
) على االشاشة فقط بدوونن تحميیلهھ إإلى االكمبيیوتر. ووفي بعض االحاالتت يیجريي تحميیل االملف pdfاالملف بصيیغة االوثيیقة االمحمولة ( ننصحك بأنن تقرأأ
)pdf" عندما يیجريي فتحهھ. في هھھھذهه االحالة٬، اامسح االملف من مجلد االملفاتت االتي تم تحميیلهھا ً ". ووإإذذاا حدثث أأنن قمت Hämtade filer) أأووتوماتيیكيیا

" بعد ااالنتهھاء من االقرااءةة. إإذذاا أأررددتت معرفة Töm papperskorgenيینهھ بالخطأ٬، فضعهھ في سلة االمهھمالتت ووااضغط على "إإفرااغغ سلة االمهھمالتت/بتخز
" في االموقع Att dölja besökكيیفيیة محو سجل تصفح ااإلنترنت في االكمبيیوتر إلخفاء االموااقع االتي قمت بزيیاررتهھا٬، ااضغط على "إإخفاء االزيیاررةة/

www.google.se بتحميیل هھھھذهه االوثيیقة منهھ. وويیوجد هھھھناكك أأيیضاً ززرر أأحمر تنتقل بوااسطتهھ بسرعة إإلى موقع آآخر٬، االذيي قمت  
 

.أأهھھھالً بك إإلى موقع االشرططة االخاصص بالمعلوماتت االمتعلقة بالجراائم االتي يیرتكبهھا أأقرباء  
 

د عن حقوقهھ ووكيیف يیمكنهھ أأنن يیحصل على مساعدةة من االشرططة. كما يیمكنك كشخص شاهھھھد أأنن تجد لجريیمة أأنن يیعرفف االمزيیهھھھنا يیمكن لمن تعرضض 
معلوماتت حولل ما يیمكنك أأنن تفعلهھ إإذذاا كنت تشتبهھ بأنن أأحدااً من أأقربائك قد تعرضض لجريیمة. أأهھھھالً بك!  

 
 

 

ما االذيي يیُعتبر جريیمة من ااألقرباء؟  
 

ونن ضحيیتهھا إإنن االمقصودد من جريیمة ااألقرباء هھھھو االجريیمة االتي تك أأوو كانت  – متزووجة من االجاني أأوو متعايیشة معهھ أأوو على عالقة بهھ وويیعيیشانن في  –
لديیهھا أأططفالل من االجاني./لديیهھمسكنيین منفصليین٬، أأوو   

 
لقة تعكما يیمكن أأنن تشمل جريیمة ااألقرباء أأنن يیتعرضض االمرء لجريیمة من قِبَل االواالديین أأوو ااألخوةة أأوو ااألقرباء ااآلخريین٬، أأيي ما يیسمى االجراائم االم
ااألوولل  بالشرفف. يیمكن أأنن تتمثل االجراائم من ااألقرباء مثالً بالعنف االجسديي أأوو االنفسي أأوو االجنسي. كما يیمكن أأنن تتمثل في حاالتت يیقومم فيیهھا االطرفف

حق االعامم٬، ووهھھھذاا بإجبارر االطرفف االثاني أأوو تهھديیدهه٬، أأوو حبسهھ ددااخل االبيیت أأوو أأنن يیتوااجد عندهه بدوونن إإذذنن منهھ. تندررجج االجراائم من ااألقرباء تحت ددعاووىى اال
يیعني أأنن االشرططة ُمـلزمة بإجرااء تحقيیق  ووأأنهھ ال يیمكن للضحيیة أأنن تمنع إإجرااء االتحقيیق. وواالمدعي االعامم هھھھو االذيي يیرأأسس االتحقيیق. –  

 

االقانونن االمتعلق بانتهھاكك االحرمة  
 

صدرر االقانونن االمتعلق باالنتهھاكك االفاددحح للحرمة ووااالنتهھاكك االفاددحح لحرمة االمرأأةة. 1998في عامم   
www.bra.seاالمزيید عما يیعنيیهھ قانونن اانتهھاكك االحرمة على االموقع:  ااقرأأ  

 

ما االذيي يیُعتبر عمالً إإجرااميیاً؟  
 

ثالً حتى يیكونن بإمكانن االشرططة االبدء بإجرااء تحقيیق٬، يیُشترطط ووجودد مبررر لالشتباهه باررتكابب جريیمة تندررجج تحت ددعاووىى االحق االعامم٬، كأنن يیصابب أأحد م
د أأنن يیتعرضض للعنف من قِـبل أأحد ااألقرباء٬، أأوو أأنن يیروويي أأحد أأنهھ تعرضض للعنف أأوو االتهھديید من قِـبل أأحد بكدماتت أأوو جرووحح أأوو إإصاباتت أأخرىى بع

).SMSااألقرباء٬، على سبيیل االمثالل االتهھديید عن ططريیق االبريید ااإللكترووني أأوو االرسائل االهھاتفيیة االقصيیرةة (إإسس إإمم إإسس/  

 

هھھھل حدثث ذذلك معك؟  
 

االعالقاتت٬، ووفي كل فئاتت االمجتمع٬، ووفي كافة أأنحاء االبالدد.يیحدثث هھھھذاا االنوعع من االجراائم في كافة أأشكالل   
 

ً ما تحدثث االجراائم في االبيیت٬، وولذلك قد يیكونن من االصعب أأنن تكتشفهھا االشرططة أأوو االجهھاتت االقضائيیة ااألخرىى. وويیكونن من االصعب كذلك االتد خل غالبا
ً ما وومساعدةة االشخص االذيي يیتعرضض للجريیمة. ووفي االكثيیر من االحاالتت يیكونن االداافع إإما اا لغيیرةة أأوو االنزااعاتت االمرتبطة باالنفصالل أأوو االطالقق. ووغالبا

ر أأوو أأنن تلعب االمشرووباتت االكحوليیة ددووررااً في ذذلك. ووليیس من االناددرر أأنن يیتعلق ااألمر أأيیضاً بأنن أأحد االطرفيین يیريید أأنن تكونن لهھ سلطة على االطرفف ااآلخ
ً يیمّس من شرفف االعائلة٬، فف٬، أأيي أأنن تقومم االعائلة بمرااقبة أأفرااددهھھھا كيیاليیتحكم فيیهھ. ووقد يیتعلق ااألمر مثالً بما يیسمى االجراائم االمتعلقة بالشر أأوو  تفعل شيیئا

أأنهھم يیعاقبونن أأحد أأفراادد االعائلة ألنهھ خرقق أأعراافف ااألقرباء.  

