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 خلفية الكتاب
Bakgrund 

في محافظة  ستينا النساء أالحظت خالل عملي في ملج
ستوكھولم، تزايد عدد المكالمات االستشارية المتعلقة بجرائم 

في الوقت نفسه ازداد عدد الشابات و . العنف المتصلة بالشرف
النساء األجنبيات الالتي انتقلن إلى مساكن الملجأ السرية ھربا 

كل ھؤالء النساء .من اضطھاد وعنف عائلتھن وأزواجھن
تلفة وينتمين لثقافات ومجتمعات والفتيات لديھن خلفيات مخ

 :ولكن لديھن عدة قواسم مشتركة وأديان مختلفة ،
 .انھن ينحدرن أصال من عائالت تقليدية -
انھن انتقلن إلى السويد بسبب صلة قرابة أو عن طريق  -

 .الزواج من رجل سويدي
عدم إلمامھن باللغة السويدية وعدم معرفتھن بحقوقھن  -

 .السويدي وواجباتھن في المجتمع
  .اللغة العربية ھي اللغة اأّلّم للعديد من ھذه النساء والفتيات -

وبما أن لغتي األم ھي اللغة العربية قررت أن أصدر كتاباً باللغة 
العربية من أجل مساندة ومساعدة ھؤالء الضحايا إلى العيش 

من أجل تمويل .حياة آمنة خالية من العنف والذل واالضطھاد
التصال بالمجلس اإلداري لمقاطعة ستوكھولم الكتاب قمت با

 . الذي وافق على تمويل الكتاب عن طريق منحة حكومية
الكتاب ھو عبارة عن مجموعة من المعلومات الموجزة حول 

كما  وأطفالھنخلفية العنف وأنواعه، تأثيره على النساء الضحايا 
الكتاب معلومات عن حقوق الضحايا وعن أنواع  يتضمن

المساعدة والدعم الموجودة في المجتمع السويدي وكيفية 
 . الحصول عليھا



ي 

 

نجاز ھذا الكتاب 
والمجلس اإلداري

 

 ساعدوني على إن
ستينا النساء ملجأ

 ن

  

 اشكر جميع الذين
ضاء مجلس إدارة

 . ستوكھولم

أولوفسونريتا
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في النھاية
خاصة أعض
لمقاطعة س

  
المؤلفة ر
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 المقدمة
Inledning  

الكثير من الفتيات والنساء األجنبيات يتعرضن لسوء المعاملة، 
 !االضطھاد، القمع والقتل كل سنة باسم الشرف

يمنعھا العديد من النساء والفتيات األجنبيات اليوم في السويد 
وأقاربھا من العيش مثل أي امرأة أخرى في السويد، كما  اأھلھ

ن استخدام حقوقھا والفرص المتاحة لھا في البلد يعقونھا م
 .الجديد

ھل أنت ضحية ألي شكل من  ھل أنت من ھذه المجموعة؟
  أشكال االعتداء أو التھديد أو الظلم؟

  ھل تشعرين بالخوف من زوجك أو عائلتك؟ 
ھل تشعرين انك فقدت السيطرة على زمام األمور وتريدين 

 استعادة السيطرة على حياتك؟ 
اتصلي بخفارة النساء أو الشابات للحصول على ! خافيال ت

  !المساعدة الفورية
إقرائي ھذا الكتاب للحصول على معلومات عن أنواع الدعم 

والمساعدة والمشورة التي يقدمھا المجتمع السويدي الى ضحايا 
  !العنف العائلي

نقطة االنطالق لھذا الكتاب ھي أن جرائم العنف المتصلة 
إن .انتھاكات لحقوق الضحايا اإلنسانية األساسيةبالشرف ھي 

ھذه الجرائم ھي انتھاكات لحقوق المرأة والطفل وحقوق اإلنسان 
على النحو المبين في إعالن األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، 

ھذا يعني أيضا أن جرائم . اتفاقية المرأة واتفاقية حقوق الطفل
اكاً للقانون العنف والقمع ذات الصلة بالشرف تشكل انتھ

  .السويدي
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 إذا كانت بحاجة للمساعدة ينبمن تتصل
  والدعم

Kapitel 1  

يقدم المجتمع السويدي لضحايا العنف العائلي عدة أنواع من 
  :الدعم
 .القانونيةالمساعدة  •
 .المساعدة عن طريق المنظمات التطوعية •
 .المساعدة عن طريق المؤسسات الرسمية •

 
المشورة والدعم ، من المھم أن للحصول على المساعدة أو 

  :تتجرأي على إخبار أحد عن وضعك الخاص
أثناء الدراسة تستطيعين إخبار المعلمة، ممرضة  •

 . المدرسة أو مرشدة الخدمات االجتماعية
ين االتصال بخفارة النساء أو بمركز الخدمات تستطيع •

 .االجتماعية
يمكنك أيضاً االتصال بالمركز الصحي في منطقة  •

من أجل تسجيل وإصدار وثيقة خاصة  السكن
باإلصابات،او للحصول على المساعدة لالتصال 

 . بالشرطة الخ
وأخيراً يمكنك االتصال بخط صون حرمة المرأة على  •

  50 50 50-020 :الرقم التالي
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 المساعدة القانونية
Juridisk hjälp 
حق الفرد بالحصول على وكيل قانوني، حق :على سبيل المثال

بالحصول على وكيل قانوني خاص به، االستشارات الطفل 
 .القانونية والمساعدة في دفع التكاليف القضائية

  دعم من المنظمات التطوعية
يوجد في السويد العديد من المنظمات الخيرية العاملة على 

المنظمات األكثر رسوًخا . مساعدة ودعم ضحايا الجريمة
ت وجمعية طوارئ وشھرة ھي خفارات النساء وخفارات الشابا

 .في الصفحات التالية معلومات عن بعضھا. ضحايا الجريمة

 خفارة النساء
Kvinnojour 

توجه .يوجد خفارة للنساء في معظم البلديات في السويد ،
بناء على  وأطفالھم للنساء العامالت فيھا الدعم والحماية

يمكن االتصال  .االحتياجات والرغبات الخاصة  لكل امرأة
جميع .النساء واالحتفاظ في الوقت نفسه بسرية الھويةبخفارة 

  .العامالت في الجمعية ملتزمات بواجب كتمان السر
 :يمكن االتصال بالخفارة إذا كانت المرأة أو الفتاة

  
  .متعرضة للعنف الجسدي والجنسي أو المعاملة السيئة •
مھددة أو متعرضة إلجبار الزواج أو إذا كان لديھا  •

  . أو مع عائلتھا مشاكل مع والديھا
تشعر بأنھا مستغلة من قبل زوجھا أو حبيبھا أو شخصاً  •

  .آخر من عائلتھا
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تريد التحدث حول ظروف حياتھا وعالقتھا الحالية أو  •
 .لديھا مشاكل في المدرسة

إذا كانت بحاجة الى معلومات عن حقوقھا في المجتمع  •
  .السويدي

نزاع بحاجة لنصيحة حول إجراء بالغ للشرطة أو حول  •
  .على الحضانة

بحاجة إلى الحماية من المسيء إليھا في حاالت  •
  . الطوارئ

  
يمكن للنساء . معظم الخفارات لديھا مالجئ ذات عنوان سري

واألطفال الذين بحاجة إلى حماية العيش مؤقتا في أحد ھذه 
يمكن االتصال بالخفارة عن طريق الھاتف أو عن . المالجئ

يمكن أيضاً زيارة . يد االلكترونيطريق إرسال رسالة عبر البر
 ً   .الخفارة شخصياً بعد تحديد موعد متفق عليه سابقا

