بيانات االتصال
الشرطة ،واإلسعاف واإلغاثة
الشرطة ،واإلسعاف واإلغاثة 111 :طيلة اليوم
الشرطة في الحاالت غير الطارئة 111 11 :في أوقات الدوام
بلدية بيري
قسم رعاية الفرد والعائلة 0687-161 00 :المقسم
خفارة الخدمة االجتماعية 111 :في األمسيات والعطل
ترابان ،دعم ومساعدة لألطفال والشباب تحت عمر  10عاما 0687-161 00 :المقسم ،أطلب قسم رعاية الفرد والعائلة
اإلرشاد العائلي063-15 01 50 :
الرعاية الصحية والطبية
المركز الصحي سفيستافيك0687-166 00 :
المركز الصحي ميرفي ِكن0613-11 55 10 :
عيادة الطوارئ 063-15 30 00 :المقسم
عيادة صحة النساء063-11 13 55 :
خط هاتف سالم المرأة 010-50 50 50 :رقم محمي
إرشادات الرعاية الصحي1177 :
عيادة استقبال الشباب أوسترسوند063-11 11 55 :
مؤسسات شاملة للمحافظة
مركز ضد العنف 0100-11 01 15 :االتصال مجاني
المنظمات الخيرية
المنظمات المحلية
خفارة ضحايا الجريمة أوسترسوند063-51 11 00 :
خفارة النساء يامتالند063-13 15 00 :
خطوط المساعدة الوطنية الخيرية
المركز الوطني لسالم المرأة (أن سي كو)018-611 17 93 :
تيرا فِم ،خفارة للنساء والفتيات بلغات متعددة010-51 10 10 :
خفارة أخوات سمية ،بلغات متعددة010-81 81 38 :
خفارة ضحايا الجريمة لمؤسسة أر أف أس أل لألشخاص مغايري الجنس010-31 13 16 :
خفارة األشخاص مغايري الجنس0771-66 67 68 :

الهوية السرية وحماية البيانات الشخصية
من الطبيعي أن تكون بيانات القيد المدني علنية .يمكنك الحصول على حماية لبياناتك الشخصية من خالل وضع عالمة السرية
عليها .ويسري هذا األمر في حالة تعرضك للتهديد أو العنف أو المالحقة أو المضايقات على سبيل المثال .وهناك حل آخر وهو ما
يسمى "بقاء القيد" .ويعني هذا أن يبقى قيدك على العنوان القديم رغم انتقالك .يمكنك تقديم طلب للحصول على عالمة السرية أو
بقاء القيد لدى مصلحة الضرائب .الحل الثالث هو أن تحصل على بيانات شخصية غير حقيقية .اتصل بالشرطة لمزيد من
المعلومات.

منع الزيارة واالتصال
يمكنك أن تقدم طلبا للحصول على منع الزيارة واالتصال إذا تعرضت للتهديد أو العنف .هذا المنع يعني أن من عرضك للتهديد أو
المضايقة يُمنع من زيارتك أو اللحاق بك أو االتصال بك خالل فترة زمنية محدودة .كما ال يُسمح لك باالتصال بهذا الشخص وال
السماح له باالتصال.
تقوم بتقديم الطلب لدى الشرطة.
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كيف يمكن للمجتمع أن يحميني؟
توجد فرص عديدة ومختلفة للحصول على الحماية والتي يمكن استخدامها كال على حدة أو في مزيج .يمكن أن تحصل على بعض
المساعدات بعد دراسة لحاجتك والموافقة على منحك إياها.

المساكن المحمية
للنساء واألطفال الذين تعرضوا للتهديد أو العنف في عالقة قريبة ،توجد فرصة للحصول على مسكن محمي من خالل قسم رعاية
الفرد والعائلة .كما توجد مساكن تديرها مراكز خفارة النساء في يامتالند .أنظر بيانات االتصال في نهاية الكتيب .ال يوجد في
يامتالند في الوقت الحالي مساكن محمية للرجال الذين تعرضوا للعنف في عالقة قريبة .لمزيد من المعلومات اتصل بقسم رعاية
الفرد والعائلة.
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المستوصف وعيادة الطوارئ
اذهب إلى مستوصفك أو إلى عيادة الطوارئ لكي تعالج وتوثق اإلصابات – إذا كانت لديك إصابات .وال تؤخذ حماما قبل الذهاب
خاصة إذا كنت قد تعرضت لالعتداءات الجنسية .احتفظ بالمالبس – إذا ُو ِجدت – التي كنت مرتديا لها من اجل استخدامها في
المستقبل كدليل.