 

عددد غيیر معرووفف من االضحايیا  
 

ً لمجلس مكافحة االج بالمائة فقط من  25) فإنن BRÅريیمة (إإنن هھھھذاا االنوعع من االجراائم شائع. وولكن أأحدااً ال يیعرفف عددد ضحايیاهه بالضبط٬، وولكن ووفقا
بالمائة من  69حالة تعرضض فيیهھا ررجالل وونساء ووأأططفالل لإليیذااء. وو 35035جرىى االتبليیغ عن  2011االضحايیا يیبلـّـغونن عن هھھھذهه االجراائم. في االعامم 



فإذذاا كنت ضحيیة فال  ؛ك االحالي أأوو االسابقن قِـبل االشريیاالحاالتت االتي تم االتبليیغ عنهھا تتعلق بجراائم تعرضض فيیهھا االشخص االذيي قّدمم االبالغغ للجريیمة م
تعتقد أأنك ووحيید.  

 

ااالستهھانة أأمر شائع  
 

ء يیختارر إإنن االعديید ممن تعرضواا للجريیمة من قِـبل االشريیك ال يیزاالونن مع ذذلك يیعيیشونن االعالقة لفترةة ططويیلة من االزمن. ووهھھھناكك عدةة مبرررااتت تجعل االمر
ً من عوااقب االرحيیل. وومن  ااالستمراارر: أأنن االمرء ال يیزاالل يیحب االشريیك٬، أأوو أأنن االمرء يیقلق من مصيیرهه إإنن هھھھو تركك االعالقة٬، أأوو أأنن يیكونن االمرء خائفا

ً أأنن تستهھيین االضحيیة بالعنف وو"تطردد من تفكيیرهھھھا" ما تعرضت لهھ٬، ألنن االمرء يیشعر بعد فترةة ططويیلة من االعنف االنفسي وواالجسديي بأ نهھ االشائع أأيیضا
ضاءلت؛ وولذلك فهھو يیضع االلومم على نفسهھ وويیشعر بأنهھ يیستحق هھھھذاا االعنف.قيیمتهھ كإنسانن قد ت  

 

مؤشرااتت تحذيیريیة  
 

ساووااةة هھھھناكك بعض االمؤشرااتت االتحذيیريیة االشائعة االتي قد تشيیر إإلى أأنن ااألمورر ليیست على ما يیراامم في االعالقة. توجد على موقع ااالتحادد االسويیديي للم
سئلة االتي قد تساعدكك على تحديید االمؤشرااتت االتحذيیريیة ااألكثر شيیوعاً. كما يیمكنك أأنن تجد هھھھنا رروواابط للمنظماتت ااألخرىى ) قائمة باألRFSLاالجنسيیة (

االتي يیمكنك أأنن تتوجهھ إإليیهھا باألسئلة وواالتساؤؤالتت إإذذاا كنت أأنت٬، أأوو شخص آآخر تعرفهھ٬، عرضةً لذلك.  

 

االمزيید من االمعلوماتت  
 

HBT :(www.rfsl.se/brottsofferجراائم االخاصة بالمثليیيین ووثنائيیي االجنس وواالمتحوليین (خفاررةة ددعم ضحايیا اال  
www.kvinnofridslinjen.seهھھھاتف ددعم االنساء االلوااتي يیتعرضن للتهھديید أأوو االعنف أأوو ااالعتدااء االجنسي.   

 

االتبليیغ؟ االتبليیغ أأمم عدمم  
 

بالنسبة للشرططة ليیس هھھھناكك أأيي شك: يیجب تبليیغ االشرططة عن االجراائم االتي يیرتكبهھا أأقرباء.  
 

خائفة وومع ذذلك فإنن االعديید ممن يیقعونن ضحايیا يیمتنعونن عن تبليیغ االشرططة. رربما يیكونن االسبب أأنهھ ال تزاالل هھھھناكك مشاعر تجاهه االشريیك٬، أأوو أأنن االضحيیة 
ً إإلى االشعورر بأنن االحاددثة أأمر من االعقابب الحقاً. كما أأنن ووجودد أأططف ً لالمتناعع عن االتبليیغ عن االجريیمة. ووقد يیرجع ذذلك أأيیضا الل مشتركيین قد يیكونن سببا

خاصص أأوو شخصي٬، أأوو أأنن االضحيیة تشعر بالذنب وواالعارر ووتلومم نفسهھا لما حصل لهھا.  
 

ً أأنن االضحيیة ال ترىى أأنن هھھھذاا االنوعع من االجراائم خطيیر بما يیكفي للتبليی غ عنهھ أأوو أأنن االشرططة لن تأخذ ااألمر على محمل االجد. ووقد يیكونن االسبب أأيیضا
ووبالنسبة لمن تتعرضض لجريیمة لهھا عالقة بالشرفف٬، فقد يیكونن من االصعب عليیهھا أأنن توااجهھ ووحدهھھھا عاددااتت ووقِـيیَم كل ااألقرباء.  