 خفارة الشابات
Tjejjour 

خفارة الشابات تعمل بنقس طريقة عمل خفارة النساء لكنھا تتجه 
إلى الفتيات والنساء الشابات من سن المراھقة لحوالي سن 

 .العشرين
ك أدخلي على أحد مواقع للعثورعلى خفارة قريبة من مكان سكن

 www.roks.se و www.kvinnojour.com اإلنترنت التالية
www.tjejjouren.se  
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 خفارة النساء ستينا
Kvinnojouren Stina 

المعلومات والمساعدة باللغة العربية اتركي للحصول على 
  :رسالة صوتية على أحد الرقمين التالين

   00 269 580-08أو 19 70 070-055
  . وبعد مضي يوم واحد تتصل بك سيدة تتحدث اللغة العربية

www.jarfallakvinnojour.se   

 الجريمةجمعية طوارئ ضحايا 
Brottsofferjourer 

ھي منظمة طوعية مھام العاملين فيھا تقديم المساعدة، الدعم 
واإلرشادات والنصائح إلى األشخاص الذين تعرضوا 

كما أنھم يقدمون المعلومات عن حقوق اإلنسان .لجرائم
جميع العاملين والعامالت في الجمعية . والمعلومات القضائية

  من أجل االستشارات .رارملتزمون بواجب كتمان األس
  44 00 642-08اتصلي بالرقم 
www.boj.se 

 منظمة فردندي
Verdandi 

في السويد . ھي منظمة تناضل من أجل مجتمع عادل ومتماسك
الذين يعملون  رجل 100المنظمة، شبكة تضم أكثر من  كونت

يمكن . بنشاط لمكافحة العنف المرتبط بالشرف في المنازل 
للنساء والفتيات االتصال بھذه الشبكة من أجل الحصول على 

  .المساعدة والدعم في تعاملھم مع أزواجھن وعائالتھم
  مقاطعة ستوكھولم -حسن ارتاس: االتصال ب 

Hasan.Ertas@verdandi.se08 , 35 984-073  



 

 

ة 

 

 

سياً ، والثنائيي 
لفرص 

معية المشورة عن

ب واالعتداء وفقاً
وغ سن الرشد 

المكالمة .أوضاعھم
 يحتفظ الطفل 

لى ھاتف األطفال

مھاجرين 
ww  يوجد قائمة

بالد كما يوجد 
حقوق المھاجرين

المعلومات 033 

 

 لجريمة

ضحايا المثليون جنس
ھم نفس الحقوق وال

تقدم الجم.  األفراد

16 13 34-200 

  المجتمع

لمتعرضين للضرب
ل األعمار حتى بلو
ث إلى الكبار عن أ
اتورة الھاتف كما

ن الذين يجيبون على
  .سرار

1, www.bris.se

 والدراسة عن المھ
ww.immi.seرنيت

 في جميع أنحاء الب
وانين التي تتعلق بح

 70 60 13-3لھاتف

  

وارئ ضحايا الج

أجل أن تكون للض
متحولين جنسيا لھ
ت مثل غيرھم من

 :اتف
www.rfsl.se/b, 6

ا حقوق الطفل في

ة تساعد األطفال ال
األطفال من كل. ھم

 االتصال والتحدث
ال تظھر أبداً في فا

جميع البالغين. وية
بواجب كتمان األس

16 111:  األطفال

 ھجرة
Immigrantin 

 المعرفة والتوثيق
على موقع اإلنتر
ظمات المھاجرين
عن العديد من القو

رقم ال. في السويد
  .دة لغات

9 

جمعية طو
RFSL 

تعمل من أ
الجنس وللم
وااللتزامات
طريق الھا

brottsoffer

منظمة حق
BRIS 

ھي منظمة
الحتياجاتھ
يستطيعون
مجانية و ال
بسرية الھو
ملتزمون ب
رقم ھاتف

معھد الھج
nstitutet
ھي مركز
.والالجئين
بأسماء منظ
معلومات ع
والالجئين
متوفرة بعد
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الدعم من النشاطات التابعة للبلدية 
 والمؤسسات الرسمية

Kapitel 2 

 عيادة الوالدين
Föräldramottagningen 

ھو نشاط تابع للبلدية يستھدف اآلباء واألمھات مع األطفال 
المحادثات الفرصة ھذه المؤسسة تعطي من خالل . والشباب

للوالدين لمناقشة القضايا المختلفة ولفھم أوالدھم و مشاكلھم 
جميع العاملين . الزيارة مجانية. ولتحسين العالقة بينھم

 .والعامالت في العيادة ملتزمون بواجب كتمان السر

 عيادة الشباب
Ungdomsmottagningen 

سنة االتصال  23سنة حتى عمر 13يمكن للشباب من عمر 
 بعيادة الشباب من اجل التحدث عن العالقات، القلق واالكتئاب،
عن الجسم والجنس ووسائل منع الحمل والحيض واألمراض 

يعمل في عيادة الشباب قابالت وعامالت . الجنسية الخ
يلتزم جميع العاملين والعامالت في العيادة .إجتماعيات وأطباء
  .بواجب كتمان السر

 مركز دعم الضحايا الشباب
Stödcentrum för unga brottsoffer 

 يقدم مركز دعم األطفال والمراھقين المساعدة والدعم 
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الوساطة . الوساطة للذين يقعون ضحايا أو شھود لجريمةو
  طوعية، وتعني أن الضحية تجتمع مع الجاني في حضور

كل اتصال مع . وسيط نزيه غير متحيز للحديث عن الجريمة
توجد مراكز الدعم في عدة .انيالمركز ھو طوعي تماما ومج
للمزيد من المعلومات اتصل . محطات شرطة في ستوكھولم 
  14 114.:بالشرطة على رقم الھاتف التالي

 مركز الدعم واالستشارة في ستوكھولم
Stöd- och rådgivningscentret i Stockholm 

المرأة الشابة اإلتصال بمركز الدعم والستشارة  / يمكن للفتاة  
ال تحتاج المتصلة . ول على الدعم والمشورة والتوجيهللحص

  .الكشف عن ھويتھا اذا كانت ال ترغب في ذلك
  ليالَ ونھاراَ  : 558 44 508-08رقم الھاتف
 : 559 44 508-08رقم الھاتف

 مركز االستشارة ألعائلية
Familjerådgivningen 

يمكن للفرد االتصال بمركز االستشارات األسرية في منطقة  
  :سكنه إذا

كان بحاجة إلى المساعدة والدعم من اجل حل النزاعات  •
 . الزوجية

كان بحاجة إلى المساعدة من اجل إتمام الطالق بطريقة  •
 .جيدة وودية

يريد الحديث عن حالة األطفال وتأثير االنفصال عليھم  •
 .نھم مع الوالد اآلخروعن كيفية التعاون بشأ
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 خط صون حرمة المرأة
Kvinnofridslinjen 

ھو عبارة عن ھاتف دعم للشابات والنساء اللواتي تعرضن إلى 
يمكن أالتصال بخط صون .تھديد أو عنف أو اعتداء جنسي

المكالمة مجانية ال تظھر في فاتورة  حرمة المرْأة ليال ونھارا،
 :رقم الھاتف. رية الھويةتستطيع المتصلة االحتفاظ بس.ألھاتف 

50 50 50-020 

 مساعدة ودعم الرجال
Hjälp och stöd för männen 

في بعض أجزاء مقاطعة ستوكھولم ، على سبيل المثال  في 
شيستا ، يوجد مرشدين لألسرة يعملون مع  -منطقتي رنكبي

