هل ؟
 تعرضت لمعايشة العنف؟لكي تتواصل مع إدارة الخدمات االجتماعية سوسيال شنستن في بلديتك فبإمكان أن تتصل بهم هاتفيا أو عن طريق القيام
بزيارة المكتب المحلي .اسأل عن الموظف المسؤول عن قضايا العنف في العالقات القريبة إذا كنت بحاجة إلى الحماية أو
الدعم .إذا كان عمرك يقل عن  18سنة فاطلب أن تتحدث مع شخص يتعامل بقضايا األطفال والشبيبة.

 تعرضت للعنف أو مارست العنف؟ عايشت العنف في عائلة عندما كنت طفال؟هل تحتاج إلى المساعدة؟

سان أو مكتب
بإمكانك أيضا أن تتكلم مع الموظف المسؤول عنك في مكتب التأمينات العامة فورسيكرينجس كا ّ
العمل أربتسفورميدلينجن .بإمكانك أن تحصل أيضا على المساعدة والدعم من العاملين في مراكز الرعاية الصحية
فوردسنترال .ززز
خفارة الخدمات االجتماعية سوسيال شورن:
أيام االثنين – الخميس واألحد الساعة  ،23.00 – 17.00وأيام الجمعة – السبت الساعة .02.00 – 1700
رقم الهاتف  0500 – 49 74 21أو 0500 – 49 74 22
إذا كنت بحاجة إلى التحدث مع شخص فبإمكانك التواصل مع
• هاتف ُحرمة النساء كفينو فريدس لينيّن  Kvinnofridslinjenعلى مدار ساعات اليوم ،
رقم الهاتف 020 – 50 50 50

تيرافم ) TERRAFEMهاتف الخفارة الوطني بـ  41لغة مختلفة) . 020 – 52 10 10
• ّ
• أومو  ، UMOعيادة الشبيبة على شبكة اإلنترنتwww.umo.se ،
• بريس حقوق األطفال في المجتمع  ،BRISهاتف www.bris.se ،111 116
 1177دليل الرعاية فورد جايدن www.1177.se 1177 Vårdguiden
الشرطة  ،Polisenهاتف 114 14
في حاالت الطوارئ اتصل بالرقم 112

