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 ،أو الهويةاإلسم الحاجة إلى الكشف عن دون  ،للمشورة في الحاالت الطارئة
 تقديم معلومات وعناوين في كامل أنحاء سويسرا.و

 
 

 على مدار الساعة 
 

 143تلفون: ال
 اليد المطرحة للمساعدة

Die Dargebotene Hand
www.143.ch

 147تلفون: ال
pro juventute  منظمة خاصة باألطفال(

 والشباب(
 الشبابمشورة + مساعدة لألطفال و

www.147.ch 
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Berner Interventionsstelle 
gegen Häusliche Gewalt

 
 ة والمساعدةئللحاالت الطار

 

 على مدار الساعة 
 117نداء شرطة النجدة: التلفون  

Polizeinotruf: Tel. 117 
 
 

   
v للمساعددةة االططبيیة االعاجلة    

 

 
fl على مدداارر االساعة  

نجددةة ااإلسعافف/ سيیاررةة ااإلسعافف نددااء  
Sanitätsnotruf / Ambulanz  

144تلفوونن: اال  
 
 

ططبيیبة ااألسررةة/ ططبيیبب ااألسررةة  
ططبيیبة االططووااررئئ / ططبيیبب االططووااررئئ  

1811 تلفونناال :ااالستعالماتت  
في أأقرربب مستشفى يياالططوواارر مرركزز  

 
  

 لنساء ومكاتب تقديم المشورة للضحايال يوآم 
 

هم الكبار بما في ،منزليالعنف ال لضحاياقامة ومشورة لإل حلوم حماية
ومع التزام  اتأو الهويألسماء امعرفة الحاجة لدون و مجاناوذلك ( والصغار

 .)المسؤولين بالتكتـُّم والسرية التامة
 

 برنمدينة لنساء في لمأوى  
Frauenhaus Bern 

031 332 55 33 
info@frauenhaus-bern.ch 
www.frauenhaus-bern.ch 

 للنساء والشباب واألطفال

 الضحايامكتب مدينة برن لالستشارات ومساعدة  
Beratungsstelle Opferhilfe Bern 

Seftigenstrasse 41, 3007 Bern, 031 370 30 70 
beratungsstelle@opferhilfe-bern.ch 

www.opferhilfe-bern.ch 
 للنساء والرجال واألطفال

 LANTANA )"النتانا"( 
 مركز خاص لمساعدة ضحايا عنف االعتداء الجنسي

Fachstelle Opferhilfe bei sexueller Gewalt 
Aarbergergasse 36, 3011 Bern, 031 313 14 00 

info@lantana-bern.ch, www.lantana-bern.ch 

 مكتب االستشارات ومساعدة الضحايا  
 لنساء في منطقة بيللومأوى 

Beratungsstelle Opferhilfe und Frauenhaus 
Region Biel 

Kontrollstrasse 12, 2503 Biel, 032 322 03 44 
info@solfemmes.ch, www.solfemmes.ch 

 باب واألطفالشللنساء وال
  

مكتب مدینة بیل لالستشارات ومساعدة الضحایا �  
Beratungsstelle Opferhilfe Biel  

Silbergasse 4, 2502 Biel, 032 322 56 33  
beratungsstelle@opferhilfe-biel.ch  

www.opferhilfe-biel.ch  
رجال واألطفالال  

 
-تون في لنساء لمأوى  � العلیا منطقة برنب   

Frauenhaus Thun – Berner Oberland  
033 221 47 47  

info@frauenhaus-thun.ch  
www.frauenhaus-thun.ch  

للنساء والشباب واألطفال  
 

�  VISTA)"فیـستا"(  
المركز المختص في مساعدة ضحایا العنف الجنسي 

والعنف المنزلي  
Fachstelle Opferhilfe bei sexueller und 

häuslicher Gewalt  

Bälliz 49, 3600 Thun, 033 225 05 60  
info@vista-thun.ch, www.vista-thun.ch  

 
  