عن طريق تقديم الدعم .الرجال الذين يمارسون العنف العائلي
. والمساعدة  يمنح ھؤالء الرجال الفرصة لتغيير سلوكھم العنيف

الدعم ھو عبارة عن سلسلة من المكالمات التي تسمى بفاسكا 
ل كما تتناو.تركز المحادثات على العنف وخلفياته.سامتال 

. المحادثات أيضاً تأثير وعواقب العنف على أسرة المعتدي
تھدف ھذه المكالمات إلى مساعدة الرجل وإلى إطالعه على 
التقنيات التي من شأنھا أن تساعده على إيجاد بدائل لسلوكه 

كما يحصل الرجل المعتدي في نھاية سلسلة المحادثات .العنيف
إلى مزيد من  على معلومات بمن سوف يتصل إذا كان بحاجة

 . المساعدة والدعم
 



 

رئة ، في 

 االجتماعية في 
المركز مفتوح . ي

 إلى
 ن

 بالمسؤول 
ب الخدمات 

  

 

ية للحاالت الطار

Soc 
عن توفير الخدمات
ات الدوام الرسمي

  .ام
Brän  

 4أو الباص رقم 
ن الجھة الخلفية من

.0   
معلومات اتصلي 

أو بمكتب  ي البلدية
.في منطقة سكنك

  

خدمات االجتماعية
 لم

cialjouren i Sto
كز ھو المسؤول ع
كھولم خارج ساعا
 الساعة طوال العا

12 nkyrkagatan
Zinkensdammى

Ansga .المدخل من
.Hornsg  

 00 400 508-08:ف
على المزيد من الم

Informatören في
Socialtjänstenة
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مركز الخد
ستوكھولم
ockholm

ھذا المرك 
مدينة ستوك
على مدار
3: العنوان

القطار الى
ariegatan

gatan 124
رقم الھاتف
للحصول ع
اإلعالمي 
االجتماعية
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لماذا ال تغادر المرأة أو الشابة المنزل عند 
 ؟تعرضھا للعنف

Kapitel 3  

في أغلب األحيان ال تخبر الضحية أحداً عن وضعھا المنزلي 
  السيء وال تجرأ على ترك عالقة مدمرة بسبب عوامل كثيرة

 : يرجع بعضھا إلى
ونقص المعلومات عن المجتمع السويدي، عدم  لالجھ •

المعرفة بحقوق اإلنسان والجھل عن وجود المساعدة 
 .والدعم وأين يمكن العثور عليھا

 .اإللمام باللغة السويدية عدم •
من الشرطة والسلطات عموما و ذلك جزئيا  الخوف •

بسبب التجارب السيئة في الوطن ، أو أن الرجل كذب 
على زوجته وأخافھا بقوله إن السلطات تأخذ األطفال 

  .منھا إذا اتصلت بالشرطة
  .من فقدان األطفال في حالة الطالق الخوف •
 :العائلةأجل مصلحة األطفال والحفاظ على تماسك  من •

نشأة األطفال في عھدة أب عنيف ھو أفضل اإلعتقاد ان 
 .من عدم وجود أب على اإلطالق

 .من التعرض للعزل والنبذ من قبل أفراد األسرة الخوف •
الضحية ال تزال تحب شريك حياتھا وعائلتھا :  الحب •

كما إنھا ترغب في أن . وتأمل أن يغييرون تصرفاتھم
ية تتيح لھم فرصة أخيرة من أجل إنقاذ الروابط العائل

 . والزوجية



 

ر باألسف على 
منزل،  من أن 

 موارد مالية 
  .ة

صلت عن شريك 
  .في السويد

يا يتركون الجناة 
بل اتخاذ القرار 

 

أنھا تشعر: بالذنب
شى إذا غادرت الم

  .ھم
الضحية ال تملك
 تأمين حياة مستقلة
 من البالد إذا انفص
سنتين على إقامتھا ف

 العديد من الضحاي
عدھا إلى المنزل قب

 . ل
  

والشعور ب تعاطف
معتدين عليھا وتخش
حقون األذى بأنفسھ

:االقتصادي وضع
اصة بھا من أجل

من ترحيلھا خوف
تھا قبل مرور سيا

 الجدير بالذكر أن
ت ثم يعودون من بع
مغادرة واالنفصال

15 

الت •
الم
يلح

الو •
خا

الخ •
حي

  
في النھابة
عدة مرات
النھائي بالم
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  أنواع العنف وتأثيره على المرأة وأطفالھا

 أنواع العنف
Olika typer av våld 

العنف الذي يمارسه الرجال ضد النساء ليس فقط عبارة عن 
ھناك أنواع مختلفة من العنف الذي كثيراً . مجرد صفعة أو ركلة

  .ما يحدث على فترات مختلفة وبدرجات متفاوتة
  
توجيه اللكمات والركالت : على سبيل المثال  العنف الجسدي •

بالسجائر ، دفعھا إلى الضحية ، سحبھا من شعرھا وحرقھا 
على األرض أو على جدار المنزل أو عن طريق محاولة 

كما يحاول غالبا الرجل ضرب وركل زوجته الحامل . خنقھا
 .على بطنھا

 
عن طريق استخدام الرجل لكلمات بذيئة في  العنف النفسي •

. )...الخ يدعوھا عاھرة ،غبية، غير نافعة (.وصفه للضحية
زعزعة الضحية لثقتھا الغرض من العنف النفسي ھو 

ھذا يقود الضحية إلى االعتقاد . بنفسھا واحترامھا لذاتھا
بانخفاض قيمتھا الذاتية ومقدرتھا الخاصة على تدبير 

 .أمورھا بنفسھا إلى حد كبير
   

إجبار الرجل الضحية على : على سبيل المثال  العنف الجنسي •
شير الجماع الجنسي واألفعال الجنسية ضد إرادتھا ، وكما ي

 . الرجل المتزوج إلى حقه في جسد المرأة من خالل زواجھم
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ممارسة الجنس عن طريق  يمكن أيضا إجبار الضحية على
 .التھديد باللجوء إلى العنف الجسدي إذا استمرت بالرفض

 
يشكو الرجل من أصدقاء : على سبيل المثال العنف االجتماعي •

الخاصة  الضحية وأقاربھا، ويتھمھم بالتدخل في حياتھم
يدمر الرجل بھذه الطريقة عالقات . وبإيذاء سمعة العائلة

الضحية مع صديقاتھا كما يمنعھا عن الذھاب إلى المدرسة 
  .المجتمعويعزلھا عن باقي 

  
إن الرجل ھو المسؤول عن شؤون األسرة  العنف االقتصادي •

الرجل يستغل غالباً عدم إلمام الضحية باللغة . المالية
ھا لحقوقھا في المجتمع السويدي من خالل وجھل السويدية

كما أنه من .أخذه قروض وشراء السلع والخدمات في أسمھا
الشائع أيضاً أن عالوات األطفال واإلعانة السكنية تودع في 
حساب الرجل الخاص بدون أي إمكانية للمرأة الستخدام ھذه 

كما قد يمنع الرجل الضحية من العمل خارج . الموارد
ما يؤدي إلى ان الضحية تصبح معتمدة اقتصادياً المنزل ، م

 .عليه
 

من المھم ھنا ألمعرفة بأن جميع األفعال الجنسية التي تجرى 
ضد شخص عن طريق الغصب والتھديد ما ھي إإل اعتداء 

يعني أنه حتى لو  مما. واغتصاب يعاقب عليه القانون السويدي
  !اقب على فعلتهقد يعكان الجاني ھو زوج الضحية ف
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 تطبيع العنف وتأقلم الضحية
Våldets normaliseringsprocess 