 

االتبليیغ أأمر مهھم  
 

إإذذ قد يیكونن االتبليیغ ووسيیلة إلنهھاء ووضع معيیشي مليء بالعنف ووااإلهھھھاناتت. إإذذاا ما تعرضت لهھذاا االنوعع من االجراائم فيیجب عليیك تبليیغ االشرططة.  

 

 ً يیمكن لآلخريین أأنن يیبلـّـغواا أأيیضا  
 

ً أأنن يیقومم أأصدقاء االشريیكيین أأوو جيیراانهھم بالتبليیغ عن االجريیمة.  ً ما تقومم االضحيیة بتبليیغ االشرططة٬، وولكن من االشائع أأيیضا نن أأحدااً فإذذاا كنت تشتبهھ بأغالبا
لجريیمة٬، يیمكنك أأنن تتصل بالشرططة االتي تقررر ما إإذذاا كانت ستقومم بالتحقيیق في ااألمر أأمم ال.يیتعرضض   

 

ييتتذكر/تتذكرمن االمفيید أأنن   
 



هھھھاناتت:فيیهھا للتهھديید أأوو االعنف أأوو ااإل يینتتعرض/تتعرضضعالقة  يینتعيیش /بهھا إإذذاا كنت تعيیش االتفكيیرهھھھناكك بعض ااألمورر االتي من االمفيید   
 

• اائتمني بعض ااألصدقاء االذيین تثقيین بهھم ووأأخبريیهھم عن ووضعك. حيیث يیمكنهھم أأنن يیدعمواا ما تقوليینهھ في حالل حدووثث محاكمة.   
• ااتصلي بمالذذ االنساء٬، أأوو ااتصل بمالذذ االرجالل. حيیث يیمكنهھم أأيیضاً أأنن يیدعمواا ما تقوليینهھ/تقولهھ في حالل حدووثث محاكمة.   
• االزمانن وواالمكانن االلذيین تعرضت فيیهھما لإلهھھھانة أأوو االتهھديید أأوو االضربب٬، ووكذلك كيیف تم االضربب ووفي قومي بتدوويین يیوميیاتك ووااذذكريي فيیهھا قم/ 

أأيي مكانن في جسدكك.  
• ال تغسلي االمالبس االتي كنت ترتديینهھا عندما تعرضت للضربب أأوو ااالعتدااء االجنسي.   
• ل تصويیرهھھھاقومي بتوثيیق ااإلصاباتت االقم/  ططباء.أأوو توثيیقهھا لدىى أأحد ااأل تي تعرضت لهھا٬، وويیفضــَّ  
• ااحتفظي بالتهھديیدااتت االتي تصلك عن ططريیق هھھھاتف ااإلجابة ااآللي أأوو االبريید ااإللكترووني أأوو االرسائل االهھاتفيیة االقصيیرةة (إإسس إإمم /ااحتفظ 

). أأررسليیهھا إإلى ااألصدقاء االذيین يیمكنهھم ااالحتفاظظ بهھا؛ إإذذ قد تكونن إإثباتاتت هھھھامة.SMSإإسس/  

 

االدعم وواالحمايیة  
 

لقلق من أأنن يیبلغواا٬، رربما بسبب االخوفف من االشخص االذيي يیجريي االتبليیغ عنهھ. يیمكن أأنن تقومم االشرططة بتقيیيیم االتهھديید أأوو االمخاططر يیشعر االكثيیروونن با
لمعرفة ما إإذذاا كانت هھھھناكك حاجة لتوفيیر االحمايیة لك.  

 
ااسة وومختلف ووسائل االمساعدةة هھھھناكك عدةة ددررجاتت مختلفة للحمايیة٬، ووذذلك حسب خطوررةة االوضع. يیمكنك أأنن تحصلي من االشرططة على ااستشاررااتت ووحر

ً لإلنذاارر ووجهھاززااً لتحديید االموااقع (جي بي إإسس/ ) ووإإنذااررااً صوتيیاً. كما يیمكنك GPSاالتقنيیة٬، مثل ررززمة االحمايیة االتي تتضمن من ضمن ما تتضمنهھ هھھھاتفا
أأيیضاً أأنن تكوني على توااصل مع شخص مساند مع إإمكانيیة إإجرااء محاددثاتت تتعلق بالمعلوماتت ووااألمن.  

 
ً وويیمكنك أأنن  ووتتعاوونن ً محميیا ً مع جهھاتت أأخرىى في االمجتمع يیمكنهھا أأنن توفر االحمايیة. على سبيیل االمثالل٬، يیمكن أأنن توفر االبلديیة مسكنا االشرططة أأيیضا

تحصلي على ددعم من خفاررةة ددعم ضحايیا االجراائم. كما توجد منظماتت ططوعيیة يیمكنهھا أأنن تساعدكك.  
 

يیعني أأنهھ ال يیحق للشخص االذيي يیهھدددكك أأنن يیتصل بك٬، سوااء عن ططريیق االزيیاررةة أأوو االهھاتف أأوو  يیمكن أأنن يیقررر االمدعي االعامم بأنن يیمنع االزيیاررااتت. ووهھھھذاا
االبريید ااإللكترووني أأوو ما شابهھ. لدىى معظم سلطاتت االشرططة ما يیسمى منسق ضحايیا االجراائم٬، وويیمكنهھ أأنن يیخبركك االمزيید.  