 منزليالعنف المن لمتضررين خاص لمركز 
 في مدينة برن

 
يقدم هذا المركز المختص خدمات مجانية للمشورة والتدخل في حاالت 

 من سكان مدينة برن.تضررين لمصالح االنزعات ل
 
 

 المركز المختص في حاالت العنف المنزلي 
Fachstelle Häusliche Gewalt

 لصغارلكبار والحماية  كتبم
Amt für Erwachsenen- und Kindesschutz
Predigergasse 10, Postfach, 3000 Bern 7

031 321 63 02, fhg@bern.ch, www.bern.ch
 

  

 منزليالعنف المن لمتضررين خاص لمركز  
 في مدينة برن

يقدم هذا المركز المختص خدمات مجانية للمشورة والتدخل في حاالت 
 من سكان مدينة برن.تضررين لمصالح االنزعات ل

 العنف المنزليالمركز المختص في حاالت  
Fachstelle Häusliche Gewalt 

 لصغارلكبار والحماية  كتبم
Amt für Erwachsenen- und Kindesschutz 

1 Bern, 3003399 PostfachPredigergasse 10,  
031 321 63 02, fhg@bern.ch, www.bern.ch 

 
وذلك  ،األزماتحاالت في الت وتدخّ استشارات المتخصص  يقدم المركز 

 برن.للنساء والرجال المقيمين في  امجان
 

  

! ض لعنف جنسيتعرّ حالة بعد    
 
 

على مدار الساعة �  
المستشفى الجامعي ، برن Inselspital"إنزل شبیتال" 

المتخصص في طب النساء  
Inselspital Bern, Universitätsklinik für 

Frauenheilkunde, Theodor-Kocher-Haus  
Friedbühlstrasse 19, 3010 Bern, 031 632 10 10  

 
طبیبة، وعند رغبتك في ذلك یتم أیضا  طرفمن  كوعالج كیتم فحص

بالعمل عیك، وذلك من باب الحیطة ضبط آثار االعتداء الجنسي 
المالبس والثیاب معك  احضرالمشترك مع مؤسسة الطب الشرعي (

تزمة ). واعلمي أّن الطبیبات ملإذا أمكن، الداخلیة التي كنت ترتدیها
والسریة التامة. بالتكتـُّم  

 
شرطة الكانتون �  

مركز االتصال المخصص للنساء  
Kontaktstelle für Frauen  

 
(جهاز تلقـّي المكالمات الهاتفیة وتسجیلها) 77 77 332 031  

تقدیم بالغ لدى الشرطة من  ،العتداء جنسي كحالة تعّرضذلك، في ك یمّكن
فورا  في كل الحاالت یتم الرد علیكو .أیضا خارج أوقات العمل العادیة

.هاتفتقوم إحدى الشرطیات باالتصال بك على الحیث   
 

  

ض لحالة عنف جنسي و/  و عنف جسدي أبعد التعر 
 

 IRM  مؤسسة الطب الشرعي 

Institut für Rechtsmedizin IRM
Bühlstrasse 20, 3012 Bern

 )ساعات العمل( 11 84 631 031
عن طريق المؤسسة هذه باالتصال في أي وقت كان أيضا يمكن كما 

 الشرطة.
 

دون  وذلك لنقلك إلى مستشفيات أخرى يتم فيها فحصك،ك مساعدتتم هذا و
 مؤسسة الطب الشرعيولكن ال تقم  بالغ لدى البوليس.القيام بضرورة 

 على طلب شخصي.فقط بناء  بأي فحوصذاتها 
 
 

  

! بعد التعّرض لحالة عنف جسدي    
 

� MAG  ("ماج")للمساعدات الطبیة  االتصال ركزم  
العنفأشكال وغیره من  العنف المنزليلضحایا   

MAG Medizinische Anlaufstelle für häusliche 
und andere Gewaltopfer  

City Notfall  بالمدینة (حاالت الطوارئ(  
Schanzenstrasse 4A, 3008 Bern, 031 326 20 00 

info@citynotfall.ch  
www.citynotfall.ch  

 
 موعند رغبتك ،یتم الفحص من طرف طبیب أو طبیبة من األخصائیین

قیدها البحث عن آثار االعتداء و االحتیاطفي ذلك یتم من باب 
واالتصال بقدر اإلمكان بشبكات مراكز مساعدة الضحایا.  