عملية تأقلم وتطبيع في العالقات التي  كثيراً ما يتحدث المرء عن
تحتوي على العنف  وھذه العملية ھي نموذج تم تطويره من قبل 

غالباً ما ُترتكب  ).2004لوندغرين، (البروفيسور إيفا لوندغرين 
االعتداءات في منزل الضحية كما أن العنف في العالقات 

العائلية يبدأ غالبا بالتغييرات الصغيرة ، والتي   /الزوجية 
التغييرات مثل الغيرة ، والمالحظات : تتصاعد مع مرور الوقت 

الفتاة ولباسھا ، أو طريقتھا في الكالم / الصغيرة حول المرأة 
ر ، في البداية ، عالمة على الحب واالھتمام والتعبير تعتب

مع مضي الوقت تطور الغيرة إلى السيطرة . والرعاية 
والتعليقات تتكاثر وتصبح أكثر انتقاداُ ومعھا يبدأ العنف النفسي 

عادة يسبب العنف .الذي يتطور تدريجيا إلى العنف الجسدي
الجسدي في البداية صدمة نفسية للجاني والضحية على حد 

وغالبا ما يقوم الرجل، بعد ممارسته للعنف للمرة . لسواءا
يحاول الجاني أيضاُ تبرير . األولى، باالعتذار لشريكة حياته

ممارسته للعنف عن طريق إلقاء اللوم على اإلجھاد ،اإلحباط، 
البطالة أو مشاكل في العمل كما أنه يعد الضحية بأنه لن 

يحصل أيضاُ  أن الجاني قد .يضربھا أو يسيئ معاملتھا مرة ثانية
يشتري الھدايا والزھور للضحية كتعبير عن توبته واالعتراف 

 .بحبه

 التبديل بين العنف والحنان
Växling mellan våld och värme 
الجاني في أغلب   /بعد حادثة االعتداء األولى ٌيبدل الرجل 

األحيان معاملته للضحية وتتحول المعاملة السيئة  والعنيفة  إلى 
الحنان وتقديم الرعاية وتسود عادة فترة من الھدوء مليئة بالمحبة 
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وھذا يجعل من الصعب جداً . والحنان واالحترام على العائلة
تستمر فترة الھدوء إلى أن . على الضحية أن تترك العائلة

يغضب الجاني ثانية ويقوم بضرب الضحية واالعتداء عليھا 
صبح أكثر خطورة مع وعادة ما يتصاعد العنف وي. مرة أخرى

مرور الوقت كما يعمد الرجل إلى إنكار العنف وخطورته 
 .ويحاول تحويل العنف الى أمر تافه عادي غير جدير باألھمية

  
في نھاية المطاف يقوم الرجل بتبرير العنف عن طريق إلقاء 

اللوم على الضحية واإلدعاء أنه مجبر على استعمال العنف من 
بعد ذلك تتأقلم . إلى التصرف الصحيحأجل تأديبھا وتوجيھھا 

الضحية مع العنف وتضطر إلى القبول به  وأحيانا الدفاع عن 
الجاني ألن العواقب قد تكون أسوأ بكثير لو أن المعلومات قد 

بذلك يصبح العنف أمراَ . وصلت إلى السلطات وإلى الشرطة
طبيعياً وجزءاً من الحياة اليومية وفي النھاية تعزل الضحية 

فسھا دون أي اتصال مع العالم الخارجي لكي تتجنب إلحاق ن
 .المزيد من األذى والعار بنفسھا وبعائلتھا

  
من المھم ھنا أعطاء الضحية فرصة للتفكير في الوضع وتقديم 

المساعدة والدعم لھا من أجل تجنب مخالفة حقوق اإلنسان 
 .والتشريع السويدي

 للمنزلتحطم العالقة الزوجية ومغادرة المرأة 
Uppbrottsprocessen 

بعد تزايد حاالت االعتداء، تبدأ المرأة بالشك في زواجھا وتبدأ 
كما تبدأ المرأة في . المحاوالت إليجاد حل لوضعھا المنزلي

التفكير في الطالق ولكنھا تخشى أيضا مناقشة األمر مع زوجھا 
في النھاية يطفح الكيل وتغادر المرأة المنزل في . وأسرتھا
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ولكن . ولة للحصول على المساعدة والحماية في مكان آخرمحا
ترك الرجل جسديا ال يعني أن مشاعر المرأة نحو الرجل تختفي 

قد يمضي وقتاَ طويالَ قبل أن تصبح المرأة حرة من . على الفور
مشاعر المرأة تتراوح ما بين الحب والكراھية . مشاعرھا

ني المرأة بتأنيب كما قد تعا.والغضب، والشعور بالذنب والذل 
وقدت تشعر . الضمير بسبب مغادرتھا المنزل وھجر زوجھا

المرأة أيضاَ باألسف على زوجھا  وتخشى أنه يعرض نفسه 
  .لألذى بسبب مغادرتھا المنزل الزوجي

  !ال تخافي من اتخاذ قرارك! لكن يا امرأة
  !أطفالك اةمن المھم جداَ أن تفكري بنفسك وبإنقاذ حياتك وحي

التصال والخدمات االجتماعية ومالجئ النساء في يمكنك ا
يمكنك أن . منطقتك من أجل تجھيز خطة للتحرك قبل  المغادرة 

تخبري أيضا سكرتيرة الخدمات اإلجتماعية عن قلقك على 
زوجك عند ذلك تعمد السكرتيرة إلى  االتصال بزوجك من اجل 

 .تقديم الدعم والمساعدة
 

 اتائج ممارسة العنف على الضحاي
Våldets konsekvenser för brottsoffren 

العيش في األسر األبوية، في ظل القمع والعنف، والحد األدنى 
ج عنه آثار كبيرة تؤثر على األطفال ينتمن الحرية، يمكن أن 

على حد سواء  ھي ھذه العواقب.والنساء المتعرضات إلى العنف
  .نفسية، جسدية، اجتماعية واقتصادية

  
 ة واالجتماعيةاآلثار النفسي .1

من عواقب . غالباً ما يسبب العنف وسوء المعاملة صدمة نفسية
تلك الصدمة ھو تعرض الضحية إلى القلق، األرق أو الكوابيس 

النساء . ويؤدي ذلك مع الوقت إلى تقلب المزاج والعصبية
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المتعرضات للعنف يمكن أن تصبحن أيضاً مضطربات 
 .ي اتخاذ القراراتومشوشات األفكار،كما قد تجدن صعوبة ف

يمكن أن تؤدي الصدمة أيضاً إلى اضطراب وفقدان للذاكرة، 
إلى الشعور بالذنب ،الخجل وبالعجز وفقدان الضحية السيطرة 

وھذا يؤدي بدوره إلى فقدان الضحية للثقة في . على حياتھا
نفسھا والمجتمع مما قد يدفع الضحية إلى االنطواء والعزلة عن 

االكتئاب وإلى المحاوالت االنتحارية في بعض المجتمع وإلى 
 .األحيان

عادًة تخف أعراض الصدمة لدى الكثير من الضحايا مع مرور 
الوقت ولكن إذاً استمرت ھذه العوارض فترة طويلة من المھم 

 .جدا االتصال بطبيب أو طبيبة نفسانية
  

 العواقب الجسدية .2
ت  في تتعرض الضحايا في كثير من األحيان إلى اضطرابا
 .األكل، وآالم في الرأس والمعدة، وصرير األسنان

  
  العواقب االقتصادية .3

  :يؤثر العنف على حالة الضحية االقتصادية
دفع تكاليف المحكمة في حال  قد ترغم الضحية على •

