مكتب التنسيق بالوالية هو نقطة االتّصال لكلّ األسئلة
حول رفع دعوى جنائية ضدّ أعمال العنف الموجّهة
ضدّ مجتمع الميم .فنحن نقوم بالتنسيق واالتّصال مع
الشرطة بخصوص ذلك.
ال تتردّد/ي باالتّصال بنا.
نحن ندعمك!
		 Landeskoordination Anti-Gewalt-Arbeit für
Lesben, Schwule und Trans* in NRW
Rubensstraße 8-10
50676 Köln
+49-(0)221 – 27 66 999 – 55
www.vielfalt-statt-gewalt.de
www.ich-zeige-das-an.de

النصائح والمعلومات
حول رفع الشكاوى ضدّ العنف
ضدّ األفراد المثليين أو المصححّين جنسياً
أو ضدّ أي شخص من مجتمع الميم

gefördert vom:

Landeskoordination
Anti-Gewalt-Arbeit
für Lesben, Schwule & Trans* in NRW

ما هو الموضوع؟
سأبل ّغ عن ذلك
حتى لو ال يمكنني وصف المجرم/ة بدقّة ومع عدم ...
!وجود شاهد/ة
فالكثير من المجرمين/ات قد قاموا بجرائم أخرى ويمكن
.كشف هويتهم عن طريق شكاوى كثيرة
!حتى لو ال أعرف إذا يمكن كشف هوية المجرم/ة ...
!لن يحدث شيء إذا ما أخذت زمام المبادرة
عن طريق رفع شكوى ستعرف الشرطة أماكن الجرائم
.ضدّ مجتمع الميم وتوقيتها
.وهذه المعلومات مهمّة للتعقّب الجنائي ولإلحصائيات
أل يُعاقب أحد ...
!حتى لو كان من الممكن ّ
فالرقم المجهول للجرائم الموجّهة ضدّ مجتمع الميم
قد يكون أعلى من الرقم المجهول لكلّ الجرائم بشكل
عامّ .عن طريق رفع الشكوى يمكنني إظهار العنف ضدّ
.الهوية الجنسية أو الجندرية ألفراد مجتمع الميم

ال يجب أي شخص أن يتسامح مع تقبّل اإلهانات
والبصق أو االعتداءات الجسمانية لمجرّد الهوية
.الجنسية أو الجندرية
تقع اإلهانات تحت قانون الجرائم ألنّ العنف الموجّه
ضدّ األفراد المثليين والمصحّحين جنسياً يصنّف
.كجريمة ذات دوافع سياسية
بلّغ/ي الشرطة عن طريق رقم  110إذا صرت ضحية
أو شاهد/ة على جريمة! حتى إذا كانت هذه الجريمة
.ليست موجّهة ضدّك أو ضدّ صديقاتك وأصدقاءك

كيف أقوم بذلك؟
يمكنك رفع شكوى في أي مكتب شرطة أو عن
 (service.polizei.nrw.de/anzeige).طريق اإلنترنت
عادةً ينبغي رفع الشكوى في أسرع وقت ممكن.
ولكنّ يمكن رفعها كذلك خالل أيّام أو أسابيع أو أشهر
.بعد الجريمة
في حالة الطوارئ يمكنك الحصول على المساعدة
.عن طريق رقم الطوارئ 110