 
ً أأنن  لك يیشترطط أأنن يیكونن قد تم تبيیلغ االشرططة. ووعند ووجودد بالغغ تحصلي على تعويیض ااإلصاباتت االناجمة عن االجريیمة٬، وولكن ذذ/تحصليیمكنك أأيیضا

تتبعيین لهھا./تتبعتتقدمي بطلب االحصولل على تعويیض عن ااألضراارر من شركة االتأميین االتي /تتقدمملدىى االشرططة يیمكنك أأيیضاً أأنن   

 

 

 

االمزيید من االمعلوماتت  
 

www.brottsoffermyndigheten.seددعم ضحايیا االجريیمة:   
www.kvinnofridslinjen.seهھھھاتف لمساعدةة االنساء إإذذاا كنت تتعرضيین للتهھديید أأوو االعنف أأوو ااالعتدااء االجنسي:   

 

كيیف يیجريي االتبليیغ؟  
 

تعّرضت لجريیمة أأنت أأوو أأحد ممن تعرفيینهھم أأوو تعرضت للتهھديید٬، فعليیك أأنن تبلـّغي االشرططة بذلك.إإذذاا كنت قد   
 

إإذذاا كانت االحالة ططاررئة. كما يیمكنك أأيیضاً أأنن تتوجهھي مباشرةة إإلى قسم االشرططة  112أأوو على االرقم  114 14يیمكنك إإما أأنن تتصلي بالشرططة على االرقم 
أأيیضاً أأنن تطلبي االمساعدةة من شخص تثقيین بهھ٬، على سبيیل االمثالل صديیق أأوو ززميیل في االعمل. في منطقة سكنك. ووإإذذاا كنت ترغبيین فيیمكنك  

 

ماذذاا سيیحدثث بعد ذذلك؟  
 

نك من بعد أأنن تستلم االشرططة تبليیغك٬، سيیتم ااستدعاؤؤكك للتحقيیق وولالستماعع إإلى االمزيید من أأقواالك. من االمهھم أأثناء تحقيیق االشرططة أأنن تذكريي ما أأمك
مة فاصيیل االمتعلقة بالحاددثة. ما هھھھو نوعع االتهھديید أأوو االعنف أأوو أأيي جريیمة أأخرىى تعرضت لهھا؟ من هھھھو االجاني أأوو من هھھھم االجناةة؟ هھھھل ااستمرتت االجريیاالت

لفترةة ططويیلة؟ هھھھل هھھھناكك شهھودد؟ هھھھل قامم أأحد بإيیذاائك؟ كيیف؟ من االمهھم ااإلجابة على هھھھذاا االنوعع من ااألسئلة من أأجل متابعة االقضيیة.  



 

االتحقيیق ااألوولي  
 

وويیجريي هھھھذاا االعمل برئاسة االمدعي االعامم. بعد  إإنن االهھدفف من االتحقيیق بالجريیمة٬، أأيي ما يیسمى االتحقيیق ااألوولي٬، هھھھو جمع االمعلوماتت االمتعلقة بما حدثث.
هھ بأنهھ قد ااررتكب االجريیمة. ررفع االدعوىى ااالنتهھاء من االتحقيیق ااألوولي٬، يیقررر االمدعي االعامم ما إإذذاا كانت هھھھناكك أأددلة كافيیة لرفع ددعوىى ضد االشخص االمشتب

لمدَّعى يیؤدديي إإلى جلسة ااستماعع ااألقواالل في االمحكمة ااالبتداائيیة٬، ووهھھھذاا ما يیسمى االمحاكمة. ووهھھھناكك يیجريي ااالستماعع ألقواالك ووأأقواالل االمتهھم (االشخص اا
وني أأنت أأوو االمّدعى عليیهھ ررااضيین عن حكم االمحكمة ككن/تعليیهھ) ووأأقواالل االشهھودد إإنن وُوجدوواا. بعد ذذلك تجريي االمحكمة تقيیيّیمهھا ووتصدرر االحكم. إإذذاا لم ت

ااالبتداائيیة٬، فيیمكن ااالستئنافف على االحكم أأمامم محكمة ااالستئنافف.  

 

ماذذاا يیحصل لو تقررر صرفف االنظر عن االتبليیغ؟  
 

دعي االعامم ال يیصّدقانن رروواايیة االضحيیة٬، لكن ببساططة ال يیمكن قد يیحدثث أأنن يیتقررر إإغالقق االقضيیة بسبب نقص ااألددلة. ووهھھھذاا ال يیعني أأنن االشرططة وواالم
متابعة االقضيیة إإلى ااالددعاء بسبب عدمم ووجودد كفايیة في ااألددلة أأوو االشهھودد لدعم رروواايیة االضحيیة.  

 

االمزيید من االمعلوماتت  
 

skolan.sewww.rattegangsمدررسة االمحاكمة:   

 

هھھھل تعرفف أأحدااً تعرضض لجريیمة؟  
 

ذذلك.إإذذاا كنت شاهھھھدااً على عنف في إإحدىى عالقاتت االقراابة٬، أأوو كنت تشتبهھ بأنن أأحدااً من االمحيیطيین بك قد تعرضض للعنف٬، فيیمكنك أأنن تبلغ االشرططة عن   
 

إإذذاا كنت ال تريید أأنن تقدمم بالغاً ررسميیا٬ً، فيیمكنك أأنن تتصل بالشرططة ووتبلغهھم عن  وولكن قد يیكونن من االصعب تبليیغ االشرططة عن هھھھذاا االنوعع من االجريیمة.
إإذذاا كنت شكوكك بدوونن أأنن تفصح عن هھھھويیتك. ووفي هھھھذهه االحالة يیعودد ااألمر للشرططة في متابعة االقضيیة وومعرفة ما إإذذاا كانن من االضروورريي االقيیامم بالتبليیغ. 

ااجباً عليیك في بعض االحاالتت إإذذاا شاهھھھدتت أأنن أأحدااً قد تعرضض لجريیمة.تعمل في مجالل االرعايیة وواالعنايیة٬، فقد يیكونن االتبليیغ وو  

 

هھھھل تشتبهھ في أأنن هھھھناكك ططفالً يیتعرضض للعنف؟  
 

ً من مجهھولل إإلى سلطاتت االشؤوونن ااالجتماعيیة في بلديیتك (تجد عنو اانهھا على موقع إإذذاا كنت تشتبهھ بأنن ططفالً يیتعرضض للخطر فيیمكنك أأنن تقدمم بالغا
إإذذ كنت  بلديیتك على شبكة ااإلنترنت). ووسيیقومونن هھھھم بتحقيیق وويیبلغونن االشرططة. إإذذاا كنت تعمل في مدررسة أأوو في ررعايیة ااألططفالل فأنت ُمـلَزمم بالتبليیغ

تشتبهھ في أأنن ططفالً ما يیتعرضض للخطر.  

