك•.
وليس ِ
عليك أن تكوين عضوة يف جمعية
.White Ring
ِ
ميكنك طرح أي أسئلة.
ومبوجب ذلك،
عىل سبيل املثال ،طرح األسئلة حول إجراءات
املحاكمة.
أو طرح األسئلة حول القوانني مثل قانون تعويض
الضحايا.
سيرشح ِ
لك املحامي أو املحامية ذلك.

جمعية Weisser Ring
فرع زولينغن
جيزيال تومز
رقم الهاتف0151 55 16 47 84 :
www.weisser-ring.de

هاتف نجدة الضحايا عىل مستوى أملانيا
من الساعة  07:00وحتى الساعة 22:00
رقم الهاتف116 006 :
الرقم مجا ّين.
ليس عليك ذكر اسمك.
وميكنك االتصال من جميع أنحاء أملانيا.
مصلحة التموين
رقم الهاتف0202 563 90 04 :

هل حيق يل احلصول
على مساعدة مالية؟
للمعيشة ،ستكونني بحاجة إىل طعام ومالبس ودفع
مرصوفات اإليجار والتدفئة والكهرباء وغري ذلك.
يُطلق عىل األموال املخصصة لهذه األشياء املعدل
القيايس.
لكن يف بعض األحيان ،يحصل املرء عىل أموال أكرث من
هذا املعدل القيايس.
ِ
عىل سبيل املثال ،إذا مل يكن لديك أموالك الخاصة.
وإذا ِ
كنت بحاجة إىل رشاء أثاث جديد للشقة.
ِ
أموالك الخاصة؟
وليس لديك
يحق لجميع املواطنني يف أملانيا الحصول عىل املال
نظري مرصوفات املعيشة.
فقط إذا مل يكن لديهم أموالهم الخاصة.
أو إذا مل يكن هناك أحد يستطيع دفع هذه
املرصوفات عنه.
ميكن دفع هذه املرصوفات من األموال املخصصة
لنفقة املعيشة:
❚ الطعام
❚ املالبس
❚ اإليجار
❚ التدفئة
❚ الكهرباء
❚ األثاث واألشياء الخاصة بالشقة والحياة اليومية
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من املهم:

ِ
عليك تقديم الطلب برسعة.
يجب ِ
عليك أوالً تقديم الطلب.
ٍ
عندئذ ميكن دفع األموال.
فقط
فقط بد ًءا من الشهر الذي يتم فيه تقديم الطلب.
من يوم تقديم الطلب.
يجب ِ
عليك تقديم الطلب شخص ًيا.
هذا يعني:
أن ِ
عليك الذهاب إىل هناك بنفسك.
وميكن معالجة الطلب برسعة.
لذا الرجاء إحضار هذه املستندات:
❚ إذا ِ
كنت من املانيا؟ اصطحبي بطاقة هويتك معك.
❚ إذا ِ
كنت من دولة اخرى؟ اصطحبي إذًا
ترصيح إقامتك.
❚ يجب عليك إثبات :ما مقدار األموال التي ِ
لديك؟
اصطحبي معك إثبات الدخل .ميكن إثبات الدخل
عن طريق مفردات املرتب .او شهادة بشأن
إعانة البطالة.
❚ ِ
أنت بحاجة إىل إثبات غطاء التأمني الصحي.
عىل سبيل املثال ،اصطحبي بطاقة التأمني الصحي
الخاصة ِ
بك.
❚ عليك توضيح :عال َم تنفقني األموال يف املعتاد؟
عليك أن تثبتي ذلك .عىل سبيل املثال
باستخدام كشف الحساب املخترص.
❚ أحرضي عقد اإليجار معك.
ِ
ميكنك العمل بدوام كامل؟ عىل سبيل املثال،
❚ أال
بسبب املرض؟ ستكونني إذَا بحاجة إىل شهادة من
الطبيب .ونتائج الفحوصات الطبية.
هل تريدين املزيد من املعلومات حول هذه الوثائق؟
ميكنك الحصول عليها من قسم الخدمات االجتامعية
يف املدينة.
ميكنك الوصول إىل جهات االتصال هنا:

الخدمات االجتامعية يف املدينة
Walter-Scheel-Platz 1
Solingen 42651
رقم الهاتف02 12 29 00 :
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مكتب العمل
Kamper Str. 35
Solingen 42699
رقم الهاتف02 12 23 550 :
أو0800 455 55 00 :
 – SALZمركز املشورة يف مركز العاطلني عن
العمل يف زولينغن
Kuller Str. 4-6
Solingen 42651
رقم الهاتف02 12 23 13 44 33 :

هل حيق يل املكوث
يف الشقة اليت أسكن
فيها؟•
كيف أنتفع من
هذا احلق؟
هل تتعرضني للعنف يف زواجك أو يف عالقتك.
وتريدين االنفصال.
هل ترغبني يف البقاء مبفردك يف شقة مشرتكة؟
أو بصحبة أطفالك.
لكن بدون زوجك أو رشيكك.
هذه اإلمكانية متاحة.
فهي منصوص عليها يف قانون الحامية من العنف.
ال يهم إذا ِ
كنت متزوجة أم ال.
ال يهم ما إذا كنتم تعيشون م ًعا أم ال.
هناك إمكانيات مختلفة يف ذلك الصدد:
 .1تخصيص املساكن بأمر قضايئ
 .2تقديم طلب للحصول عىل أمر حامية

 .1تخصيص املساكن بأمر قضايئ

إلجراء ذلك ،يتعني عليك تقديم طلب.
يطلق عليه طلب نقل ملكية شقة مشرتكة.

