
 

 العنف
 ضمن العالقات القريبة

 
 بنداء االستغاثة؟إلى أين سأتجه 

 إذا تعرضت للعنف ضمن عالقة قريبة 
 إذا آان يوجد لدي أطفال عايشوا العنف ضمن عالقات قريبة 
 إذا آنت أمارس العنف ضن عالقات قريبة 

 
 ما هو العنف ضمن العالقات القريبة؟

 
ما بشكل يفوق  معتاد  هو أمرإن ارتكاب العنف. كالت االجتماعية الخطيرةيعتبر العنف ضمن العالقات القريبة من المش

من المهم أن يحصل الشخص الذي تعرض للعنف ضمن عالقة قريبة، أو الذي له طفل .  من الناسةد آبيراعدأ هتوقعت
 .ة على الدعم والمساعد، العنف ضمن عالقة قريبة بممارسةبنفسهقام عايش العنف ضمن عالقة قريبة أو 

 
 بعض المصطلحات

 
 المرأةالعنف تجاه 

التي تنتج عنها إصابات جسدية أو جنسية أو نفسية  أو التي تشكل معاناة  باألجناس ةمرتبطالعنف الل اعمأ آل هو" 
 وآذلك التهديد بإرتكاب مثل هذه األعمال أو اإلرغام أو حجز الحرية بصورة تعسفية وبغض النظر عن للمرأةبالنسبة 

 ." الحياة الشخصيةل هذه األعمال علنيا أو على صعيدإرتكاب مث
 

 ،المرأة العنف ضد للقضاء على اإلعالن العالمي 
 1993األمم المتحدة هيئة 

 
 العنف ضمن العالقات القريبة

 )األشخاص الذين يعيشون سويا أو عاشوا سويا(
 ماديا، جنسيا أو بصورة مستترة وآذلك ديا،يمكن أن يشمل العنف ضمن العالقات القريبة إر تكاب العنف نفسيا، جس

آما يشمل ذلك األعمال التي تخيف أو تهين أو تؤذي أو تقوض أرآان . التهديد بإرتكاب العنف واالستغالل واالضطهاد
مجموعات ذوي االحتياجات الخاصة من الذين ض للعنف في آما أن اإلهمال يعتبر ايضا نوعا من التعر. حرمة الشخص

 .ات نفسية أو جسديةن إعاقميعانون 
 

 بلديات السويد والتنظيمات النيابية للمحافظات
 SKL 2009 اس آو ال

 
 هل تعرضت للعنف؟

 
 .ا المرء للحصول على الدعم والمساعدةاليات مختلفة يمكن أن يتوجه إليهتوجد في يونشوبينج فع

 
 بلدية يونشوبينج 

 أو عن طريق االتصال 00 50 10-036مرآز التواصل يمكن أن يتواصل المرء مع أنشطة البلدية عن طريق هاتف 
 .هاتفيا مباشرة باألنشطة المذآورة أدناه



 
 النصائح والخدمات

 Kvinnofridsrådgivningenاستشارات حرمة النساء 
 سنة من العمر الذين يعيشون أو عاشوا سويا مع شريط عرضهم 18لكل من النساء والرجال ابتداء من سن أنشطة موجهة 

 .تتعلق اإلجراءات بكل من العنف النفسي والجسدي وأيضا اإلعتداء الجنسي.  من أنواع العنفلنوع
 09 56 10 ,83 50 10 ,91 53 10-036رقم الهاتف 

 56 29 10-036هاتف المنسق 
 

 Mansrådgivningenاستشارات الرجال 
أو /ة على حاالت الغضب لديك و سنة من العمر ويعاني من مشكالت في السيطر18للشخص الذي بلغ أنشطة موجهة 
 .التهديد ضمن العالقات القريبة/ تستعمل العنف
 29 32 32 ,18 53 10-036 رقم الهاتف

 
 Familjecentralernaمراآز العائالت 

 . مع األطفال الذين عايشوا العنف ضمن عائالتهمTrappansamtal السّلمتمارس مراآز العائالت محادثات 
 00 50 10على رقم الهاتف آز عن طريق مرآز التواصل يمكن التواصل مع المرا

 
 Stödcentrum för unga brottsutsattaمرآز الدعم لضحايا الجرائم من األحداث  

 .  سنة والذي تعرض لجريمة أو آان شاهدا على جريمة21أنشطة موجهة للشخص الذي يقل عمره عن 
 69 28 10 ,18 78 10-036رقم الهاتف 