 

هھھھنا تجد االدعم وواالمساعدةة  
 

www.bris.seحقوقق ااألططفالل في االمجتمع:   
 

www.raddabarnen.seمنظمة أأنقذوواا ااألططفالل:   

 
االشرططة تركز جهھوددهھھھا  

 
تأخذ االشرططة االجراائم االتي تُرتكب من قِـبل ااألقرباء على محمل االجد كثيیرااً.  

 
وتت هھھھي مشكلة ااجتماعيیة خطيیرةة. إإضافة إإلى ذذلك فهھي ليیست فقط جريیمة ووفقاً إإنن كونن مجموعة كبيیرةة في االمجتمع عرضة للتهھديید وواالعنف ددااخل االبيی

للقانونن االسويیديي٬، ووإإنما هھھھي جريیمة ووفقاً إلعالنن ااألمم االمتحدةة لحقوقق ااإلنسانن أأيیضاً.  

 



أأسلوبب االتعامل أأمر حاسم  
 

تناوولل االجميیع". ووهھھھذاا ااألمر مهھم في كافة االسيیاقاتت٬، ووقد يیكونن ذذلك أأكثر أأهھھھميیة يیجب أأنن يینطلق عمل االشرططة من عباررةة "نحن مهھتّمونن ووفّعـالونن ووفي م
حيینما يیتعلق ااألمر بالجراائم االتي يیرتكبهھا أأقرباء.  

 
 يیق ااألووليیةوونحن نعرفف أأنن أأسلوبنا في االتعامل مع ضحيیة االجريیمة أأمر هھھھامم لكي يیتجرأأ االضحايیا على تقديیم االتبليیغ وومتابعتهھ. ووكذلك فإنن إإجرااءااتت االتحق

شرططة مهھمة لنجاحح االتحقيیق. ووقد يیكونن ذذلك مثالً ااالستماعع إإلى االشهھودد ووتوثيیق ااإلصاباتت االتي أأصيیبت بهھا االضحيیة. وومن االمهھم ااإلشاررةة إإلى أأنن اال
ُمـلَزمة في أأنن تكونن موضوعيیة أأثناء االتحقيیق٬، ووأأنن تأخذ في ااعتباررهھھھا ووأأنن تهھتم بما هھھھو لصالح االمشتبهھ بهھ ووما هھھھو ضدهه.  

 

 

ااسترااتيیجيیة ووططنيیة  
 

اا تعمل االشرططة ططيیلة االوقت لكي تصبح أأفضل في إإجرااء تحقيیقاتت في هھھھذاا االنوعع من االجراائم. وواالهھدفف هھھھو أأنن تشجع االمزيید من االناسس على أأنن يیبلغو
يیميیة االُمحّسـنة إإلى ررفع كفاءةة عن االجراائم٬، وومن أأجل ززيیاددةة فعاليیة االعمل ووززيیاددةة عددد االقضايیا االتي تتحولل إإلى االمحاكم. ووقد أأدّدتت االدووررااتت االتعل

هھھھذهه االشرططة. كما أأنن تباددلل االمعلوماتت وواالخبرااتت٬، ضمن االشرططة وومع االمّدعيین االعاّميین وواالسلطاتت وواالمنظماتت االطوعيیة ااألخرىى٬، قد ززاادد من أأهھھھميیة 
فالل وواالمحققيین في جراائم االشرفف.االقضيیة ووووضعهھا على ررأأسس ااألوولويیاتت. ووكذلك تم تطويیر ووتحسيین االدووررااتت االتعليیميیة االخاصة بالمحققيین مع ااألطط  

 
كيیف يیتأثر ااألططفالل؟  

 
إإنن ااألططفالل االذيین يیتعرضونن لإلهھھھاناتت وواالتهھديید وواالعنف في االبيیت يیصابونن إإصاباتت جسديیة وونفسيیة.  

 
ي بعد االرضض٬، وواالعدوواانيیة٬، أأكثر من ووتبيین ااألبحاثث أأنن هھھھؤالء ااألططفالل تظهھر عليیهھم عالماتت االقلق٬، وواالكربب٬، ووااالكتئابب٬، وومتالززمة االضغط االنفس

االتهھديیدااتت.  ااألططفالل ااآلخريین. لذلك فإنهھ من االمهھم أأال ننسى ااألططفالل٬، حتى ووإإنن كانن ااآلباء ووااألمهھاتت يیعتقدوونن أأنن االطفل لم يیشاهھھھد أأوو يیالحظ االعنف أأوو
من قِـبل أأمهھ ووأأبيیهھ على حّد سوااء. كما توجد أأيیضاً ددررااساتت تبيین أأنهھ كلما ااززدداادد ضربب االمرأأةة٬، ااززدداادد ااحتمالل أأنن يیتعرضض االطفل للضربب  

 

كيیف تعمل االشرططة مع ااألططفالل؟  
 

على يیوجد لدىى االشرططة محققونن متخصصونن بالتحقيیق مع ااألططفالل٬، ووهھھھم معتاددوونن على مقابلة ااألططفالل االذيین تعرضواا لكافة أأنوااعع االجراائم وومعتاددوونن 
ن يیشهھدوونن االعنف من ااألقرباء بمثابة ضحايیا للجريیمة٬، وويیحق لهھم أأنن يیحصلواا على تعويیض ااإلصاباتت االناجمة عن االتحدثث معهھم. يیُعتبر ااألططفالل االذيی

لكي يیمكن لألططفالل أأنن يیحصلواا على تعويیض ااإلصاباتت االناجمة عن االجريیمة يیجب دداائماً أأنن يیكونن هھھھناكك بالغغ مقّدمم إإلى االشرططة.وواالجريیمة.   