يجب عليك تقديم الطلب إىل املحكمة االبتدائية.
وميكنك الحصول عىل املساعدة يف تدبر مرصوفات
العمليات القانونية.
هذا هو الدعم عن طريق املال.
األموال الخاصة بإجراءات املحاكمة•.
عىل سبيل املثال ،للمحامي أو املحامية•.
يجب عليك تقديم طلب يف البداية:
ِ
تعرضت للعنف.
لقد
ِ
ِ
رشيكك ومل
بإمكانك أن تعييش مع زوجك أو
مل يعد
تعودي ترغبني يف ذلك.
هذا أم ٌر خطري بالنسبة لك.
وهو أم ٌر غري مقبول.
هذا يعني:
وليس عليك أن تتحمليه.
عليك أن تذكري األمر بالتفصيل:
ما الذي حدث؟
ِ
تعرضت له؟
ما هو حادث العنف الذي
متى حدث ذلك؟
ال يهم ما إذا كان زوجك أو رشيكك قد تحت تأثري
مواد كحولية.
فهذا ال يغري من األمر شيئًا.
فال يزال ُمرتبكًا ألحد أعامل العنف.
ِ
عليك تقديم الطلب برسعة.
بحد أقىص  3أشهر من آخر مامرسة من مامرسات
العنف.
هل تم املوافقة عىل الطلب؟
ستحصلني إذًا عىل تخصيص سكن بأمر قضايئ.
هذا يعني:
ِ
ميكنك استخدام الشقة وحدك.
أو بصحبة أطفالك.
ِ
ِ
رشيكك بالدخول إىل الشقة.
لزوجك أو
ال يُسمح
عادة ما ينطبق ذلك ملدة  6أشهر.
ويتوجب ِ
عليك إذًا التفكري يف الخطوات التالية.
ابحثي عن املشورة حول ذلك.
عىل سبيل املثال مع املحامية.

 .2تقديم طلب للحصول عىل أمر حامية

ِ
ميكنك التقدم بطلب للحصول عىل أمر
الحامية .وينص القانون :األمر يفرض
„حامية من العنف واملطاردة“.
ميكن إصدار أوامر الحامية برسعة.

يف غضون ساعات قليلة.
حيث أنها تحتوي عىل ُسبل حظر مختلفة.
عىل سبيل املثال:
❚ حظر دخول منزلك
❚ حظر البقاء بالقرب من منزلك
❚ حظر التواجد يف األماكن التي تتواجدين
فيها بانتظام
❚ حظر االتصال بك ،عىل سبيل املثال عرب
املكاملات الهاتفية أو الرسائل النصية أو
الربيد اإللكرتوين أو الفاكس
❚ حظر مقابلتك
ِ
ِ
رشيكك ال يلتزموا بقرارات الحظر؟
زوجك أو
سيتعرضون إذًا للعقوبات القانونية.
قد يكون ذلك بدفع غرامات مالية.
أو قد يتعرضون إىل السجن.
هل تريدين التقدم بطلب للحصول عىل أمر حامية؟
ِ
عليك أن تذكري تحديدًا:
ما الذي حدث؟
ِ
تعرضت له؟
ما هو حادث العنف الذي
متى حدث ذلك؟
ِ
عليك أن تصفي األمر بدقة شديدة.
ومع أن هذا أم ٌر صعب.
إال أنه أم ٌر هام بالرغم من ذلك.
عليك أن تذكري:
ِ
تعرضت له؟
ما هو حادث العنف الذي
ما هي اإلصابات التي ِ
لديك؟
ِ
ِ
رشيكك؟
زوجك أو
كيف أزعجك
وعليك أن تذكري:
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متى حدث ذلك بالضبط؟
يف أي تاريخ؟
ويف أي توقيت؟

من املهم:

يجب تقديم هذا التوصيف يف إقرار مشفوع بقسم.
هذا يعني:
ِ
يجب أن تقسمي أنك تقولني الحقيقة.
ومن الجيد أن يكون ِ
لديك إثباتات.
عىل سبيل املثال شاهد.
واملقصود بالشاهد شخص كان هناك.
أو مستندات الرشطة.
أو شهادة من الطبيب.

زوجك ال يستجيب ألمر الحامية؟
يف حاالت الطوارئ ،اتصيل بالرشطة.
اتصيل بالرقم .110
ِ
حاميك أو محاميتك.
وعالوة عىل ذلك ،أخربي ُم
وأخربي املحكمة كذلك.

عليك أن تذكري كل يشء بشكل مقنع.
ِ
كالمك ُمقن ًعا.
يجب أن يكون
ميكنك القيام بذلك مبارشة يف جهة تقديم الطلبات
القانونية يف املحكمة االبتدائية يف زولينغن
هذا هو العنوان:
Goerdelerstr. 10 ،Solingen 42651
ِ
ميكنك أيضً ا العثور عىل محامٍ أو محامية.
حيث ميكنه/ميكنها أيضً ا تقديم الطلب كتاب ًيا.
هذا يعني :ميكن للمحامي أو املحامية كتابة خطاب.
متى يكون أمر الحامية ساريًا؟
فقط عندما يستلمه زوجك أو رشيكك عرب الربيد؟
أو قبل ذلك بالفعل؟
اسأل محاميك أو محاميتك عن ذلك.
جهة تقديم الطلبات القانونية.
إجراءات تدابري الحامية تتكلف مبلغ  10يورو.
ِ
إذا مل يكن ِ
أموالك الخاصة.
لديك
أو إذا مل يكن ِ
لديك سوى القليل من املال.
ستحصلني إذًا عىل مساعدة يف املرصوفات اإلجرائية.
هذا يعني:
أن تدفع الدولة نظري ذلك.
واملقصود بالدولة هنا أملانيا.