 
 
 

  

 
! 

 

 

 
في االحيیاةة  االتعررُّضض للعنفففي حالة ما االعملل 

؟مع ررفيیقق/ررفيیقة االحيیاةةأأوواالعالقة ااألسررةة  أأوواالززووجيیة   
 
 

االمساعددةة وواالددعمم. ووننتجدد هھھھنا في كانتوونن بررنن  
  

•
•
•

•

 
؟ماالزووجيیة أأوو أأسرتك مأأوو حيیاتك ممع شريیك حيیاتك مبعدمم ااألمانن في عالقتك ووننتشعرأأ •  
عنف؟لحاالتت أأنتم عرضة هل  •  
؟مهدَّددوونن مبأنكتشعروونن أأ •  

 
المساعددةة!ب ةلباططاالمفي  ووااددال تتررددّ ف  

 
 

أأحيیانـًا؟عنيیف  تأأن •  
 

ليیكك بززيیاررةة أأحدد مررااكزز ااالستشاررةة!ع  
  

!  ،أو الھویةاإلسم الحاجة إلى الكشف عن دون  ،للمشورة في الحاالت الطارئة 
م معلومات وعناوین في كامل أنحاء سویسرا.تقدیو  

 
 

على مدار الساعة �  
 

143تلفون: ال  
الید المطرحة للمساعدة  

Die Dargebotene Hand  
الدردشةعبر الهاتف/البرید/ دون الكشف عن الهویة،مشورة   

www.143.ch  
 

147تلفون: ال  
Pro Juventute  منظمة خاصة)

باألطفال والشباب)  
عبر الهاتف/رسالة  الشبابة لألطفال و+ مساعدسریةمشورة 
یة/البرید/الدردشةنّص  

www.147.ch  
 
 
 

  

 031 310 12 72,

! في مجال الھجرةمكاتب المشورة    
 

 عند وقوعتقدم المراكز التالیة استشارات نفسیة واجتماعیة و/أو قانونیة 
داخل و أ ة مع الزوج/الزوجة أو رفیق/رفیقة الحیاةمشاكل في العالق

على أنه یتطلب العنف وما شابه ذلك. واألسرة، مثل االنفصال / الطالق 
االستشارة.مقابل تلك  ةبسیط رسومدفع في بعض الحاالت   

 
 
 

� frabina )"فرابینا"(  
أزواج مختلفة المتزوجین بوالرجال المتزوجات لنساء مكتب االستشارات ل 

.الجنسیات  
Beratungsstelle für Frauen und Männer in 

binationalen Beziehungen  
Kapellenstrasse 24, 3011 Bern, 031 381 27 01  

info@frabina.ch, www.frabina.ch  

بلغات متعددة. شخصیة وهاتفیةتقّدم "فرابینا" معلومات ومشورة   
 
 

�  ISA)"إیزا"(  
ألجنبیات واألجانب المسائل الخاصة با حولمكتب االرشادات 

مركز االندماج/   
Informationsstelle für Ausländerinnen- und 

Ausländerfragen / Ansprechstelle Integration  
•  Speichergasse 29, 3011 Bern  
•  Farbweg 11, 3400 Burgdorf  
•  Thunstettenstrasse 40, 4900 Langenthal  

لفة.مخت لغات 10معلومات ومشورة متوفرة في   
beratung@isabern.ch, www.isabern.ch  

 
  

  
 

 
 
 
 

  
 

 

 
 

 

 
 
 

  

 

 
  
  
  

لفة.مخت    
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Polizei- und Militärdirektion des Kantons Bern
 Generalsekretariat