 

 

ةددوورر أأططفالل خاص  
 

حت يیوجد في االعديید من ااألماكن في االسويید ما يیسمى ددوورر ااألططفالل٬، حيیث توجد االشرططة وواالمدعي االعامم ووااألططباء وواالسلطاتت ااالجتماعيیة مجتمعيین ت
نيیة وويیؤدديي سقف ووااحد. ووهھھھذاا يیعفي االطفل من أأنن يیتنقل بيین مختلف االسلطاتت٬، مما يیسهھـّـل ااألمر عليیهھ. كما أأنهھ يیسهھل االعمل وواالتنسيیق بيین االسلطاتت االمع

إإلى ررفع مستوىى جوددةة االتحقيیقاتت.  

 

االمزيید من االمعلوماتت  
 

www.bris.seحقوقق ااألططفالل في االمجتمع:   
www.raddabarnen.seمنظمة أأنقذوواا ااألططفالل:   

 

 



هھھھل أأنت ضحيیة لجريیمة االشرفف؟  
 

اعدةة االتي يیمكنك االحصولل عليیهھا إإذذاا كنت ضحيیة لجريیمة تتعلق بالشرفف.االمزيید عن أأنوااعع االدعم وواالمسقرااءةة هھھھنا يیمكنك   
 

تقررريي بنفسك ما هھھھي االمالبس االتي ترتديینهھا وومن هھھھم ااألشخاصص االذيین تقابليینهھم٬، أأوو تقررر/تعيیشيین في ووضع ال يیمكنك فيیهھ أأنن /هھھھل تعيیش
وواالحرااسة وواالتهھديید من قِـبل وواالديیك ووأأقربائك؟ هھھھل أأنت تشعريین بأنك تخضعيین للمرااقبة /تتعرضيین للضربب كي تتعلمي االطاعة؟ هھھھل تشعر/تتعرضض

ق ُمجبـَر/مجبرةة على إإخفاء ميیولك االجنسي؟ في هھھھذهه االحالة قد تكونن/تكونيین ضحيیة لجريیمة أأوو عدةة جراائم تندررجج تحت مفهھومم االجراائم االتي تتعل
بالشرفف.  

 

سوااء ألووالدد وواالبناتت يیتعرضونن لذلك على حداا  
 

ال يیزاالل هھھھناكك تصّورر خاططئ بأنن االعنف ووااالضطهھادد االمرتبطيین بالشرفف يیصيیبانن االبناتت وواالنساء فقط٬، وولكن االحقيیقة هھھھي أأنن االصبيیانن وواالرجالل 
قسريي. كما أأنهھم ليیتعرضونن لذلك أأيیضاً. صحيیح أأنهھم غالباً ما يیتمتعونن بحريیّة أأكبر من االبناتت وواالنساء٬، إإال أأنهھم قد يیتعرضونن للزووااجج االُمدبَّر وواالزووااجج اا

واا هھھھم أأنفسهھم هھھھم االذيین تقع على عاتقهھم مهھمة حرااسة وومرااقبة أأخوااتهھم ووبناتت عمومتهھم/خؤوولتهھم. ووإإذذاا لم يیقم ااألبناء بما هھھھو ُمتوقَّع منهھم٬، فقد يیتعرض
اً جنسيیاً يیُعتبر شاذذااً.للعنف ووااالضطهھادد. ووهھھھناكك حاالتت معرووفة تعّرضض فيیهھا صبيیانن ووشبانن للموتت ألنهھم ااختارروواا شريیكاً غيیر مناسب أأوو سلوك  

 

جراائم االشرفف ضد االمثليیيین وواالثنائيیيین وواالمتحوليین  
 

ً االذيین يیعيیشونن في ثقافاتت تقومم على االحفاظظ على االشرفف هھھھم ااألكثر عرضة.  إإنن ااألشخاصص ذذوويي االمثليیة االجنسيیة وواالثنائيیة االجنسيیة وواالمتحوليین جنسيیا
ً غيیر قانوني. ووبناء عليیهھ يیزدداادد إإنن اا خطر لمثليیة االجنسيیة وواالثنائيیة االجنسيیة وواالتحولل االجنسي أأمورر محّرمة في كثيیر من االمجتمعاتت ووتُعتبر سلوكا

ن جنسيیاً قد ليیتعّرضض هھھھؤالء لالضطهھادد وواالعزلل وواالعنف وواالجريیمة. إإنن ااالبن أأوو ااالبنة إإذذاا كانن/كانت من ذذوويي االمثليیة االجنسيیة وواالثنائيیة االجنسيیة وواالمتحو
ر أأيیضاً على فرصص يیكونن عبئاً على االعائلة ألنهھ قد يیسيء إإلى سمعة االعائلة٬، ووبالتالي يیدنّس شرفهھا. وواالحيیاةة االجنسيیة للطفل ال تؤثر عليیهھ فقط٬، ووإإنما تؤث

إإخوتهھ ووأأخوااتهھ في االزووااجج.  