أعدي نسخة من أمر الحامية الخاص ِ
بك.
واصطحبي هذه النسخة ِ
معك يف كل مكان.

أخربي األشخاص اآلخرين يف منطقتك بذلك أيضً ا.
يف رياض األطفال.
يف املدرسة.
مع جريانك.
يجب أن يعرف الجميع بشأن أمر الحامية.
فبذلك ميكنهم املساعدة يف ضامن سالمتك.

حق احلضانة ،وحق
رؤية األطفال:
ماذا الذي سيحدث
لألطفال؟
يف معظم األوقات ،يكون للوالدين حق الحضانة
املشرتك.
هذا يعني:
أن تقرروا م ًعا كل ما يتعلق باألطفال.
ِ
ميكنك تغيري ذلك.
ولكن
ِ
ميكنك تقديم طلب إىل املحكمة.
طلب لنقل حق الحضانة ِ
لك وحدك.
هذا يعني:
ِ
وحدك كل ما يتعلق باألطفال.
أن تقرري
أهم يشء هو رفاهية الطفل.
هذا هو ما ينص عليه القانون.
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حيث ذكر به:
ويكنك كذلك القول:
للخطر.
الطفل
يتعرض
يجب أال
ُ
يجب أن يكون الطفل بخري.
هذا هو أهم يشء.
متى تكون رفاهية الطفل ُمعرضة للخطر؟
رمبا ال يكون التواجد مع أحد الوالدين جيدًا للطفل.
رمبا ال يستطيع األب أو األم تربية الطفل جيدًا.
رمبا ال يعتني أحد الوالدين بالطفل جيدًا.
أو رمبا يريد أحد الوالدين اختطاف الطفل.
أو رمبا يتعرض الطفل للعنف من أحد الوالدين.
يجب حامية الطفل من ذلك.
ِ
تعرضت للعنف؟
هل
ومن ثم قررت االنفصال؟
ميكنك إذًا تقديم طلب مبارشة بعد االنفصال.
يسمى هذا الطلب حكم مؤقت.
ويصدر هذا الحكم من محكمة األرسة.
ميكنك بعد ذلك فقط اتخاذ قرار بشأن طفلك أو
أطفالك مبفردك.
فمبوجب ذلك فحسب ،يكون ِ
لديك حق الحضانة.
ولك الحق يف تحديد اإلقامة.
بذلك ستكونني ِ
أنت وأطفالك بأمان.
عىل سبيل املثال ،عندما ميارس األب العنف.
حتى ضد االطفال.
أو عندما يريد أن يخطف األطفال.
ٍ
عندئذ أن تقرر:
ميكن للمحكمة
هل يستطيع األب االستمرار يف رؤية األبناء؟
أم ال؟
ويكنك كذلك القول:
ُ
هل لديه حق رؤية األطفال؟
ميكن للمحكمة أن تقرر:
لن يُسمح له برؤية األطفال بعد ذلك.
أو ميكنها أن تقرر:
ميكنه رؤية األطفال.
لكن يجب أن يكون هناك طرف ثالث حارض.
حتى يكون األطفال بأمان.

هذا يسمى حق رؤية األطفال يف وجود مرافق.
أو حق االتصال املحمي.
هل توجد مشاكل مع حق الحضانة؟
ابحثي إذًا عن محامٍ أو محامية برسعة.
واطلبي املساعدة من مصلحة الشباب.
هل تعانني من نقص يف األموال؟
أم ليس ِ
لديك أي أموال خاص بك؟
ِ
ميكنك إذًا الحصول عىل مساعدة مالية يف اإلجراءات.
هذا يعني:
أن الدولة تدفع أتعاب املحامي أو املحامية.
واملقصود بالدولة هنا أملانيا.

خدمات املدينة للشباب
الخدمة االجتامعية العامة ملدينة زولينغن
Walter-Scheel-Platz 1
رقم الهاتف02 12 29 00 :

احلق يف احلصول
على النفقة:
كيف أدبر مصروفات
معيشة طفلي؟
يحتاج الطفل إىل األموال ليعيش.
وهذا املال يسمى النفقة.
لذلك ميكنك القول:
للطفل الحق يف الحصول عىل النفقة.
حيث لديه حق املطالبة بالنفقة.
وأموال عيش الطفل يدفعها كال الوالدين.
عىل سبيل املثال:
الطفل يعيش مع األم؟
ٍ
عندئذ ستعتني األم بقضية الرتبية.
وبتوفري الرعاية.
وباإلرشاف عليه.
ٍ
عندئذ يجب عىل األب دفع النفقة.
17

أو:
الطفل يعيش لدى مع األب؟
ٍ
عندئذ سيعتني األب بقضية الرتبية.
وبتوفري الرعاية
وباإلرشاف عليه.
ٍ
عندئذ يجب عىل األم دفع النفقة.

وإلجراء هذه الخطوات ،توجد وسائل مساعدة يف
مكتب الشباب.
ويكنك الحصول عىل هذه املساعدات.
ُ
ٍ
عندئذ سيقوم مكتب الشباب بتنفيذ كافة هذه
الخطوات.
ويكنك الحصول عىل املساعدة من محامٍ أو محامية.
ُ

لكل طفل الحق يف املطالبة بالنفقة.
ويتم النظر يف ذلك الصدد إىل:
مقدار ما يكسبه الوالدان؟
وكذلك:
مقدار النفقة الذي مبقدورهام دفعه؟

هل تعانني من نقص يف األموال؟
أم ليس ِ
لديك أي أموال خاص بك؟
ٍ
عندئذ ميكنك أنت وطفلك الحصول عىل املساعدة يف
مرصوفات اإلجراءات واملساعدة يف مرصوفات
املشورة.
هذا يعني:
أن الدولة تدفع أتعاب املحامي أو املحامية.
واملقصود بالدولة هنا أملانيا.