 .عدم صدور قرار بإدانة الجاني
إلى أخذ إجازة مرضية والغياب عن  قد تضطر الضحية •

  .دية والنفسيةعملھا بسبب إصاباتھا الجس
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قد تجبر الضحية على االنتقال من منزلھا، التوقف عن  •
من الدراسة أو تغيير مكان عملھا من اجل الھروب 

 .مالحقة الجاني وتفادي عنفه
   

 الشعور بالذنب والعار .4
في معظم األحيان تشعر الضحية بالذنب والعار بسبب ما حصل 

من ان الجاني  كما تلوم الضحية نفسھا على ما حدث،على الرغم
 من الشائع أيضاً ان تشعر الضحية كما انه.ھو المسؤول

ھذه المشاعر ھي طبيعية . بالغضب على الجاني وكذلك الكراھية
في ھذه الظروف كما أنه من المھم التعبير عنھا عن طريق 

التحدث مع شخص ما كأحد موظفات خفارة النساء القريبة من 
 .مكان سكن الضحية

 على سلوك الطفل المنزل في تأثير العنف
Våldets påverkan på barnen 

عندما يعيش الطفل في عائلة حيث يسيء رب العائلة في معاملة 
يوجد خطر . والدته ويعرضھا للضرب أو أي نوع من العنف

على المدى الطويل بأن الوضع العائلي سوف يؤثر دائما على 
كثير  في. قييم الطفل ووجھات نظره حول األشخاص اآلخرين

من األحيان يلتزم األطفال المتعرضين للعنف بالكتمان ، كما 
. يتعلمون أن ھذا شيء سري ينبغي أن يبقى في إطار األسرة

كما يتعلم األطفال أيضاً أن العنف أمر عادي يستخدمه الراشد أو 
تجارب الطفل  في أغلب الحاالت  تؤثر. األقوى لتحقيق أھدافه

عدائي ال يمكن التنبؤ به مما يؤدي  على نظرته إلى العالم كشيء
  .بدوره إلى صعوبة لدى الطفل في الوثوق بالناس اآلخرين



 

 
ت 

ة 

ئ 

 

م جنبا إلى جنب 
سن الرشد أن 

ھذا ينطبق . ين
بدا على مساعدة 

 

ستمرار العنف 
ف ومنح الضحايا 
فة لمساعدة النساء

مثال دعم عن 
تخصصات تعملن

في الحاالت. ماعية
حصول على 
كز الخدمات 

أحد مراكز العناية
 :م الھاتف التالي

  طبية باللغة
ت الطوارئحاال ي

11.  

 

 مليئة بالعنف تسھم
لطفل حين بلوغه س
وق وحدود اآلخري
لذين لم يحصلوا أب
.دثوا عن تجاربھم

ايا العنف ھو أن اس
يء ھو وقف العنف

م مختلفد أنواع دع
على سبيل الم. نف

ن قبل موظفات مت
ت الخدمات االجتم

للح. ة طبيب نفسي
مات اتصلي بمرك

.  
لى معلومات عن 
ل الرعاية على رقم
 على المشورة الط
في. من ذوي الخبرة
2على الرقم التالي

www.b 

  

فل في بيئة منزلية
 أخرى ،إلى ان ال
يفا أو ال يحترم حقو

لى األطفال الص ع
 على فرصة ليتحد

 لعالج
Stöd o 

شترك لجميع ضحا
أھم شي. الً خطراً

يوجد. عيشون فيھا
لذين يشھدون العن
كالمة والمشورة من
ئ النساء أو موظفات
ن األنسب استشارة
ووللمزيد من المعل
ة في منطقة سكنك
ريضة أو بحاجة إل
كنك االتصال بدليل

، للحصول-5208
ن قبل ممرضات م
صلي باالستغاثة ع
rottsoffermyndig

www.raddab  
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نشوء الطفل
مع عوامل
يصبح عنيف
بشكل خاص
وحماية أو

الدعم والع
ch hjälp
القاسم المش
يعتبر عامال
بيئة آمنة يع
واألطفال ا
طريق المك
في مالجئ
الصعبة من
المساعدة و
االجتماعية
إذا كنت مر
الطبية يمكن

 528 3828
العربية من
الخطرة اتص
gheten.se
barnen.se



24 
 

عنف الرجل ضد المرأة من أجل المحافظة 
 على الشرف
Kapitel 4  

إن كال مفاھيم العنف في العالقات الوثيقة والجرائم المتصلة 
ھناك عدة أنواع من القمع والعنف . بالشرف ھي مفاھيم واسعة

السلطة والحاجة إلى : وسوء المعاملة األسرية لكن األساس واحد
السيطرة واالعتقاد السائد لدى العديد من الرجال أن المرأة 

  .اصة يتصرفون بھا كما يحلو لھمواألطفال ما ھم إال ممتلكات خ

  العنف من أجل المحافظة على الشرف
  .يشارك العديد من األفراد في أعمال العنف: جماعي •
األسرة والمجتمع تقبل العنف : القبول والمتطلبات •

  .وتطالب به من أجل غسل العار
النساء والفتيات ضحايا للعنف ، وفي بعض الحاالت  •

  .الشبان
عليه غالباً مع باقي أفراد  العنف ھو مخطط ومتفق •

  .  العائلة
  .ھدف العنف ھو السيطرة وممارسة السلطة •
  .العنف ھو جسدي، نفسي وجنسي •
تتعرض الضحية لالضطھاد من قبل كل من األسرة  •

  .بأكملھا ومعظم األصدقاء
 .ختان اإلناث، زواج األطفال والزواج التقليدي المدبر •



 
.  
 

ب شريكة حياته 

. 
 في المجتمع 

 .ون تخطيط

  .لسلطة
 األصدقاء 

ساعدة النساء 
ختلفة من العنف 

 المجتمعات 
ورد في الكتاب 

  .يا الفتيان

لعار سنلقي نظرة
 المتصلة بالشرف

 

  في السويد
ى ان الرجل بضرب

مجتمع تدين العنف
فال ضحايا للعنف

 معظم األحيان بدو
  .نفسي وجنسي

سيطرة وممارسة ال
رة بأكملھا ومعظم

لكتاب مساندة ومس
ضات لألساليب المخ
ضوء على ھياكل
، ولكن معظم ما و
 ومساعدة الضحاي

 مفھوم الشرف وا
افي لجرائم العنف

  

جل ضد المرأة ف
فردي، بمعنىكون
  .وحده
األسرة والمج: إلدانة

عتبر النساء واألطفا
 .سويدي

عنف مباشر، وفي
عنف ھو جسدي، ن
دف العنف ھو ألس

ألسرساند وتساعد ا
 .ضحية

ت سابقا ھدف ھذا ال
ألجنبيات المتعرض
الشرف وتسليط الض
كامنة وراء العنف
ستخدم أيضا لدعم

ن نبدأ الحديث عن
ى االنتشار الجغرا
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عنف الرج
يك •

لو
اإل •
يع •

الس
الع •
الع •
ھد •
تس •

الض
 

كما ذكرت
والفتيات األ
المتصلة با
التقليدية الك

أن ُيس يمكن
 

لكن قبل أن
سريعة على



26 
 

االنتشار الجغرافي لجرائم العنف المتصلة 
  الشرف

جرائم العنف المتصلة بالشرف ھي ظاھرة شائعة في 
في معظم بلدان : جتمعات التقليدية في بعض أجزاء العالمالم