 
ماذذاا يیقولل االقانونن؟  

 
لهھما بسلب االحريیة أأوو ااإلكرااهه أأوو االتهھديید أأوو االمضايیقة أأوو ااإليیذااء االجسديي.  يینسة" وو"االتأثيیر" االلذيین تتعرضبعباررااتت قانونيیة؛ يیمكن أأنن تتعلق "االحراا

ك. إإذذاا كانت ووهھھھذهه بالطبع جراائم خطيیرةة. إإذذاا كنت قد تعّرضت أأنت أأوو أأحد ممن تعرفيینهھم لوااحدةة أأوو أأكثر من هھھھذهه االجراائم٬، فعليیك أأنن تبلـّغي االشرططة بذل
لعنف االمرتبط بالشرفف٬، ااتصلي بالشرططة أأوو بمالذذ االنساء أأوو مالذذ االفتيیاتت.لديیك أأسئلة تتعلق با  

 
أأسئلة ووأأجوبة  

 
سؤاالل: ستسافر عائلتي إإلى بلدنا ااألصلي في االصيیف٬، وومن االمحتمل أأنن يیتم تزوويیجي بدوونن مواافقتي. ماذذاا أأفعل؟  

 
جتماعيیة ووأأخبريیهھم عن شكوكك. من االمهھم أأنن يیتم منع االسفر بأيي ثمن في حالل ووجودد االجواابب: ااتصلي بالشرططة أأوو بمالذذ االنساء أأوو سلطة االخدماتت ااال

عدةة.أأسبابب لالشتباهه بأنهھ سيیتم تزوويیجك بدوونن مواافقتك. فإذذاا ما أأصبحت خاررجج االسويید فسيیكونن من االصعب على االسلطاتت االسويیديیة أأنن تقدمم لك االمسا  

 

ي مهھدَّددةة؟سؤاالل: أأيین يیمكنني أأنن أأحصل على مساعدةة إإذذاا ما شعرتت بأنن  
 

اا كانن هھھھناكك االجواابب: إإذذاا كنت قد تعرضت لإلهھھھانة أأوو االتهھديید٬، فيیمكنك إإما أأنن تتصلي بالشرططة أأوو بسلطة االخدماتت ااالجتماعيیة أأوو بأحد مالذذااتت االنساء إإذذ
ً ما يیكونن مالذذ االنساء على ااتصالل بسلطة االخدماتت ااالجتماعيیة وويیمكنهھم أأنن يیساعدووكك في  االحاالتت االطاررئة من خاللل مالذذ للنساء بالقربب منك. غالبا

ً بتقديیم االمساعد ةة توفيیر مسكن آآمن ووااالتصالل بمختلف االسلطاتت. ووتوجد مساكن آآمنة في االعديید من االمناططق في االسويید حيیث يیكونن االكاددرر مختصا
ستقبل ااألططفالل٬، حتى في االحاالتت االطاررئة.يیللنساء االالتي تعرضن لجراائم تتعلق بالشرفف. وواالعديید من هھھھذهه االمساكن   

 
 

سؤاالل: ما ططولل االفترةة االتي يیمكنني أأنن أأسكن خاللهھا في مسكن آآمن؟  
 

االجواابب: يیحق لك االسكن في مسكن آآمن لطالما أأنك تحتاجيین إإليیهھ ووحتى تحصلي على مساعدةة في االعثورر على مسكن خاصص بك.  

 



سؤاالل: كيیف يیمكنني أأنن أأحمي نفسي؟  
 

وويیمكنهھا عند االحاجة أأنن تساعدكك بمختلف أأشكالل االحمايیة٬، كاإلنذاارر من ااالعتدااء مثالً. كما ما تقومم االشرططة بتقيیيیم االتهھديید أأوو االمخاططر٬،  االجواابب: عاددةةً 
وونن يیوجد لدىى االشرططة منسقونن لضحايیا االجراائم أأوو ما شابهھ٬، ووهھھھم يیقومونن بنشاططاتت ددااعمة لضحايیا االجراائم. كما أأنن االكثيیر من سلطاتت االشرططة تتعا

تت االرجالل.مع منظماتت غيیر رربحيیة٬، مثل مالذذااتت االنساء وومالذذاا  

 

سؤاالل: هھھھل يیمكنني أأنن أأحصل على مساعدةة أأثناء االمحاكمة؟  
 

من االجواابب: يیمكنك أأنن تحصلي على مساعدةة من ووكيیل ااالددعاء٬، ووهھھھو محاميیك االذيي يیقدمم لك االمساعدةة. كما يیمكنك أأيیضاً أأنن تحصلي على ددعم االشهھودد 
نيیة.شخص يیقدمم لك معلوماتت عمليیة وومساعدةة أأثناء االمحاكمة. ووهھھھذهه ااألمورر مجا  

 

االمزيید من االمعلوماتت  
 

www.boj.se االراابطة االوططنيیة لخفاررااتت ددعم ضحايیا االجراائم تعمل من أأجل تحسيین شرووطط ضحايیا االجراائم:  
www.hedersfortryck.seااالضطهھادد بسبب االشرفف:   

www.dinarattigheter.se قك:حقو  
www.flicka.nu االبناتت:  

www.roks.se االمنظمة االسويیديیة لمالذذااتت االنساء:  
www.rattegangsskolan.seمدررسة االمحاكمة:   

www.kvinnojouren.se االنساء: ااالتحادد االسويیديي االعامم لمالذذااتت  
 
 

تأخر ووظظيیفي؟  
 

تحدثث االجراائم من ااألقرباء في كل أأنوااعع االعالقاتت٬، حتى في االعالقاتت االتي يیكونن فيیهھا أأحد االطرفيین معتمدااً على ااآلخر  نتيیجة لتأخر ووظظيیفي مثالً. قد  –
ى االحركة أأوو ضعف االبصر أأوو ضعف االسمع٬، ووقد يیكونن االتأخر االوظظيیفي نفسيیاً أأوو عقليیاً.يیكونن االتأخر االوظظيیفي جسديیا٬ً، مثل محدوودديیة االقدررةة عل  

 
على االشخص االذيي هھھھو شريیك وومعتٍد في نفس االوقت. ووهھھھذاا ما يیجعل ااكتشافف هھھھذهه يیعتمدوونن ما هھھھذهه االمجموعة تعاني على نحو خاصص٬، فقط ألنهھم غالباً 

٬، أأوو يیشتبهھ بوقوعع٬، جريیمة بحق االمصابيین بتأخرااتت ووظظيیفيیة يیكونن مهھّماً أأكثر. إإذذاا توااصلت االجراائم أأكثر صعوبة. لذلك فإنن االشخص االذيي يیشهھد ووقوعع
مع شخص تعتقد أأنهھ يیتعرضض لجريیمة٬، من خاللل عملك أأوو بطريیقة أأخرىى٬، فيیجب عليیك أأنن تبلغ االشرططة.  