Berner Interventionsstelle gegen Häusliche Gewalt 
Kramgasse 20, 3011 Bern

 
 031 633 50 33
 info.big@pom.be.ch
 www.be.ch/big

 مكتب االستشارات القانونية 

  Infra Bern)"إنفرا برن"( 
 مكتب تقديم المشورة للنساء

Frauenberatungsstelle 
, 031 311 17 95Bern Flurstrasse 26b, 3014 

info@infrabern.ch, www.infrabern.ch 
 للنساء من قبل نساءاستعالمات واستشارات قانونية 

 FZBE "ف ز ب إ" كانتون برنب النساء مركز 
Kanton Bern FZBEFrauenzentrale  

2031 311 72 0Zeughausgasse 14, 3011 Bern,  
sekretariat@frauenzentralebern.ch 

www.frauenzentralebern.ch 

 منطقة برن العليابرابطة النساء  
Frauenverband Berner Oberland 
Untere Hauptgasse 14, 3600 Thun 

033 222 42 66, fbo.thun@bluewin.ch 
 الميزانيةحول موضوع ، استشارات استشارات قانونية

 
 

  

! العنف (رجال ونساء وشباب)لمرتكبي مشورة تقدیم ال   
 

ضد مركز مدینة برن للتدخل  
العنف المنزلي  

Berner Interventionsstelle gegen Häusliche Gewalt  
079 308 84 05, info.big@pom.be.ch  

www.be.ch/gewalt-beenden (الموقع االلكتروني باللغة األلمانیة)  
 

بأسعار المشورة خدمة ضد العنف المنزلي یمنح مركز مدینة برن للتدخل 
ون خشیالذین أو  وا العنفاستعمل همسبق أنالذین ألشخاص وذلك لمنخفضة 

تلك المشورة تم استخدام العنف من طرفهم في مستقبل قریب. وتحصل یأن 
العنف خدام استلتفادي  ةتعلیمیامج برعلى شكل ومجموعات ( ضمنعادة 

أما  .)رفیقة الحیاة/ة مع رفیقالعالقفي وة یفي الحیاة الزوجیة والعائل
مشورة لهم عَرض ، فُتبلغة أجنبیةالناطقین تضررین نساء والمراهقین والمال

.فردیة  
 
 
 

نبرفي ضحایا العنف لمركز مساعدة    

Fachstelle Gewalt Bern  
Seilerstrasse 25, 3001 Bern  

765 765 765 0 للمشورة في حاالت العنف:الخط الساخن   
info@fachstellegewalt.ch, www.fachstellegewalt.ch  

 
مراكز لتقدیم المشورة  ،استشارات لمرتكبي العنف من رجال ونساء وشباب

.سریة ودون الكشف عن الهویةفي كل من مدینتي برن وبیال.   
 

  

 

على مدار الساعة  �  
المستشفى الجامعي بفریق حمایة األطفال 

للعالج الطبي لألطفال،الخاص   
 Inselspital Bern  

Kinderschutzgruppe, Medizinische Universitäts-
Kinderklinik, Inselspital Bern  

Freiburgstrasse, 3010 Bern, 031 632 21 11  
 

إرشاد قوم الفریق بیمعاملة األطفال في إساءة حاالت حصول احتمال عند 
ل كما یقوم بأعماوالمسؤولین عنه  هواألشخاص الذین یرعونالمعني الطفل 
یة ، كالقیام باستفسارات أولیة قیاسیة للطفل أو فحصه طبیا على توضیح

سبیل المثال.   
 

  

 

على مدار الساعة   
KINOSCH إلیواء األطفال في الحاالت الطارئة "كینوش"فریق   

Kindernotaufnahmegruppe KINOSCH  
مركز االختصاص "شلوسمات" للشباب والعائالت  

Schlossmatt Kompetenzzentrum Jugend und Familie  
Huberstrasse 30, Postfach, 3000 Bern 5  

81 77 381 031  وللسؤال عن إمكانیة القبول اتصل بالرقم اآلتي:  
kinosch@schlossmatt-bern.ch  

www.schlossmatt-bern.ch  
 

مساندة وإمكانیة الخطر الت الرئ أو حاطواالت الیوفر هذا الفریق في حا
سنوات  6یتراوح عمره ما بین لكل طفل ، وذلك اإلقامة تحت االشراف