أال تحصلني عىل نفقة لطفلك أو ألطفالك؟
أم ِ
أنك تحصلني عىل نفقة غري كافية؟
ٍ
ِ
ساعدك مكتب الشباب.
عندئذ سيُ
حيث سيحدد:
مقدار ما تحصلني عليه من نفقة لطفلك؟
ما الذي ميكنك املطالبة به؟
تسمى هذه املطالبة سند النفقة.
ٍ
عندئذ ُيكن للمحامي أو املحامية كتابة خطاب إىل
األب.
ويف هذه الخطاب سيتم ذكر:
مقدار األموال التي يجب عىل األب دفعها؟
وكذلك:
ما املدة التي لديه لذلك؟
ٍ
عندئذ ميكنه دفع األموال.
األب ال يدفع األموال عىل الرغم من ذلك؟
ُيكنك إذًا رفع دعوى يف محكمة األرسة.
األب ال يدفع األموال عىل الرغم من ذلك؟
ُيكنك إذًا مصادرة األموال.
هذا يعني:
أن يعتني مأمور تنفيذ األحكام القضائية بتنفيذ ذلك.
حيث يقوم بتحصيل األموال من الوالد.
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ِ
جربت كل يشء.
لقد
واألب مازال ال يدفع النفقة عىل الرغم من ذلك؟
ميكنك إذًا تقديم طلب يف مكتب الشباب.
وهذا الطلب للحصول عىل إعانة للنفقة.
هذا يعني:
يف البداية ،يدفع مكتب الشباب النفقة.
هل تعيشني مبفردك مع طفلك أو أطفالك؟
هل طفلك أصغر من  12سنة؟
ميكنك إذًا تقديم طلب للحصول عىل إعانة لنفقة
املعيشة.
يقوم مكتب الشباب بدفع نفقة املعيشة ملدة أقصاها
 6سنوات.

مدينة زولينغن:
❚ خدمات املدينة للشباب
❚ مساعدات القسم
❚ قسم إعانة النفقة
رقم الهاتف02 12 29 00 :

كيف أدبر مصروفات
معيشيت؟
هل ِ
أنت متزوجة؟
أو هل ِ
كنت متزوجة؟
وتعتني وحدك بأطفالكم املشرتكني؟
وهل هذا السبب يف عدم قدرتك عىل العمل؟
وتعملني فقط لبضع ساعات؟
ِ
لديك الحق إذًا يف الحصول عىل النفقة.
هذا يعني:
يتعني عىل زوجتك أو زوجك السابق دفع نفقات
معيشتك.
هل ِ
أنت مريضة؟
أم أن عمرك أكرب من أن تعميل؟
لديك الحق إذًا يف الحصول عىل النفقة.
أمل ترتادي تدري ًبا عمل ًيا بسبب زواجك؟
أم أنك انقطعتي عن التدريب العميل؟
هل تريدين استكامل التدريب العميل؟
ٍ
عندئذ أيضً ا ُي ِ
كنك املطالبة بالنفقة.
أمل تعرثي عىل وظيفة مناسبة؟
لديك الحق إذًا يف الحصول عىل النفقة.
لديك طفل أو عدة أطفال إال ِ
هل ِ
أنك غري متزوجة
بوالدهم؟
ولكن األب ُمعرتف بأبوة األبناء؟
أم أن املحكمة أقرت بها:
نعم ،هو األب؟
لديك الحق إذًا يف الحصول عىل النفقة.
ويبدأ دفع النفقة قبل الوالدة مبدة  6أسابيع.
وغال ًبا ما تنتهي النفقة ببلوغ الطفل عمر ثالثة أعوام.
حصل األب عىل خطاب ورد به:
أن عليه دفع النفقة.
إال أنه مازال ال يدفع النفقة عىل الرغم من ذلك؟

ُيكنك إذًا رفع دعوى عليه للحصول عىل النفقة.
وإلجراء ذلك ستحتاجني إىل املساعدة من محامٍ أو
محامية.

جهة مشورة املرأة:
رقم الهاتف02 12 55 470 :

أنا مهاجرة  -وهذا
يعين :أنا قادمة من
ٍ
بلد آخر
هل كنتي متزوجة ملدة  3سنوات؟
ِ
ِ
رشيكك؟
قضيت  3سنوات مع
أو هل
ٍ
سيكون ِ
عندئذ حق اإلقامة املستقل.
لديك
هذا يعني:
يُسمح ِ
لك بالبقاء يف أملانيا.
حتى دون زوجك أو رشيكك.
هذا هو ما ينص عليه القانون.
ٍ
واحد.
يتم متديد اإلقامة يف البداية ملدة عامٍ
ِ
تزوجت منذ أقل من  3سنوات؟
هل
ِ
حياتك ملدة تقل عن 3
أو هل عشت مع رشيك
سنوات؟
وتريدين االنفصال؟
ِ
ِ
رشيكك؟
زوجك أو
أو هل مات
ِ
زوجك أو
رمبا ال يزال بإمكانك البقاء يف أملانيا بدون
ِ
رشيكك.
وتوجد عدة أسباب لذلك.
عىل سبيل املثال:
ِ
ِ
رشيكك.
زوجك أو
❚ تويف
❚ تعرضت للعنف يف عالقة الزواج أو الرشاكة.
ِ
معاملتك.
❚ قام زوجك أو رشيكك بإساءة
❚ لقد كان زوا ًجا قرسيًا.
أنك مل تتزوجي بإر ِ
هذا يعنيِ :
ادتك.
بل أُ ِ
رغمت عىل ذلك.
❚ ِ
أنت معرضة للخطر يف وطنك.
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هل تنطبق أي من هذه األسباب ِ
عليك؟
ٍ
يجب ِ
عندئذ إثبات ذلك.
عليك
عىل سبيل املثال ،بتقديم شهادات طبية.
أو من خالل تقديم شكاوى جنائية لدى الرشطة.
من خالل أقوال الشهود.
أي باألحرى األشخاص الذي عارصوا الواقعة.
أو عن طريق أي إثباتات كتابية أخرى.
هل تحتاجني إىل املساعدة يف ذلك الصدد؟
توجهي إذًا إىل مركز تقديم املشورة.
يقدم ِ
لك مركز تقديم املشورة الدعم.
عىل سبيل املثال عندما يكون من الرضوري تأمني
األدلة.
حتى ميكن عرضها عىل مصلحة األجانب.
هل تحتاجني إىل محامٍ أو محامية؟
ويف ذلك الصدد أيضً ا ،يُساعدك مركز تقديم املشورة.