s- en
et ng
rb li
A ed
rm

fö

•
•
•
•

السبيل أوتفيج سكارابوري www.utvag.se Utväg Skaraborg
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العنف في العالقات
القريبة
Samverkan Skaraborg
شبكة التعاون في سكارابوري
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ما هو العنف؟
يمكن أن يتعرض الشخص للعنف بطرق مختلفة ...
”إن العنف هو كل تصرف موجه ضد شخص آخر يتعرض بسبب هذا التصرف إلى اإلصابة أو األلم أو الخوف
أو اإلهانة وإرغام هذا الشخص على عمل يتعارض مع رغبته أو أن يمتنع عن شيء يريده( ”.بي .ايسدال)
• العنف النفسي
هو اإلهانات التي توجه لشخص آخر إما عن طريق الكالم أو الفعل أو التعرض لممتلكاته أو قيمته اإلنسانية .كما
ّ
ومبطن.
يمكن أن يتعلق األمر بعنف كامن
• العنف الجسدي
هو كل شكل من أشكال اللمس غير المرغب والتصرفات التي تسبب إصابات جسدية وآالم .يمكن أن يكون ذلك
على شكل الدفع أو اإلمساك أو شد الشعر أو لضرب أو الركل.
• العنف المادي
عندما ال يسمح للمرء أن يقرر حول نقوده أو يتوصل إليها أو يُلزم بإبراز وصل دفع أو يرغن على توقيع مستندات
القروض أو يصبح مديونا بدون معرفته.
• العنف الجنسي
من بين األمثلة على العنف الجسدي هناك إرغام الشخص على تنفيذ تصرفات جنسية ضد رغبته أو إرغامه على
مشاهدة أشياء إباحية أو إرغامه على ممارسة الجماع.
• ممارسة العنف على الممتلكات المادية
إن قيام شخص تعريض شخص آخر للعنف على الممتلكات المادية يمكن أن يتضمن قيام الشخص الذي تعيش معه
بخبط الجدران أو األبواب أو إتالف الممتلكات التي لها أهمية خاصة لكي يتمكن عن طريق ذلك من خلق الشعور
بالقلق والخوف في قرارة نفس ذلك الشخص.
• اإلهمال
إن األشخاص الذين يحتاجون إلى أشخاص آخرين ليحصلوا من طرفهم على الرعاية والعناية في الحياة اليومية
يمكن أن يتعرضوا أيضا إلى سوء العناية واإلهمال مثل عدم تقديم األدوية أو عدم الحصول على أطعمة مغذية
بصورة كافية.
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شبكة التعاون في سكارابوري
يعتبر العنف في العالقات القريبة في الوقت الحاضر مشكلة تؤثر على الصحة الشعبية
وينجم العنف انطالقا من عدد مختلف من األسباب .نعرف أن صحة المرء تتعرض للتأثير
ويمكن أن تظهر عواقب التعرض للعنف على شكل انخفاض في قدرة أداء العمل وسوء
الحالة الجسدية والنفسية.
نحرص في سكارابوري على أنه يجب أن تتم مقابلة األشخاص الذين يعايشون العنف في
العالقات القريبة بشكل منسق وموحد .يجب أن تعزز إدارة الخدمات االجتماعية سوسيال
شنستن ومكتب التأمينات العامة فورسيكرينجس كاسّان ومكتب العمل أربتسفورميدلينجن
ومراكز الرعاية الصحية فوردسنترال التعاون فيما بينهم في هذا الصدد عن طريق البدء
بطرح أسئلة عن العنف وذلك لكي نتمكن بصورة مبكرة من اكتشاف ومالحظة حصول
العنف ولكي نتمكن أيضا من تقديم النصائح لكي يحصل الشخص على المساعدة
الصحيحة.
• مركز الرعاية الصحية فوردسنترال
في مركز الرعاية الصحية فوردسنترال يطرح المستخدمون األسئلة حول العنف لمالحظة
وتحديد وقوع العنف في العالقات القريبة .يمكن أن تحصل على االستشارات والدعم
والمساعدة للتواصل مع جهات أخرى إذا كان األمر يتطلب مزيد من االجراءات.
سان
• مكتب التأمينات العامة فورسيكرينجس كا ّ
يعمل في مكتب التأمينات العامة فورسيكرينجس كاسّان مستخدمين يقومون بطرح األسئلة
عن العنف وذلك لمالحظة حوادث العنف في العالقات القريبة والحدّ من وقوعها
ولمساعدتك على طلب أفضل مساعدة يمكن أن تحصل عليها .إن الهدف الكامن وراء ذلك
هو توفير فرص أفضل بالنسبة لك فيما يتعلق بإعادة التأهيل والعودة إلى الحياة العملية.
• مكتب العمل أربتسفورميدلينجن
بدأ في ومكتب العمل أربتسفورميدلينجن العمل الهادف إلى التعليم وخلق الدعم األسلوبي
للمستخدمين بحيث يطرحون األسئلة عن العنف وبدء التعاون والتنسيق بهذا الشأن.
• دارة الخدمات االجتماعية سوسيال شنستن
تتم مالحظة المسألة التي تتعلق بالعنف بحيث يمكن أن يحصل كل من الشخص الذي
يتعرض للعنف والشخص الذي يمارس العنف على اإلجراءات التي توفر الحماية والدعم
بشمولية مختلفة انطالقا من االحتياجات الناجمة .يتم أخذ منظور األطفال بعين االعتبار لكي
يحصل كل من الطفل الذي شاهد العنف أو الذي تعرض للعنف على المساعدة التي يحتاج
اليها.
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