سنة. 14و  
 

  

>

 
 

 للمزيد من المعلومات حول مراكز اإلرشاد التربوي
 www.erz.be.ch  االلكتروني أنظر الموقع

Erziehungsberatungsstellen 
 
 

 

األطفال والشباب                
 

Erziehungsberatung des Kantons Bern       
مكتب المشورة في المجال التربوي بكانتون برن  

 خبراءتحالیل المعالجة وو للوقایة والمشورة
دراساتالو  

 
• Bern: 031 633 41 41, eb.bern@erz.be.ch  
Biel باأللمانیة):ین ناطقلل(   •  

031 636 15 20, eb.biel@erz.be.ch  
:Bielبالفرنسیة) ینناطقلل(  •  

031 635 95 95, spe.bienne@erz.be.ch  
• Burgdorf: 031 635 52 52, eb.burgdorf@erz.be.ch  
• Interlaken/Oberland-Ost: 031 635 36 50, 

eb.interlaken@erz.be.ch  
• Ittigen: 031 635 99 25, eb.ittigen@erz.be.ch  

• Köniz: 031 635 24 50, eb.koeniz@erz.be.ch  

• Langenthal: 031 636 15 70, 
eb.langenthal@erz.be.ch  

• Langnau i.E.: 031 636 15 60, eb.langnau@erz.be.ch  

• Moutier: 032 493 27 78, spe.moutier@erz.be.ch  
• Spiez: 031 635 99 00, eb.spiez@erz.be.ch  

• Tavannes + St. Imier: 031 636 16 86, 
spe.tavannes@erz.be.ch  

• Thun: 031 635 58 58, eb.thun@erz.be.ch  
  

 

على مدار الساعة   
 NAG"ناج" فریق قبول الشباب 

إلیواء الشباب في الحاالت الطارئة   
Notaufnahmegruppe für Jugendliche NAG  

ب والعائالتمركز االختصاص "شلوسمات" للشبا  
Schlossmatt Kompetenzzentrum für Jugend und 

Familie  
Buchserstrasse 44, 3006 Bern  

07 79 381 031  وللسؤال عن إمكانیة القبول اتصل بالرقم اآلتي:  
nag@schlossmatt-bern.ch   
www.schlossmatt-bern.ch  

 
حالة أیة هذا الفریق مساندة وإمكانیة اإلقامة تحت االشراف في یوفر 

 20و 14الذین یتراوح عمرهم بین للشباب ذلك و ،طوارئ أو حالة خطر
سنة.  

 

  نتون لشؤون األطفال والشبابامصلحة الك 

Kantonales Jugendamt  
Gerechtigkeitsgasse 81, Postfach, 3000 Bern 8  

031 633 76 33, kja@jgk.be.ch  

الجهات التي توفر المزید من المساعدة في معلومات حول للحصول على 
حالة تضرر أطفال أو شباب.  

 
   

باركحمایة الصغار والل KESBدوائر "ك إ س ب"    
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden KESB  

مات وللحصول على معلو، نتونالكعلى جمیع أنحاء اتوزعة ممركز  11
www.be.ch/kesb لالتصال أنظر الموقع اآلتي

   
 
 

بمراجعة حمایة الصغار والكبار ل )KESB(دوائر "ك إ س ب" تقوم 
ثم تتوّسط للضحایا وكذلك اإلعالنات بالخطر الصادرة عن طرف ثالث 

التي مشورة ض مناسبة للعروعلى منهم كل لألشخاص العنیفة لكي یحصل 
إذا  ،المتضررینتقوم بدرس تدابیر أخرى لحمایة األطفال . كما یحتاجها

م تلك الدوائر خدمات طوارئ يمكن تقدّ إضافة إلى ذلك  اقتضى األمر.
خارج أوقات الدوام عبر ) 112/117: رقمهاتفيا تحت (االتصال بها أيضا 

 .الجهوية مراكز العمليات التابعة للشرطة
 
 

  

 