الشرق األوسط، أفغانستان، الھند، باكستان وبنغالديش كما في 
خاصة عندما يتعلق األمر  (.دول البلقان وجنوب أمريكا وأفريقيا
وبما أن العديد من .)بتشويه األعضاء التناسلية األنثوية

البلدان أصبحت السويد في السويد ينحدرون من ھذه  المھاجرين
 .من البلدان التي تحدث فيھا ھذه الجرائم

 بعض اإلحصائيات
عملية قتل كل سنة في العالم ، ولكن على  5 000تحصل 

  . األرجح العدد الصحيح ھو أكثر بكثير
حالة قتل سنويا  بينما  1 000 في الباكستان مثال تسجل •

وفقا ( .جريمة قتل سنويا 15 000ترتكب في الھند 
 .) 2 و األمم المتحدة 1 إلحصاءات منظمتي العفو الدولية

تبين أن ھناك  2004في إحصاء وطني سويدي من عام  •
ما يقرب من األلفين  حالة معروفة من حاالت العنف 

التقديرات . المتصلة بالشرف لدى السلطات والمنظمات
تقول أن عشرة الى خمسة عشرة با لمئة من ھؤالء 

  .الضحايا في حاجة إلى مساكن محمية سرية

                                                 
  Amnesty international = / www.amnesty.seمنظمة العفو الدولية  1
  United Nations = www.fn.se/  www.un.org / منظمة االمم المتحدة 2



 

 

 

ية العمل 
مور أخرى، أن 
ن أصل أجنبي 
.فظة على الشرف

طعة ستوكھولم 
.ميع أنحاء السويد

كبر بكثير، 
 إلى السلطات 

 

سارة ھوغدين، كلي
من بين أ ،2007م

تيات السويديات من
زل من أجل المحاف

فتاة في مقاط 3 00
مع والعنف في جم

الحقيقي ھو أك لرقم
ا يخفن من اللجوء

  

يين في أُطروحة س
الجتماعي، من عام

في المئة من الفت 2
يھن قيود من المنز

0أنه يوجد حوالي 
فتاة متعرضة للقم 1

العتقاد يقول ان ال
ألن ھؤالء الضحايا

  .ساعدة
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تبي •
اال
27
لدي

 
ھذا يعني أ

100 000و
وان كان اال
وخاصة أل
لطلب المس
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 مفھوم الشرف و خلفيات العنف

مفھوم الشرف ھو مفھوم اجتماعي بالدرجة األولى ُيستخدم في 
المجتمعات التقليدية، لتوجيه الناس وتنظيم حياة األفراد 

وم على أساس النظام األبوي ويقوم ھذا المفھ. االجتماعية
النظام األبوي يعني أن الرجل ھو الذي .العشائري ومعاييره

يقرر في كل ما يتعلق باألسرة ويملك السلطة الحاسمة في كل 
  .األمور

  
 عندما نتحدث عن جرائم العنف المتصلة بالشرف تأخذ مفاھيم

يؤثر سلوك الفتيات  العذرية ، العفة والسمعة مركزا مھما بحيث
في ھذه .والنساء الفعلي أو المزعوم على احترام العائلة وسمعتھا

. المجتمعات يرتبط شرف العائلة بسلوك المرأة أو الفتاة الجنسي
ولذلك يشكل تحرر المرأة خطرا كبيرا لھذا النظام االجتماعي 

 . ولھذه المجموعة و تھديداَ لشرف كل أفراد األسرة
  

كما يعتمد الفرد على العائلة من أجل توفير حياة آمنة ومستقلة 
ولذا ُيعتبر الحفاظ على تقاليد وشرف العائلة أكثر أھمية من 

الفرد نفسه كما ُتعتبر احتياجات ورغبات  الفرد ثانوية ويجب أن 
قواعد العائلة ھي . تكون دائما مالئمة لمصالح األسرة الفضلى

وكل فرد يخترق . ميع التقييد بھا حرفياالسارية و ينبغي على الج
النظام وال يتبع األعراف المعتمدة يعاقب على فعلته و يعتبر ھو 

من أجل تقرير العقوبة يجتمع رجال . الذي يكسر شرف العائلة
العائلة ويناقشون الموضوع ثم يقررون العقوبة وكيفية تنفيذھا 

و استعمال حتى لو كان ذلك يعني أنه يجب اللجوء إلى العنف أ
يلحق العار باألسرة بأكملھا في حال انتھاك أحد األفراد . القوة

. لقواعد الجماعة لذلك تحافظ العائلة بشدة على سلوك أفرادھا
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يكفي أنه يوجد إشاعة أن الشابة أو المرأة تصرفت بطريقة ال 
على سبيل المثال أن تكون فقدت .تطابق العرف المتعارف عليھا

ة بشخص غير مقبول من عائلتھا لكي  بكارتھا أوھي مغرم
المرأة االجتماعية إلى التقلص بشكل / تتعرض حياة الشابة 

ملحوظ وإلى العنف والتھديد بالقتل من قبل معظم أفراد العائلة 
 .على السواء

ھناك عدة أسباب لمشاركة العديد من أفراد العائلة في 
  االعتداءآت

لوك المرأة يشارك الرجال ألن شرف العائلة مرتبط بس •
 .الجنسي وألن الرجل ھو المسؤول األول عن العائلة

النساء ألن النساء ھن المسؤوالت عن تعليم  تشارك •
وتربية البنات وألن المجتمع يعتبر أن سلوك البنت ھو 

  .صورة طبق األصل من سلوك األم
ُيجبر الفتيان على المشاركة عن طريق مراقبة سلوك  •

بينما يتم . إذا لزم أالمر أخواتھم وأقاربھم ومعاقبتھم
إلقاء اللوم على الضحية تماما في حين أن ًممارس 

 . العنف ُيشجع وُيساند من قبل العائلة و البيئة القريبة منه

 غشاء البكارة وفقدان العذرية 
إن المفھوم العام السائد في البلدان المتحضرة كالسويد ھو عدم 

السائد منذ فترة طويلة في وجود غشاء البكارة بينما ان الرأي 
 )البكارة (المجتمعات التقليدية ھو أن الفتيات يولدن مع غشاء

 يغطي فتحة المھبل وان ھذا الغشاء يتمزق في الجماع األول،
و بالتالي يصبح تأثير ونتائج فقدان . مما يؤدي إلى حدوث نزيف

العذرية على الضحية مختلف اختالفا كبيرا تبعا لعوامل عديدة، 
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بينھا الطبقة االجتماعية وشدة تعلق العائلة بالتقاليد والثروة  من
فقدان العذرية يمكن أن يؤدي الى كارثة  مادية . والدين

  .واجتماعية على أسرة الفتاة أو العائلة بأكملھا
يؤدي فقدان الفتاة لعذريتھا الى السمعة : كارثة اجتماعية •

قد يؤدي  كما.السيئة والنبذ االجتماعي للفتاة وعائلتھا
أيضا إلى عدم رغبة اآلخرين بالتقدم للزواج من 

  .أخواتھا
اكتشاف العريس ، بعد ليلة الزفاف، أن : كارثة مادية •

العروس ليست عذراء يؤدي غالبا إلى فصل الزواج 
والى مطالبة العريس لعائلة الفتاة بإعادة المھر الذي ھو 

 في معظم األحيان عبارة عن مبلغ من المال يدفعه 
 .لعريس لعائلة الفتاة قبل الزواجا

  الزنا، العذرية والطالق
الطالق غير مقبول في المجتمعات التقليدية المتحفظة ويعتبر 
الزنا جريمة ھائلة تعاقب بالقتل او باإلعدام رجما في بعض 