المنظمات الخيرية
يوجد العديد من المنظمات الخيرية المختلفة التي تقدم الدعم المجاني واإلرشاد والمساعدات العملية.

دعم لممارسي العنف
وحتى الشخص الذي عرضك للعنف أو التهديد ،قد يحتاج للمساعدة أو الدعم لكي يغير من سلوكه .يمكن للرجال الذين يعانون من
مشاكل العنف أن يتوجهوا إلى قسم رعاية الفرد والعائلة أو مركز ضد العنف.

لكي تتصل بالمؤسسات المختلفة ،انظر بيانات االتصال في نهاية الكتيب.

أنت لست وحيدا .توجد مساعدة ويمكنك الحصول عليها!
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أين أستطيع الحصول على المساعدة؟
الشرطة
عليك أن تقوم بعمل بالغ لدى الشرطة إذا تعرضت للتهديد والعنف في أسرع وقت ممكن .يمكن في هذه الحالة دراسة ما حدث
ومنع حدوثه مرة أخرى .إن التعرض للتهديد والعنف هو أمر مهين وحساس .ربما تشعر أنه من الصعب عمل بالغ لدى الشرطة،
لكن غالبا ما يكون هذا أمرا ضروريا لكي تتمكن من المحافظة على حقوقك.

قسم رعاية الفرد والعائلة ومركز ضد العنف (سي أم في)
تقع المسؤولية الرئيسية على البلدية ،لكي تحصل أنت وأطفالك – إن كان لديك أطفال – على الدعم والمساعدة التي تحتاجون إليها
في حالة التعرض للتهديد والعنف .قد يدور األمر حول مختلف أنواع اإلرشاد والدعم والحماية .قد تحتاج أنت وأطفالك مقابلة
شخص يفهم وضعكم ويتمتع بالمعرفة المهنية .إذا كنت تريد معرفة المزيد اتصل بقسم رعاية الفرد والعائلة .اتصل في مركز ضد
العنف إذا كنت تريد الحصول على الدعم والنصائح حول وضعك ويمكنك عندها مقابلة شخص ما للمحادثة.
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سوف يتوقف عنف الرجال ضد النساء وستتاح نفس الفرص للرجال والنساء إلى خصوصية الجسد.

(نص مختصر للهدف الرابع من سياسة المساواة في السويد)
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كما انه من المعتاد
أن يشعر من تعرض للتهديد والعنف بالذهول والخوف من ردود فعله وردود فعل اآلخرين .ربما تعرضت لألفعال المتكررة
وباإلضافة إلى ذلك كان األمر يحدث في منزلك .والجاني هو شخص كنت أو ال تزال على عالقة به وربما تكون مرتبطا عاطفيا
أو معتمدا عليه اجتماعيا أو اقتصاديا .لكنه من الطبيعي جدا أن تتفاعل في هذا الوضع الصعب.

من المعتاد أن يقوم الجاني
بوضع الذنب على الضحية بأنها استفزته وسببت الفعل .كما هو من المعتاد أن يقوم من تعرض للتهديد والعنف أن يضع اللوم
على نفسه .تذكر أنه ال ذنب لك في تعرضك للتهديد أو العنف! ردة الفعل هذه تسري على األطفال أيضا .حتى لو لم يتعرض
الطفل إلى فعل مؤ ٍذ يمكن أن يشعر بالذعر واليأس وكذلك يمكن أن يشعر بالخوف على حياته أو حياة اآلخرين من أعضاء عائلته.
تأكد من حصول طفلك على الدعم لكي يعالج هذه الخبرات.