 
 
 

ييتتذكر/من االمفيید أأنن تتذكر  
 

بالغًغ إإلى االشرططة٬، ووهھھھي أأمورر قد تكونن ذذااتت أأهھھھميیة بالغة بالنسبة لنجاحح االتحقيیق وولكي  تقديیمبهھا قبل أأنن  يیراالتفكهھھھناكك بعض ااألمورر االتي من االمفيید أأنن 
يیصبح ممكناً إإحالة االقضيیة إإلى االمحكمة.  

 
• اائتمني بعض ااألصدقاء االذيین تثقيین بهھم ووأأخبريیهھم عن ووضعك. حيیث يیمكنهھم أأنن يیدعمواا ما تقوليینهھ في حالل حدووثث محاكمة.   
• لنساء٬، أأوو ااتصل بمالذذ االرجالل. حيیث يیمكنهھم أأيیضاً أأنن يیدعمواا ما تقوليینهھ/تقولهھ في حالل حدووثث محاكمة.ااتصلي بمالذذ اا   
• قومي بتدوويین يیوميیاتك ووااذذكريي فيیهھا االزمانن وواالمكانن االلذيین تعرضت فيیهھما لإلهھھھانة أأوو االتهھديید أأوو االضربب٬، ووكذلك كيیف تم االضربب ووفي قم/ 

أأيي مكانن في جسدكك.  
• ترتديینهھا عندما تعرضت للضربب أأوو ااالعتدااء االجنسي. ال تغسلي االمالبس االتي كنت   
• ل تصويیرهھھھاقومي بتوثيیق ااإلصاباتت االقم/  أأوو توثيیقهھا لدىى أأحد ااألططباء. تي تعرضت لهھا٬، وويیفضــَّ  
• ااحتفظي بالتهھديیدااتت االتي تصلك عن ططريیق هھھھاتف ااإلجابة ااآللي أأوو االبريید ااإللكترووني أأوو االرسائل االهھاتفيیة االقصيیرةة (إإسس إإمم /ااحتفظ 

). أأررسليیهھا إإلى ااألصدقاء االذيین يیمكنهھم ااالحتفاظظ بهھا؛ إإذذ قد تكونن إإثباتاتت هھھھامة.SMSإإسس/  
 
 
 

االدعم وواالمساعدةة يیتوفرهھھھنا   
 

ً أأنن توجد مساعدةة يیمكن للضحايیا أأنن يیحصلواا عليیهھا. لدىى االعديید من االبلديیاتت براامج مساعدةة لكي تساعد االضحايیا االنساء وواالرجالل. ووعليیك أأيیض ا
بط إإلى عددد من االمنظماتت االمختلفة.هھھھنا رروواا يینتجد /بإحدىى االمنظماتت االمنتشرةة في كافة أأنحاء االسويید. تجد /تتصليتتصل  

 



اعدةة هھھھناكك مساعدةة يیمكن االحصولل عليیهھا لمن يیريید أأنن يیغيیّر سلوكهھ االعنيیف٬، ووقد أأظظهھرتت االخبرااتت أأنن أأغلبيیة االناسس يیريیدوونن ذذلك. إإنن من يیريیدوونن االمس
ً ما يیشعروونن بالذنب وواالعارر. ووتوجد في معظم من أأجل ااالم ً قلقيین ووفزعيین من سلوكهھم االعنيیف. ووهھھھم غالبا تناعع عن االلجوء إإلى االعنف يیكونونن دداائما

االبلديیاتت مالذذااتت للرجالل ووعيیاددااتت خاصة لديیهھا االخبرةة في االتعامل مع هھھھذاا االنوعع من االقضايیا وويیمكنهھا أأنن تقدمم االمساعدةة.  

 

من االمعلوماتت االمزيید  
 

www.bris.seحقوقق ااألططفالل في االمجتمع:   
www.barnombudsmannen.seأأميین مظالم ااألططفالل:   
www.bra.se: مجلس مكافحة االجريیمة  

ewww.boj.sااالتحادد االعامم لمالذذااتت ضحايیا االجراائم:   
www.brottsoffermyndigheten.seسلطة ضحايیا االجريیمة:   

www.jo.seأأميین االمظالم للشؤوونن االقانونيیة:   
www.kvinnofridslinjen.seخط ددعم االنساء:   

www.rfsl.seااالتحادد االعامم للمساووااةة االجنسيیة:   
.eswww.rikskriscentrumمركز ااألززماتت:   

www.roks.seاالمنظمة االسويیديیة لمالذذااتت االنساء:   
www.kvinnojouren.seااالتحادد االسويیديي االعامم لمالذذااتت االنساء:   

 

 

نستطيیع أأنن نساعدكك  
 

عامم٬، وورربما يیصل  يیحدثث االعنف من ااألقرباء في كل أأنوااعع االعالقاتت٬، في كافة أأنحاء االسويید. وونحن نعرفف أأنن عشرااتت ااآلالفف يیتعرضونن للعنف كل
.100.000االعددد إإلى   

 
تكونيین قد تعرضت لجريیمة /تعيیشيین في ووضع مليء باإلهھھھاناتت وواالتهھديید وواالعنف؟ في هھھھذهه االحالة يیمكنك االلجوء إإلى االشرططة. فقد تكونن/هھھھل تعيیش

خطيیرةة وويیجب تبليیغ االشرططة عنهھا.  
 

.112اررئة٬، ااتصل بالرقم أأوو قم بزيیاررةة أأقربب مركز للشرططة. في االقضايیا االط 114 14ااتصل بالرقم   

 