و يكفي ان يزعم العريس بأن العروس . بلدان آسيا وأفريقيا
ھمھا بالزنا لكي يتم فسخ كانت  غير عذراء في ليلة الزفاف أو يت

الزواج على وجه السرعة دون األخذ بعين االعتبار عدم وجود 
إثبات او دليل على الزنا ودون النظر إلى معارضة العروس 
ورفضھا للطالق واستعدادھا للخضوع لفحص طبي من أجل 

ويؤدي طالق المرأة إلى تلويث سمعة العائلة . إثبات عذريتھا
ينتج عنه اضطھاد المرأة ونبذھا وسوء  وجلب العار عليھا مما

معاملتھا من قبل المجتمع ويحدث ذلك في كل الديانات دون 
  . استثناء
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  العواقب
بناء على مدى خطورة المخالفات، تصبح العواقب أكثر خطورة 

  :من أبرز العواقب.على حالة الضحية ومحيطھا
تضغط  األسرة بشكل أكبر على : المراقبة واالضطھاد •

الضحية عن طريق مراقبة ھاتفھا وجوالھا وقراءة 
رسائلھا البريدية واإللكترونية ومراجعة قوائم الھاتف 

 . وما إلى ذلك من أساليب القمع والقھر
عن طريق السجن في المنزل : العزلة والنبذ االجتماعي •

 رستھا أو عملھاومنع الضحية عن الذھاب إلى مد
  .واالتصال بأصدقائھا

عن طريق القول على : االعتداءت والتھديدات الباطنة  •
  ".أنت تعرفين الطريق الصحيح: " سبيل المثال 

إرغام الضحية على الزواج من : الزواج اإلجباري •
شخص تختاره العائلة ودون النظر أو األخذ في 

  .االعتبار رغبة الفتاة
دفعھا إلى  /ضحية أو إرغامھا عن طريق قتل ال: العنف •

 .االنتحار

  ألبوي رعاية وتربية األطفال ضمن النظام
إن الوالدين واألقارب لھم أدوار مختلفة في تنشئة وتربية 

  : ھذه األدوار مقسمة وفقا لما يلي.األطفال
إن الوالد ھو الذي يتحمل المسؤولية األساسية في تربية  •

ومن أھم واجباته  ماديةأبنائه وتأمين احتياجات العائلة ال
 .العمل على الحفاظ على شرف العائلة

يحل أالبن محل األب في غيابه أو إذا كان الوالد لم يعد  •
على قيد الحياة وُيعطى األبناء عادة حقوق وحريات 

كما يلعب الفتيان دوراً مركزياً في . أكثر من الفتيات
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مراقبة سلوك أخواتھم وأقاربھم ويقومون، في بعض 
يان، بمعاقبتھن دون إبالغ  العائلة عن فعل الفتيات األح

 ..من أجل تجنيبھن عقاب أقصى وللحفاظ على حياتھن
األم ھي المسؤولة األولى عن تنشئة األوالد وخاصة  •

عندما تكون .البنات كما انھا مسؤولة عن إدارة المنزل
أعمال األوالد جيدة تعود بالفائدة على األسرة يأخذ 

فسه بينما في حال قيام األوالد بأعمال الوالد الفضل لن
تضر بسمعة العائلة ، تعتبر العائلة ان األم قد فشلت في 

  .أداء واجباتھا وتالم على ذلك
اإلبنة ھي التي تعتني بالبيت واألخوة األصغر سنا لدى  •

من واجباتھا أيضاً الخضوع .غياب الوالدة عن العائلة
  .واألسرةلرغبة أشقائھا والتكييف مع مطالب األب 

من مھامھم مراقبة العائلة ودفع الوالد إلى : األقارب •
  .  القيام بواجباته من أجل الحفاظ على شرف العائلة

 

من أجل المحافظة على ”الوقائية ”تدابير العائالت
  شرف الفتيات

أجل المحافظة  تلجأ العائالت  إلى عدة طرق أو أساليب من  
التقليدي المدبر من قبل على شرف الفتيات من بينھا الزواج 

  .أفراد العائلة ، زواج األطفال و ختان أإلناث
  

غالبا ما يعتبر االعتداء الجنسي على النساء  الزواج التقليدي المدبر
جريمة ضد المجتمع بأكمله، وليس ضد الضحية على وجه 

وُيلقي المجتمع اللوم على الضحية التي ُتجبر، في . الخصوص
واج من الجاني أو من رجل كبير السن معظم األحيان على الز
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من أجل غسل عار العائلة وإعادة التوازن واالستقرار إلى 
  .المجتمع

والجدير بالذكر ھنا أن االغتصاب في إطار الزواج غير  
وفي بلدان أخرى يحصل الجاني . معترف به كجريمة خاصة

لذلك . على عقاب مخفض إذا كان الجاني متزوجا من الضحية
ثير من األھالي إلى تزويج بناتھم باكرا ألنھم يعتقدون أن يلجأ الك

الزواج في سن مبكرة ُيوفر للفتاة الحماية من العنف واالعتداء 
 ج يمكن أن يحمي عرض الفتاة ويصونالجنسي وأن الزو

كما ينظر البعض أيضا إلى الزواج المبكر كإستراتيجية . شرفھا
جية التي تؤدي إلى لتجنب حاالت حمل الفتيات خارج إطار الزو
  .تعريض الفتاة وعائلتھا إلى النبذ االجتماعي

 
مليون فتاة في سن المراھقة على  82 يتم إرغام زواج األطفال

 ً   في بعض األحيان يتم الزواج حتى قبل أن . الزواج سنويا
يتم تزويج . تحصل الفتاة على العادة الشھرية أو الحيض

  .بالقدر نفسه كالفتياتالصبيان أيضاً في سن مبكر ولكن ليس 

  يؤدي زواج األطفال إلى عواقب وخيمة
غالبا ما ُتمنع الفتيات بعد الزواج من الذھاب إلى  •

 .المدرسة
إساءات المعاملة شائعة في زيجات : العنف المنزلي •

كما يتعرض عدد كبير من األطفال والشباب . األطفال
عندما يرفضون الزواج أو " جرائم الشرف"إلى 

شريك آخر لحياتھم بالرغم من معارضة يختارون 
  .العائلة
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كما يؤدي زواج األطفال إلى المشاكل الصحية عند  •
الحمل بسبب عدم النضج الصحي والنفسي كما أن 

مما يتسبب . الفتيات يلدون عادة دون مساعدة مھنية
 .بدوره بأضرار بالغة على كل من الطفل واألم

 
ح بتزويج المراھقين قبل يسم. سنة 18سن الزواج في السويد ھو 

بموجب إذن وبلوغ سن الثامنة عشرة فقط في حاالت استثنائية 
 . من إدارة المقاطعة

 
ينطوي على أنواع مختلفة من تشويه األعضاء  ختان اإلناث

غالبا ُتقطع أجزاء من العضو : التناسلية لدى البنات الصغيرات
اً للتبول ودم التناسلي ويخيط الباقي ويترك فقط ممراً صغيراً جد

تشويه األعضاء التناسلية ھو تقليد قديم جداً كان . الحيض
موجوداً قبل فترة طويلة من منشأ الديانة المسيحية والدين 

بلداً أفريقياً وفي آسيا  28ُيمارس ختان اإلناث في . اإلسالمي
  .والھند واندونيسيا وماليزيا و سري النكا

 .سنوياتتعرض مليونين فتاة وامرأة للختان 

   اولياء األمور بناتھم لعدة أسبابمن يختن الكثير 
بسبب اعتقادھم بأنھم يحمونھم وأن الختان يساعد بناتھم  •