من هو الذي يُعرض اآلخرين للعنف؟
توجد العديد من النظريات عن الذي يُعرض اآلخرين للعنف في العالقات القريبة .تُر ِكز بعض النظريات على الفرد واألخرى على
هيكل المجتمع وعدم المساواة في المجتمع وغيرها.
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ردود الفعل المعتادة على العنف والتهديد
تختلف ردود أفعال الناس على العنف والتهديد .لكن يوجد بالطبع بعض الصفات المشتركة .يمكن أن تكون بعض ردود الفعل
المعتادة هي كالتالي:
الجسم
متاعب البطن ،تغير في عادات النوم والطعام ،النبض السريع ،آالم في الصدر ،الدوار والصداع.
المشاعر
حزن ،قلق ،غضب ،كوابيس ،العواطف الفياضة صعودا ونزوال ،خوف ،والشعور بالعجز.
العالقات
عدم الثقة ،الشعور بالغربة تجاه العائلة واألصدقاء وزمالء العمل.
األفكار
اضطرابات الذاكرة ،ارتباك ،صعوبة في اتخاذ القرارات ،إعادة تذكر الحدث ومعايشته بتكرار وكذلك ومضات من الذاكرة.
التصرفات
االنعزال ،ردود فعل قوية على التغيرات الصغيرة في المحيط ،عدم القدرة على تنفيذ األشياء التي كان المرء قادرا عليها سابقا
وكذلك اإلدمان.
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ما هو العنف؟
العنف الجسدي
وهو كل شكل من أشكال المالمسة الجسدية والتعامل الذي يولد اإلزعاج ويسبب األلم الجسدي أو األذى لك.
العنف الجنسي
عندما تُجبر على المشاركة أو مشاهدة األفعال الجنسية ضد إرادتك.
العنف النفسي
هي اإلهانات بالكلمات أو األفعال التي توجه إلى شخصك أو ملكيتك أو كرامتك .قد يدور األمر حول اإلهانات الكالمية أو العزلة
أو التهديد أو السيطرة على مختلف أشكالها.
االضطهاد االقتصادي
يعتبر االضطهاد االقتصادي من قبل قريب عنفا .يمكن أن يُعبر عنه من خالل التهديد االقتصادي أو تحديد الموارد االقتصادية
المشتركة أو إجبارك على القيام بأعمال إجرامية اقتصادية.

من الذي يمكن أن يتعرض لهذا؟
قد يحدث العنف في كل العالقات بغض النظر عن العمر أو الثقافة أو الدين أو القومية أو االنتماء االجتماعي .معظم الذين
يتعرضون للعنف في العالقات القريبة هم النساء واألطفال ولكن قد يحدث أن يتعرض الرجال أيضا.
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التهديد والعنف في العالقات القريبة يمكن أن يُصيب الجميع.
أن تتعرض للعنف والتهديد من قبل شخص تسكن معه أو تكون على صلة قرابة معه هو أمر مهين وحساس للغاية .قد يكون من
الصعب جدا الكالم عن ما حدث ،ولكن هناك العديد ممن يعملون من أجل تسهيل وضعك .أنت لست وحيدا .توجد مساعدات يمكنك
الحصول عليها.

المؤسسات التي يمكنها مساعدتك تنطلق من األمور التالية:
يمكن أن يتعرض أي إنسان للعنف .إذا تعرضت للتهديد أو للعنف ،يحق لك أن تحصل على معلومات ودعم .سوف تُعامل باحترام
وتعاطف في هذه المواقف .سوف تحصل على معاملة جيدة بغض النظر عن العمر أو الجنس أو القومية أو التوجه الجنسي أو
العقيدة أو النقص الوظيفي أو الوضع االجتماعي .يعمل كل الموظفين ضمن المؤسسات الحكومية تحت واجب كتمان السر التام.
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قم بالتخطيط من أجل أمانك


فكر في األماكن األمينة بالقرب منك.



أحفظ عن ظهر قلب أرقام الهاتف والعناوين المهمة لشخص يستطيع مساعدتك .اتفق مع هذا الشخص على كلمة
رمز ،حتى تتمكن من قولها له بحيث يفهم أنك في حاجة للمساعدة بدون أن يفهم أي شخص آخر.



اجمع األشياء المهمة في مكان واحد بحيث يمكنك أن تأخذها بسرعة إذا اضطررت لترك المنزل في عجلة ،مثال
البطاقة المدنية وجواز السفر واألدوية وبطاقة البنك والمفاتيح.

في حاالت الطوارئ
.1

اتصل برقم النجدة  111لكي تستدعي الشرطة أو اإلسعاف أو اإلغاثة.

.2

إذا كانت لديك إصابات أو ألم عليك بزيارة المستوصف أثناء النهار أو اتصل برقم معلومات الرعاية الصحية .1177

.3

يمكنك االتصال بخفارة الخدمة االجتماعية التابعة لبلدية بيري من خالل رقم النجدة  111في األمسيات والعطل من
اجل الحصول على المساعدة العملية الطارئة.

.4

خالل أوقات النهار يمكنك االتصال برعاية الفرد والعائلة (الخدمة االجتماعية) من خالل مقسم البلدية 0687-
.161 00

)Bild på förstasidan (Kjersti Blix
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التهديد والعنف في العالقات القريبة – إرشاد ،ودعم وحماية.

رؤية بلدية بيري هي أن ال يتعرض أي شخص في البلدية للعنف أو التهديد بالعنف في العالقات القريبة.

Arabiska

www.berg.se

