
 جهة االتصال المركزية 
 لضحايا الجرائم و أقاربهم في 

شليسفيغ هولشتاين

Schleswig-Holstein. Der echte Norden.



ساكنات و ساكني شليسفيغ هولشتاين األعزاء،

التحسين المستمر لدعم الضحايا وحمايتهم في شليسفيغ هولشتاين هو مطلب خاص 
لحكومة المقاطعة وعلى وجه الخصوص لوزارة العدل و أوروبا و حماية المستهلك.

يوجد عدد كبير من مرافق مساعد ة الضحايا و من عروض الدعم في شليسفيغ 
هولشتاين. ال توجد حتى اآلن جهة مركزية يمكن التوجه اليها من قبل المتضررين من 

الجرائم.
لهذا السبب قمت بتاريخ 1 تموز 2020 بانشاء جهة اتصال مركزية في وزارتي 

لضحايا الجرائم و أقاربهم. في المستقبل سيتلقى فريق مشكل من محاميتين و أخصائية 
في علم التربية و كاتبة قضائية أسئلة جميع المتضررين و يساعدهم في ايجاد

المساعد ة ا لمالءمة لهم.
في نفس الوقت قمت بتعيين السيدة أولريك شتالمان - ليبلت كمفوضة حماية الضحايا 

في مقاطعة شليسفيغ هولشتاين، و التي سوف تدافع في المستقبل عن مطالب و 
احتياجات المتضررين من الجرائم بجميع أنواعها و سوف تساهم بالمشاركة مع جهة 

االتصال المركزية في الرعاية الفعالة و السريعة للضحايا.

Claus Christian Claussen
 وزير العدل و أوروبا و حماية المستهلك 

في مقاطعة شليسفيغ هولشتاين



المواطنات و المواطنين األعزاء،

اسمي أولريك شتالمان - ليبلت، كنت نائب عام 
أول في النيابة العامة في فلنسبورغ حتى شهر 
حزيرا ن 2020. ان حماية الضحايا محور 

عمل مهم في عملي المهني ألكثر من 30 عاًما. 
لقد قمت بالعديد من األمور منها: ساهمت على 

الصعيد الوطني في تنمية المتابعة االحترافية 
لقضايا ضحايا الجرائم الجسيمة، قمت على 
الصعيد الوطني بتدريب العديد من متابعات 

القضايا، قمت و بالتعاون مع آخرين بالبدء بمركز استشاري في فلنسبورغ لألطفال 
الذين تعرضوا للعنف المنزلي و ساهمت في ضمان جودة معالجة قضايا الجرائم 

الجنسية في شليسفيغ هولشتاين.
لقد كان من المهم لي أن يشارك الجميع في الموضوع وهكذا أرى ايضا جهة 

االتصال المركزية كمكان توجه موثوق لألشخاص في شليسفيغ هولشتاين، و الذين 
تضرروا من خالل جريمة أو شهدوا ذلك مع أحد من أقربائهم.

بحس خبرتي تترافق مثل هذه األحداث مع الصدمة و العجز و هذا ما يجعل من دعم 
المتضررين أمرا ضرورًيا.

بلدنا جيد للغاية فيما يتعلق بحماية الضحايا، حيث يتم هيكلة و تجميع امكانيات الدعم 
والمساعدة من خالل فريق جهة االتصال المركزية، مما يمكن من توفير المساعدة 

السريعة و غير المعقدة.

Ulrike Stahlmann-Liebelt

مفوضة حماية الضحايا في مقاطعة شليسفيغ 
هولشتاين



جهة االتصال المركزية

أن يكون المرء ضحية لجريمة أو أن يشهد ذلك مع أحد من أقربائه غالبا ما يؤدي 
إلى تخوف كبير و أسئلة كثيرة.

في مثل هذه الحاالت تقدم لك المساعدة من قبل موظفات جهة االتصال المركزية 
لضحايا الجرائم و أقاربهم.

هنا يمكنك معرفة ما لديك من حقوق و امكانيات بشكل سريع وسهل، و يمكنك ايجاد 
المعلومات التي تبحث عنها على وجه التحديد و المسؤول المختص بمطلبك.

نحن نعلم عن 
حقوق الشهود و الضحايا ،	 
مسار التحقيق و اإلجراءات الجنائية و كذلك	 
المشاريع الحالية و التغييرات القانونية في مجال حماية الضحايا.	 

نحن نضعك على تواصل مع
مرافق مساعدة الضحايا ،	 
مرافقات و مرافقين نفسييين و اجتماعيين و	 
مسؤول في موضوع تعويض الضحايا.	 



هدفنا هو الوصول السريع والسهل إلى امكانيات المساعدة الموجودة و ضمان المطالبة 
السهلة بحقوق الضحايا، حتى تحصل على المساعدة التي تحتاجها على الفور والتي 

هي من حقك.

نحن هنا من أجلك جنبا إلى جنب مع مفوضة حماية الضحايا في مقاطعة شليسفيغ 
هولشتاين.

يمكنك أن تتواصل معنا:
عن طريق الهاتف: 3763 0431-988	 
 عبر البريد اإللكتروني:	 

zentraleanlaufstelle@jumi.landsh.de
عن طريق البريد:	 

 Ministerium für Justiz, Europa 
und Verbraucherschutz

 Zentrale Anlaufstelle für Opfer von 
Straftaten und deren Angehörige

Lorentzendamm 35
24103 Kiel

 يرجى زيارة موقعنا على االنترنت 
www.schleswig-holstein.de/opferschutz.

mailto:zentraleanlaufstelle%40jumi.landsh.de?subject=
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