جهة مشورة املرأة
رقم الهاتف02 12 55 470 :
رابطة كارتياس  /الخدمات املتخصصة من
أجل االندماج والهجرة
رقم الهاتف02 12 23 13 49 10 :
خدمات الشامسة يف زولينغن ،خدمات
املهاجرين
رقم الهاتف02 12 28 72 00 :
الرابطة االتحادية
 IB Westش.ذ.م.م .للتعليم والخدمات
االجتامعية
خدمات املهاجرين الشباب
مركز تقديم املشورة للمهاجرين الشباب
واملهاجرات (حتى عمر  27عا ًما)
Am Neumarkt 50a
Solingen 42651
رقم الهاتف02 12 38 21 29 61 :
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يتم تقديم ترصيح اإلقامة إىل

مكتب األجانب واالندماج يف مدينة زولينغن
مبنى اإلدارة
Gasstr. 22 b
Solingen 42657
رقم الهاتف02 12 29 00 :
ِ
حصلت عىل ترصيح إقامة؟
هل
ٍ
واحد.
ميكنك متديده بعد عامٍ
ومصلحة األجانب هي التي تتخذ القرار بشأن ذلك.
حيث أن لديها حرية القرار يف ذلك الصدد.
يتضمن هذا ،عىل سبيل املثال ،األسئلة التالية:
هل ميكن للمرأة أن تعيش بأمان يف أملانيا؟
هل تستطيع تحمل نفقات حياتها يف أملانيا؟

عندما تشعرين
ٍ
مبرض نفسي –
ّ
الرعاية والعالج
يف مجعية الدعم
النفسي االجتماعي
يف زولينغن.
ِ
تعرضت للعنف؟
هل
هذا غالبا ما يؤدي إىل وقوع إصابات.
وهذه اإلصابات ال تكون يف الجسد فحسب.
بل ترض كذلك بالصحة النفسية.
كيف ُيكن مالحظة ذلك؟
عىل سبيل املثال:
❚ ت ُصبحي ُمصابة باالكتئاب.
هذا يعني:
ِ
أنك أصبحتي حزينة للغاية.
وتشعري بخوار قوتك.

ِ
بإمكانك النوم.
❚ مل يعد
ِ
ينتابك الخوف.
❚
ستكونني إذًا بحاجة إىل املساعدة.
يف كثري من األحيان ميكن أال يجد املرء املساعدة
املناسبة.
فهذا األمر صعب.
هذا هو سبب وجود جمعية الدعم النفيس
االجتامعي.
حيث لديها عروض كبرية للمشورة والدعم.
وهذا يجعل األمر أسهل ِ
لك.
مع جمعية الدعم النفيس االجتامعي
ُيكنك أن تكتشفي بسهولة:
أنواع املساعدة والدعم التي أحتاجها؟
عم إذا ِ
كنت تعانني من مرض نفيس.
بغض النظر ّ
أو إذا كنت يف حالة طوارئ مفاجئة.
هذه العروض التي تقدمها الجمعية:
❚ املشورة األولية :ما أنواع الرعاية والعالج التي
أحتاجها؟ أين ميكنني الحصول عىل املزيد من
املساعدة؟
❚ إمكانيات التواصل وإمكانيات التالقي ،مثالً يف
املائدة املستديرة „.“Runden Tisch
❚ الدعم يف املنزل ،عىل سبيل املثال عن طريق الرعاية
الطبية املنزلية أو الرعاية يف املسكن
❚ الدعم عند التخطيط :كيف يجب أن يكون يومي؟
يل إنجازه وتحقيقه؟
ما الذي ع ّ
❚ عروض العالج يف حالة األمراض النفسية ،مثالً يف
العيادة النهارية أو العالج الطبي املهني.
(العالج الطبي املهني هو مصطلح يعني العالج الوظيفي)
❚ الدعم للعودة إىل العمل
ليل ونها ًرا
❚ خدمات األزمات عىل مدار الساعة ،أي ً
(األزمات هي مرادف لحاالت الطوارئ)

جمعية الدعم النفيس االجتامعي يف زولينغن
Eichenstr. 105-109
Solingen 42659
رقم الهاتف02 12 24 82 10 :
info@ptv-solingen.de
www.ptv-solingen.de

التحضريات الالزمة
لتوفري األمن لك
ِ
تعرضت للعنف.
لقد
لقد حدث ذلك يف حياتكِ.
هذا هو السبب أنك الخبرية يف توفري حاميتك الخاصة.
ألنك عىل دراية باملوقف بأفضل صورة.
وتعرفني بالتحديد:
زوجك أو رشيكك؟ِ
ِ
كيف سيترصف
وتعرفني بالتحديد:
ما الذي أحتاجه ألكون بأمان؟
افعيل كل ما بوسعك لتكوين بأمان.
وافعيل كل ما بوسعك ليك تشعرين باألمان.
تحديث مع من تثقني بهم.
فالصمت يُساعد الجاين.
وليس الضحية.

