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يمكن االتﺻاال لدى ھذھﮫ االمستشفيات:
Marienhospital Gelsenkirchen,

nonyme

المستشفى النساء| الطبيب النسائى

Virchowstr. 122 · 45886 Gelsenkirchen

purensicherung nach

St. Marien-Hospital Buer,

المستشفى النساء| الطبيب النسائى

exueller Gewalt

Mühlenstr. 5-9 · 45894 Gelsenkirchen-Buer

للمزيد من النﺻيحة واالرشاد يمكنكك
الحﺻول عليﮭا من :
داﺋﺮة ارﺷﺎد اﳌﺮأة
ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺸﺎﺑﺎت ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﴘ
Robert-Koch-Str. 18 · 45879 Gelsenkirchen
Telefon: 0209 | 207713
Email: frauenberatung-ge@arcor.de
Homepage: www.frauenberatung-ge.de

بالتعاون مع منظمة العمل " االنساء والصحة "منظمة
الصحة في مدينة كلسن كرشن

مجﮭول
الطب الشرعي بعد
االغتﺻاب

Design: wandalismus.de

Informationen für Opfer von sexueller Gewalt

اﻷعتداء الجنسي لﮫ عدة اشكال
في اغلب االحيان عند حدوث عملية االغتصاب حيث
اليوجد شاهد .لذلك من المهم عندالشكوى عدم ازالة اﻷدلة
االثباتها عند الشكوى ضد الجاني .بعد االنتهاء من عملية
االغتصاب حيث تشعر المرأة تكون لديها حالة نفسية وايضﺂ
تشعربالصدمة.
من الحاالت الشائعة لحاالت اﻷغتصاب يكون الجاني على
معرفة مسبقة بالمجني عليها .
في هذه الحالة ولعدة اسباب تكون المرأة مترددة في تقديم
الشكوى .
من المهم ان تحتفظ باالدلة في حال تقديم الشكوى من عدمه .
يمكن االحتفاظ باالدلة وبالسرية الكاملة عند تقديم الشكوى
وبعدها لديك الوقت للتفكير حيث يتم تقدم لها النصيحة من
جهات مختصة في هذا المجال وبعدها لها القرار في تقديم
الشكوى ام ال .

االجراءات االحقة
ممكن حدوث حمل ؟
يكون بسبب االختصاب حدوث الحمل يمكنك اخذ « حبوب
منع الحمل « بعد عملية الجماع .
هذه الحبوب تستطيعين الحصول عليها من الصيدليه مباشرة
دون الحاجة الى وصفة من الطبيب .ولكن ننصح باسرع وقت
الذهاب الى الطبيب او الطبيبة لكي يقوم بأعطاء النصيحة لعدم
حدوث العمل .

الرعاية االطبية
من االمفضل بعد اجراء عملية الفحص عند المستشفى الذهاب
مرة اخرى الى الطبيب .في حالة اذا كان لديك جروح او
التهاب او مضاعفات تضر بصحتك من المهم العالج الطبي
والحوار بشكل موثوق وصريح.
من المفضل البحث عن طبيب اوطبيبة نسائية اوعامة .

االرشاد /الدعم الننفسي واالجتماعي
من الممكن بعد الحادث الحوار مع جمعية النساء والشابات
ضحايا الضرب واالعتداء الجنسي.
االرشاد بشكل مجاني وايظا بشكل سري .
اذا كنت التتكلمي اللغة االلمانية يمكنك الحصول على مترجم .

ماذا تفعلين ؟

التقديم على الشكوى

تقومين بالبحث في اسرع وقت على مستشفى لديها قسم خاص
للحاالت النسائية .

اذا كنت ضحية االعتداء الجنسي وترغبين التقديم بالشكوى
باسرع وقت عليك االتصال بالشرطة .بعد تقديم الشكوى
عند الشرطة تقوم بعدها بارسالك الى المستشفى حيث تقوم
المستشفى بمراعاتك واخذ االدلة واالجراءات الجنائية .

حتى وان كان من صعب عليك:
ال تقومين بتغير مالبسك وال تغسلين جسمك  .تستطيعين اخذ
مالبس اخرى معك.

اذا كننت الترغبين تقديم الشكوى مباشرة

االجراءات بعد االحتفاظ باالدلة السرية

اطلبي من قسم الحالت النسائية على حفظ االدلة بشكل سري .
ححيث تقوم االمستشفى بتحضير االدوات للحفاظ على االدلة
.تقوم المستشفى بأعطائك رقم خاص يتعلق باالدلة .
في مؤسسة الطب الشرعي في مدينة اسن يمكن االحتفاض
على االدلة لمدة عشر سنوات  .بعد انتهاء الوقت المحدد
يقومون بتلف االدلة .
تستطيعين خالل مدة العشرة سنوات تقديم الشكوى .حيث
تقومين بتبليغ الشرطة على االحتفاظ باالدلة .حيث تقوم
الشرطة باالجراءات االزمة .

اذا كنت ضحية االعتداء الجنسي وال ترغبين تقديم شكوى
(مباشرة) تستطيعين باسرع وقت الذهاب لى المستشفى .
ال تتم الشكوى اال بموافقة الضحية!
االطباء ملتزمين بالحفاظ على سرية الموضوع وخصوصية
الحالة.
عند اجراء الفحوصات يتم الحفاظ على االدلة بشكل سري
 .يتم كتابة التقرير الطبي بشكل سري وحفضه لمدة عشر
سنوات في مؤسسة الطب الشرعي في مدينة اسن  .خالل هذه
الفترة الزمينة تستطيع تقديم الشكوى  .بعد تقديم الشكوى يتم
االدلة واالجراءات الجنائية .