 معلومات عامة 

    اجتماعيةة خدم 
  Sozialdienst 

مشاورات كذلك على عامة ولحصول على معلومات لخدمات اشمل هذه ات
جدير بالذكر أّن والالمشاكل الشخصية والمادية والعائلية. تطرق المسائل و

بيانات اليمكن الحصول على وسرية. ومجانية الخدمات االستشارية 
بمقر البلدية عن طريق لخدمة االجتماعية بمكتب االتصال لالضرورية 

 .إقامتكم
 
 

 لغة مختلفة. 91إّن هذه البطاقة لحاالت الطوارئ متوفرة في 
 لحصول على نسخ إضافية لدى:اويمكن 
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 معلومات عامة 

    اجتماعيةة خدم 
  Sozialdienst 

مشاورات كذلك على عامة ولحصول على معلومات لخدمات اشمل هذه ات
جدير بالذكر أّن والالمشاكل الشخصية والمادية والعائلية. تطرق المسائل و

بيانات اليمكن الحصول على وسرية. ومجانية الخدمات االستشارية 
بمقر البلدية عن طريق لخدمة االجتماعية بمكتب االتصال لالضرورية 

 .إقامتكم
 
 

 لغة مختلفة. 91إّن هذه البطاقة لحاالت الطوارئ متوفرة في 
 لحصول على نسخ إضافية لدى:اويمكن 
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لمسنینا تجاه لإھما وحاالت ،العائلة أفراد بین والتعذیب المعاملة سوء !  
 
 

مكتب الشكاوى والتوفیق بمدینة برن والخاص بالمسائل التي تتعلق 
دار المسنینبالشیخوخة والعنایة و  

Bernische Ombudsstelle für Alters-, 
Betreuungs- und Heimfragen 

Zinggstrasse 16, 3007 Bern, 031 372 27 27 
info@ombudsstellebern.ch,  
www.ombudsstellebern.ch  

وخدمات المشورة القانونیة مجاني مكتب الشكاوى والتوفیق بشكل قدم ی
الرعایة مجالي في  والتجاوزات، وذلكالوساطة والتواصل في النزاعات 

في دار المسنین.وأفي المنزل سواء كانت  ،العنایةو  
 

مستقل وخاص للشیخوخة "أو بي أ"  شكاوىمكتب   
  Unabhängige Beschwerdestelle für   
                                      das Alter UBA 

          0848 00 13 13, info@uba.ch, www.uba.ch 
 ، وذلكالمسنینحاالت استخدام العنف ضد المشورة والمساندة في یتم تقدیم 

للمستخدمین أیضا.وومحیطهم  للمتضررین  
 

  

 
اإلدمان + العنف❖
 
 الصحة في برن مكتب 

االدمان والنهوض بالصحة والوقاية مشورة في مجاالت 
 والبيداغوجيا الجنسية
Berner Gesundheit

Suchtberatung, Gesundheitsförderung, 
Prävention und Sexualpädagogik

070 070 0800رقم المكالمة المجانية 
www.bernergesundheit.ch

 
من هذا  ينفالمستهدأما مشورة وعالج في حاالت االدمان. نقدم لكم 

أما المشورة ووالشباب وأوليائهم أو المسؤولين عنهم.  ،هم الكباربرنامج فال
بشكل فردي أو بحضور الزوجان أو أفراد فإنها تتم في إطار محادثات تقع 

 ضمن مجموعات. العائلة أو 
 
 

Bern مركز مدينة برن
Eigerstrasse 80, 3007 Bern, 031 370 70 70

bern@beges.ch 
 
 

- Jura bernois زيالند" -"يورا بيرنوا  مركز Seeland
BielZentralstrasse 63a, 2502

032 329 33 70, biel@beges.ch 
 

 Oberland)رن العليا( مركز "أوبارالند" 
Thun0360Aarestrasse 38B, 

033 225 44 00, thun@beges.ch 
 

– Emmental أوبرارجاو" -مركز "إمنتال  Oberaargau
Bahnhofstrasse 90, 3400 Burgdorf

034 427 70 70, burgdorf@beges.ch 
 

 

•
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