 .1تحديث مع طبيب األرسة أو طبيبة األرسة.

حيث ُيكنه أو ميكنها فحص حالتك.
ومن ث ّم توثيق:
أنواع اإلصابات التي ِ
لديك؟
ويكنه كتابة شهادة طبية ِ
لك.
ُ
صديقك أو صديقتكٍ.
ِ
واتريك هذه الشهادة الطبية لدى

 .2عندما يتسنى ِ
لك ذلك :اتريك الشقة.
أو احبيس نفسك يف غرفة مع األطفال.
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 .3احفظي رقم الطوارئ الخاص بالرشطة.110 ،
واحفظي رقم شخص تثقني به .احفظي هذه
األرقام كذلك يف الهاتف الجوال الخاص بطفلك.

❚ دفرت التوفري
❚ عقود التأمني
❚ شهادات العمل

 .4وحددي مع أصدقائك أو جريانك
إشارة طوارئ.

هل سيأيت األطفال أو الشباب معك؟
اصطحبي إ ًذا هذه الوثائق معك:

عىل سبيل املثال:
تلمسني أنفك أو أذنك.
بذلك س ُيدرك أصدقائك أو جريانك:
أن هذه حالة طوارئ.
يل االتصال بالرشطة.
وع ّ

 .5ضعي الوثائق الهامة ومالبس ِ
لك
ولطفلك لدى إحدى صديقاتك.
قائمة التحقق حلاالت الطوارئ

هل غادريت الشقة املشرتكة؟
اصطحبي إذًا هذه الوثائق معك.
هذه الوثائق خاصة بك.
اصطحبي النسخ األصلية.
وليس صو ًرا ضوئية.
❚ بطاقة الهوية  /جواز السفر
❚ بطاقة التأمني الصحي
❚ شهادة الزواج
❚ شهادة امليالد
❚ عقد العمل
❚ البطاقة الرضيبية
❚ قرار معاش التقاعد
❚ الشهادات الطبية التي أعدها الطبيب
❚ الحكم املؤقت
❚ بطاقة البنك (بطاقة السحب النقدي)
❚ أخر كشف حساب مخترص
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❚ بطاقة التأمني الصحي
❚ بطاقة الهوية
❚ شهادات امليالد
❚ الشهادات
❚ حيوانات اللعب
❚ حقائب املدرسة
❚ دفرت التوفري
ُيكنك اصطحاب نسخة من الوثائق املشرتكة والوثائق
الخاصة بزوجك.
عىل سبيل املثال ،هذه الوثائق:
❚ عقد العمل أو العنوان التفصييل لرب العمل.
(رب العمل هو مرادف لكلمة رئيس العمل).
❚ تحويل املرتب ألخر عام
❚ رقم معاش التقاعد التأميني
❚ عقود التأمني ،عىل سبيل املثال
الوثائق الخاصة بالتأمني عىل الحياة
❚ حسابات االدخار
❚ حسابات االدخار لغرض البناء
❚ عقود اإليجار
❚ كشوفات مخترصة بشأن مدفوعات السندات املالية
(أي الوثائق الخاصة بالودائع املُدخرة يف البنك)
❚ عقود الرشاء وصورة من قيد السجل العقاري ملنزلك
أو شقتك.
ِ
اقرتضت املال:
❚ إذا
عقود القروض واالئتامنات

اليومي.
فكري كذلك يف األشياء الخاصة بروتني حياتك
ّ
عىل سبيل املثال:
❚ املالبس
❚ فرش األسنان
❚ اللوازم الدراسية
❚ العالجات
❚ الجوال وكابل البيانات
❚ ...
أال يزال لديك فواتري أو إيصاالت لألغراض يف شقتك؟
مثالً لألثاث؟
أو للتلفاز؟
أو لسيارة؟
إذا كانت اإلجابة نعم ،اصطحبي الفواتري معك.
أو أعدي قامئة بذلك.

لكن:
يف حاالت الطوارئِ ،
عليك إيالء األولوية إلنقاذ
نفسك وأطفالك!
رقم هاتف الطوارئ يف حالة العنف ضد املرأة
رقم الهاتف08000 116 016 :
www.hilfetelefon.de
ُيكن هنا الحصول عىل املشورة عىل مدار
الساعة .ليالً و نها ًرا.
باللغة األملانية.
وبسبعة عرش ًة لغ ٍة أخرى.
وبلغة ُمبسطة.
كام ُيكنك الحصول كذلك عىل املشورة عرب
االنرتنت بلغة اإلشارة.