 
 Barn- och ungdoms mottagningsfunktioner األطفال واألحداث فعاليات عيادات
يمكن أن تتواصل معهم إذا آانت تشتبه .  للشخص الذي يريد الحصول على استشارة حول اوضاع األطفالأنشطة موجهة

 .في تعرض طفل ما لألذى
 )Råslättروسلت (المنطقة الجنوبية 

 20 68 10 ,32 80 10-036هاتف 
 )Östra Storgatan 64أوسترا ستورجاتان (المنطقة الغربية 

 99 72 10-036: هاتف
 )Stadshuset, Huskvarnaمبنى البلدية، هوسكفارنا (المنطقة الشرقة 

 96 70 10 .56 29 10-036: هاتف
 

 :بإمكانك قراءة المزيد عن أنشطة البلدية على موقع إدارة الخدمات االجتماعية على شبكة اإلنترنت
www.jonkoping.se/social 

 
 )Landstingetالندستينغت (التنظيم النيابي للمحافظة 

الحصول على المساعدة بالنسبة لكل من بإمكانها / ى أن يتتعرض للعنف فبإمكانهخشي للعنف أو للشخص الذي تعرض
 .اإلصابات الجسدية والنفسية

 00 10 32-036 :رقم هاتف المقسم
 في المساء والليل يتم تحويل مكالمتك .أنظر الصفحات الزرقاء في دليل الهاتف): ردسنترالنفو(مرآز الرعاية الطبية 

 .تلقائيا إلى مرآز الخفارة
 112في حالة اإلصابات التي تشكل تهديدا على الحياة اتصل بالرقم 

 عنوان  عن الkuratormottagningen "شد االجتماعيعيادة المر"إبحث تحت رابط  ( www.lj.se: موقع اإلنترنت
 )?våldutsatt  - vart kan jag vända mig "؟إلى من أتوجه باستغاثتي –لقد تعرضت للعنف "
 

http://www.lj.se/


 Polismyndighetenسلطة الشرطة 
ة على يساعدك بالغ الشرط. ذا آنت قد تعرضت لجريمة فإن الشرطة هي التي يجب أن تعمل البالغ لديها بهذا الشأنإ

خالل عملية التعامل القانونية بالقضية يمكن . إن مهمة الشرطة هي عمل التحقيق حول الجريمة. حفظ حقوقك ومصالحك
 .أن تحصل على الدعم والمساعدة من قبل وحدة الشرطة لتنسيق شؤون ضحايا الجرائم

 114 14: رقم الهاتف
 www.polisen.se/jonkoping: موقع اإلنترنت

 
 Tjejjourenت   الفتياخفارة

يمكن أن يتعلق األمر بأي .  للفتيات صغار السن من اللواتي يشعرن أنهن بحاجة إلى شخص للتحدث معهنأنشطة موجهة
 .إن خفارة الفتيات هي تنظيم خيري يعمل بدون أي ارتباط ديني أو سياسي. شيء وآل ما يقال يبقى سرا مكتوما بيننا
 إليميل، رسائل ام اس ان، أو الهاتفال تتواني عن التواصل عنا عن طريق ا

 .أو قومي بحجز موعد للزيارة
 

 21 – 18أيام الثالثاء 
 01 22 12-036: رقم الهاتف

 tj.jonkoping@hotmail.com: ايميل
 

 Brottsofferjourenخفارة ضحايا الجرائم 
نصائح والدعم والمساعدة للشخص هو اتحاد خيري يقوم مجانا بتقديم ال) BOJ(إن خفارة ضحايا الجرائم في يونشوبينج 

نعرض عليك شخصا يمكن أن تتحدث معه وأيضا الدعم . الذي تعرض لجريمة أو آان شاهدا على جريمة ولألقارب أيضا
 عايش التهديد لمنتوجد لدينا مجموعات للمساعدة الذاتية . خالل جلسات المحاآمات والمساعدة في التواصل مع السلطات

 . القريبةوالعنف ضمن العالقات 
 40 76 10-036: رقم الهاتف

 info@jonkoping.se: ايميل
 www.jonkoping.boj.seموقع اإلنترنت 

 
 Vårsols familjecenterمرآز شمس الربيع العائلي 

وأنشطة جماعية لألطفال واألحداث الذين آانوا شاهدين على وقوع العنف  Trappansamtal السّلميقدم محادثات 
 .ضمن العائلة

 72 32 17-036: م الهاتفرق
 www.fralsningsarmen.se/varsol: موقع اإلنترنت

 
 .  السترمارك.اي: الصور. 2011) آذار( في بلدية يونشبوينغ، مارس Socialtjänstenإدارة الخدمات االجتماعية 
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