كيف أبتعد عن
العنف؟
مساعدة للرجال
العنيفني
توجد عىل االنرتنت عروض املشورة للرجال:
www.maennerberatungsnetz.de
يساعدك موقع الويب يف العثور عىل املشورة
والدعم من أجل
❚ الشباب
❚ الرجال
❚ واآلباء.
صفحة االنرتنت www.männerberatungsnetz.de
تعرض لك:
ما هي عروض املشورة املتوفرة للرجال؟
بخصوص األسئلة الخاصة بكافة القضايا بكافة أنواعها:
العمل ،الفقر ،التعليم ،الرتبية ،األرسة ،األرسة
والعمل– كيف يتوائم ذلك م ًعا؟
الصحة ،والعنف ،والسجن ،والحبس ،والشذوذ الجنيس
(أي املثليني .عندما ُيحب الرجال رجال أخرين .وليس
نسا ًء) ،األزمات (األزمة هي مرادف لحاالت الطوارئ،).
الرشاكة ،والرعاية ،والترشد [(هذا يعني :أال يكون
للمرء شقة .ومن ث ّم فهو يعيش يف الشارع ).الجنس،
واالنفصال والطالق ،أن ت ُصبح أبًا ،كونك أبًا ،الرضا.
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قائمة العناوين
املساعدات للمهاجرات:

(املواضيع :ترصيح اإلقامة ،والقانون،
واملعلومات ،واملشورة)

خدمات املدينة لالندماج ومركز
االندماج املحيل

أين فيهكامب
Friedrichstr. 46 ،Solingen 42655
غرفة رقم 006
هاتف رقم 0212 / 22-290 25
الفاكس رقم 290 - 74 22 25
الجوال 0151 - 61 30 07 69
الربيد اإللكرتوينa.wehkamp@solingen.de :
______________________
▲
■

منزل السيدات يف زولينغن

(املواضيع( :اإلقامة ،واملساعدة ،واملشورة)
الرقم الربيدي 190507
Solingen 42705
هاتف رقم0212 /54 500 :
frauenhaus-sg@t-online.de
الربيد اإللكرتوين:
______________________

Frauen helfen Frauen e.V.

(املواضيع :املساعدة ،واملشورة ،واملعلومات)
مركز تقديم املشورة للمرأة
Brühler Straße 59
Solingen 42657
هاتف رقم 0212/ 5 54 70
فاكس رقم 0212 58 62 91
الربيد اإللكرتوينinfo@frauenberatung-sg.de :
www.frauenberatung-sg.de
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جهة املساواة بني الرجل واملرأة يف
مدينة زولينغن

(املواضيع :املعلومات)
Walter-Scheel-Platz 1
Solingen 42651
هاتف رقم  0212 / 27 25أو 0212 /27 24
gleichstellungsstelle@solingen.de
الربيد اإللكرتوين:
______________________
▲
■

الخدمات االجتامعية يف املدينة

(املواضيع :املساعدة ،واملشورة ،واملعلومات)
Walter-Scheel-Platz 1
Solingen 42651
هاتف رقم  0212 / 29 05 330وكذلك
0212 / 29 05 338
______________________

مكتب العمل يف زولينغن

(املواضيع( :املعلومات ،واملساعدة ،واملشورة)
Kamper Straße 35
Solingen 42699
هاتف رقم 0212/ 29 03 800
الربيد اإللكرتوينjobcenter@solingen.de :
www.jobcenter.solingen.de
______________________

 ،ARGEوكالة العمل

(املواضيع :املعلومات ،واملساعدة ،واملشورة)
Kamper Str. 35
Solingen 42699
هاتف رقم  0212/ 23 0-55أو 0800 455 5500
الفاكس رقم 0212 / 23 55 - 481
الربيد اإللكرتوينsolingen@arbeitsagentur.de :

 – FABSاملشورة املتخصصة يف قضايا العنف
الجنيس ضد األطفال واملراهقني

(املواضيع :املعلومات ،واملشورة ،واملساعدة،
واالغتصاب ،والقانون)
Brühler Straße 59
Solingen 42657
هاتف رقم 0212/ 58 61 18
فاكس رقم 0212 58 62 91
الربيد اإللكرتوينinfo@die-fabs.de :
www.die-fabs.de
______________________

مركز "“pro familia
(املواضيع :املشورة)

مركز تقديم املشورة

جمعية Coppelstift

(املواضيع :املشورة والطفل)

الخدمات النفسية ملدينة زولينغن
جهة املشورة لألطفال والشباب واآلباء،
خدمات املشورة النفسية املدرسية والخدمات
االجتامعية املدرسية

Wupperstraße 80
Solingen 42651
هاتف رقم 0212 / 23 13 11-48
الفاكس رقم 0212 / 23 48 - 12
coppelstift@solingen.de
الربيد اإللكرتوين:
______________________

مفوض حامية الطفل والخدمة االجتامعية
العامة ملدينة زولينغن

Wilhelmstraße 29
Solingen 42697
هاتف رقم 0212 /76 101
فاكس رقم 0212 79 56 5
الربيد اإللكرتوينsolingen@profamilia.de :
www.profamilia.de
______________________

(املواضيع :املشورة والطفل)
كالوديا لوناو
Walter-Scheel-Platz 1
Solingen 42651
هاتف رقم 0212/ 23-290 45
c.lunau@solingen.de
الربيد اإللكرتوين:
______________________

جهة املشورة الرسية للشباب
واملشورة يف حالة تعاطي املخدرات

خدمات املدينة للشباب

(املواضيع :املشورة والطفل)
Kasinostraße 65
Solingen 42651
هاتف رقم 0212/ 20 44 05
أو الرقم 0212 / 20 44 54
الفاكس رقم 0212 / 59 94 194
الربيد اإللكرتوينzentrale@judro-solingen.de :
www.judro-solingen.de

(املواضيع :املعلومات واملشورة والطفل والقانون)

الخدمة االجتامعية العامة ملدينة زولينغن
املساعدة لألطفال والشباب

Walter-Scheel-Platz 1
Solingen 42651
هاتف رقم 0212/ 23-290 45
الربيد اإللكرتوينm.wetzel@solingen.de :
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رفاهية العمل

(املواضيع :املشورة والطفل)

مركز مشورة الرتبية ،املشورة لألطفال
والشباب والوالدين والعائلة

Zweibrücker Str. 7
Solingen 42697
هاتف رقم 0212 /72 460
الفاكس رقم 0212 / 79 159
الربيد اإللكرتوينezb@awo-solingen.de :
______________________

رابطة كارتياس يف فوبرتال/زولينغن
مراكز تقديم املشورة حول قضايا األرسة

(املوضوع :املشورة)
Neuenhofer Str. 127
Solingen 42657
هاتف رقم 0212 / 22 11 17-68
الفاكس رقم 0212 / 22 11 19-68
الربيد اإللكرتوين:
erziehungsberatung@caritas-wsg.de
______________________

رابطة كارتياس
الخدمات املتخصصة من أجل االندماج
والهجرة
املشورة للمهاجرين واملهاجرات

(املوضوع :املشورة)
Ahrstraße 9
)Ohligs) Solingen 42697
هاتف رقم 0212/ 23 13 -49 10 / - 14
فاكس رقم0212 / 21 13 49 - 19 :
الربيد اإللكرتوين:
anita.dabrowski@caritas-wsg.de
www.caritas-wsg.de
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خدمات الشامسة يف دائرة كنيسة زولينغن

رابطة حامية الطفل األملانية

جهة املشورة االنجليزية لقضايا الرشاكة
الزوجية ،واألرسة ،والرتبية ،واملعيشة

الجمعية املحلية يف زولينغن

(املوضوع :املشورة)

Kasernenstraße 23
Solingen 42651
روزماري بوترش
هاتف رقم 0212 / 296-287
الفاكس رقم 0212 /287 - 250
الربيد اإللكرتوين:
Rosemarie.boettcher@evangelische-kirchesolingen.de
www.diakonie-solingen.de
______________________

خدمات الشامسة يف دائرة كنيسة زولينغن
مشورة املهاجرين واملهاجرات للبالغني

(املوضوع :املشورة)
Kasernenstraße 23
Solingen 42651
إيفا سكوت
هاتف رقم 0212 / 200-287
الفاكس رقم 0212 /287 - 250
الربيد اإللكرتوين:
meb.scott@evangelische-kirche-solingen.de
______________________

املشورة يف حالة الديون ومشورة اإلعسار
(املوضوع :املشورة)

مؤسسات الشامسة

Kasernenstraße 23
Solingen 42651
هاتف رقم 0212 / 200-287
الفاكس رقم 0212 /287 - 250
الربيد اإللكرتوين:
dw@evangelische-kirche-solingen.de

(املواضيع :املشورة والطفل)

Amtstor 4
Solingen 42651
هاتف رقم 0212 /18 393
فاكس رقم0212 / 59 99 170 :
الربيد اإللكرتوين:
info@kinderschutzbund-solingen.de
www.kinderschutzbund-solingen.de
______________________

جهة مشورة الفتيات

(املواضيع :املشورة والطفل)

ملتقى الفتيات
حامية الضحايا يف مجال املدرسة والوظيفة
مثل املضايقات والتحرش االلكرتوين
املشورة من أجل الشباب
الرابطة االتحادية

Ufergarten 35
Solingen 42651
هاتف رقم  0212 / 15 353وكذلك 0212 / 46 006
الربيد اإللكرتوينmaedchentreff-solingen@ib.de :
www.internationaler-bund.de
______________________

خدمات الهجرة للشباب
(املوضوع :املشورة)

مركز املشورة للمهاجرين واملهاجرات
الرابطة االتحادية

Am Neumarkt 50 a
Solingen 42651
هاتف رقم  0212 / 38 21 29 56أو
0212/23 06 79 86
أيكا أوكو سيكر
الربيد اإللكرتوينayca.okcu-secer@ib.de :

الرشطة
رئاسة الرشطة يف فوبرتال
منع الجرمية  /حامية الضحايا

(املواضيع :القانون ،واملعلومات ،واالغتصاب ،واملساعدة)

مسؤولة التواصل يف حامية الضحايا لدى
الرشطة يف فوبرتال ،وزولينغن ،ورميشايد

Friedrich-Engels-Allee 228
Solingen 42285
هاتف رقم 0202 / 18-284 10 ،0202/ 248 18- 01
0202 / 18-284 17 ،0202/ 284 - 18 15
Opferschutz.wuppertal@polizei.nrw.de
k.praevention.wuppertal@polizei.nrw.de
thomas.kolodziej@polizei.nrw.de
______________________

جمعية الدعم النفيس االجتامعي

(املواضيع :املساعدة ،واملشورة)
Eichenstr. 105-109
Solingen 42659
هاتف رقم 0212/ 24 82 10
الربيد اإللكرتوينinfo@ptv-solingen.de :
www.ptv-solingen.de
______________________

جمعية Weisser Ring

(املوضوع :املعلومات)
فرع زولينغن
االتصال :جيزيال تومز
هاتف رقم 0151 - 55 16 47 84
www.weisser-ring.de
______________________

 SALZمركز املشورة يف زولينغن
مركز العاطلني عن العمل

(املواضيع :املشورة واملعلومات)
Kuller Str. 4 - 6
Solingen 42651
الهاتف رقم 0212 / 23 13 44 33
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هاتف الطوارئ
العنف ضد النساء

هيئة التحرير:
النارش :مدينة زولينغن
مركز املساواة بالتعاون مع جمعية املائدة املستديرة
„ “Runden Tischملناهضة العنف املنزيل
الطباعة :مدينة زولينغن ،املطبعة
تحري ًرا يف2019/12 :
التصميمwww.headware.de :
© الشعار األورويب للقراءة السهلة.Inclusion Europe :
ستجد املزيد من املعلومات عىل
www.leicht-lesbar.eu

بدعم من:
وزارة الصحة ،والتحرر ،والرعاية،
والشيخوخة مبدينة شامل الراين ويستفاليا
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