   .وشرفھنعلى الحفاظ على براءتھن 
يعتبر الختان ضمانة لتزويج ألفتاة ولكي يكون لھا  •

  .مكانھا في المجتمع
عدم معرفة األھل بالمخاطر الصحية و الجسدية التي  •

 يسببھا الختان كالنزيف وااللتھابات وتعريض بعد
  .األعضاء إلى الضرر
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  العيش في بلد جديد

يشكل الفرق بين الثقافات حاجزاً كبيراً عندما تنتقل العائالت 
المتقيدة بالعرف والتقاليد إلى العيش في السويد مما يؤدي إلى 
  :مواجھة ھذه العائالت لمشاكل معقدة جدا ومتعددة الجوانب

 
حاجة العائالت إلى الحفاظ على ھوية المجموعة تتعزز  •

 .غالبا لدى مواجھة مجتمع جديد مختلف
يندمج األفراد في المجتمع السويدي من خالل دراستھم  •

مما يؤدي إلى .وعيھم وإلمامھم بحقوقھم كأفرادويزداد 
  .العائلة بفقدان السيطرة على الوضع \شعور الرجل 

يصبح تصرف وسلوك األفراد تلقائياً تھديداً للسلطة  •
كما ُتعتبر المعايير السابقة . األبوية والنظام االجتماعي

التي اسُتخدمت في الماضي أمراً مفروغاً منه مما يدفع 
ئلة إلى اللجوء إلى استعمال القيود والضغط العا \الرجل 

على المرأة واألطفال من أجل دفعھم إلى االلتزام 
كما يصبح نمط حياة الشابات .باألعراف والتقاليد

  .والنساء عرضًة للسيطرة االجتماعية القوية
قد تتزعزع سلطة الرجل داخل األسرة أيضاً إذا كان  •

ية معتمداً على الوالد بسبب عدم إلمامه باللغة السويد
مما .المجتمعو تعامله مع السلطاتزوجته وأطفاله في 

قد يؤدي إلى فقدانه لمكانته السابقة ولدوره كممثل 
  .لألسرة خارج المنزل

حتى في الحاالت التي يكون فيھا الزوج مقتنعاً وموافقاً  •
على سلوك زوجته وأوالده تسوء معاملته ألسرته مع 

العائلة واألقارب الوقت وذلك بسبب الضغوط من 
المتواجدين داخل وخارج السويد للحفاظ على المعايير 
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التقليدية والقيم وذلك ألن سلوك المرأة والفتاة في السويد 
 أقاربھن الذين يعيشون في السويد قد ُيدمر سمعة

لذلك يعمد الرجل إلى مراقبة  .وخارجھا على حد سواء
ال سلوك زوجته وبناته من أجل تفادي القيل والق

والشائعات مما ُيؤدي بدوره إلى تقلص حرية المرأة 
 ً  . والفتيات تدريجيا

إتباع النظام القائم على مفھوم الشرف ھي وسيلة 
  للبقاء على قيد الحياة

لكي نفھم لماذا يتحكم موضوع الشرف بالمجتمعات التقليدية وال 
يتحكم بالمجتمع السويدي يجب علينا أوالً الحديث عن الرفاھية 

 .ث يعتبر المجتمع السويدي اليوم مجتمع تسوده الرفاھيةبحي
تتعلق الرفاھية بالظروف المعيشية للناس، مثل االقتصاد 

كما يستند مجتمع الرفاھية على فكرة .،الصحة ،التعليم والسكن
التضامن أي أن يساھم كل األفراد بالرفاھية ويتشاركون فيھا 

حاول المجتمع ولجعل ذلك ُممكنا ي. عن طريق دفع الضرائب
  . توزيع الموارد واألموال المتوفرة على جميع أفراده

بينما يسود الفقر في معظم المجتمعات التقليدية و شبكة األمان 
االجتماعي ھي بالكاد موجودة، مما يجعل المرء معتمداً على 

عائلته من أجل ضمان الرعاية الصحية،تلبية احتياجاته المادية 
مستوى دراسة جيد ألوالده وبناء مستقبل واالجتماعية ، وتأمين 

  .أفضل للعائلة كلھا
 

في عبارة أخرى، تنقذ العائلة واألقارب حياة الفرد، وُينتظر من 
األشخاص الذين يستفيدون من ھذه الشبكة االجتماعية العائلية، 

لذلك يصبح من الطبيعي تماما .حمايتھا وعدم تعريضھا لألخطار
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القوانين وحقوق المرأة والطفل في المجتمع 
 السويدي

Kapitel 5  

في السويد، يوجد العديد من القوانين واالتفاقيات الدولية التي 
إنھا : من المھم جدا معرفتھا. تحمي الحقوق األساسية للمواطن

اتفاقيات األمم المتحدة ، قانون أولياء األمور ، قانون الخدمات 
االجتماعية، قانون صون حرمة النساء،قانون أألجانب والقانون 

  ....الجنائي

 5اتفاقيات األمم المتحدة
  .1946السويد ھي عضو في منظمة األمم المتحدة منذ عام 

لقد وقعت السويد على معظم الوثائق والبيانات المتعلقة بحقوق 
منھا حقوق اإلنسان،حقوق . اإلنسان ضمن منظمة األمم المتحدة

. الطفل والبيانات المتعلقة بمكافحة العنف والتمييز ضد المرأة 
لھذه االتفاقيات يجب على الدول األعضاء في األمم المتحدة وفقا 

العمل بجد واتخاذ تدابير وقائية من أجل تفادي ومنع حدوث 
الجرائم المرتكبة ضد المرأة باسم الشرف ومعاقبة مرتكبيھا 

وتوفير الحماية للضحايا سواء أكانت ھذه األفعال مرتكبة من 
  .قبل الدولة أو من األشخاص العاديين

                                                 
5 www.manskligarattigheter.se  إقرائي المزيد عن حقوق االنسان والطفل

 على موقع الحقوق االنسانية 
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بيان الجمعية العامة لألمم المتحدة من اجل القضاء 
  )1993(  على العنف ضد المرأة

يدين ھذا البيان العنف الجسدي والجنسي والنفسي ضد المرأة  
سواء كان يحدث داخل األسرة والمجتمع، أو كان يمارس أو 

  .موافق عليه من قبل الدولة
المرأة  دكما تحث جمعية الدول األعضاء على إدانة العنف ض 

وعدم الرجوع إلى العادات والتقاليد أو إلى الدين للتھرب من 
 . المسؤولية عن العنف

  بعض حقوق اإلنسان
الناس كلھم يولدون أحراراً وھم متساوون في القيمة  •

  .والحقوق
  .لكل فرد الحق في الحياة والحرية واألمن الشخصي •
لدى الرجال ولنساء البالغين الحق بالزواج وتأسيس  •

ئلة دون أي قيد أو تحديد بسبب العرق أو الجنسية أو عا
كما يملك الطرفين حقوق متساوية عند عقد . الدين

 .الزواج وأثناء قيامه  وعند فسخ الزواج
ھذا يعني ان كل القوانين واألنظمة في السويد تطبق على جميع 

االتفاقية .السكان وأي انتھاك لحقوق المرأة يعتبر انتھاكاً للقانون
ي أيضاً ان من حق المرأة تقرير حياتھا بنفسھا وال أحد لديه تعن

الحق في اتخاذ القرارات عنھا أو إجبارھا على الزواج عن 
حياة خالية . طريق التھديد بالضرب أو القتل أو إلحاق األذى بھا

من االضطھاد والعنف ھي من حق كل إنسان بدون اخذ أي 
  .اعتبار للجنس أو السن
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  حقوق الطفل
وقعت السويد أيضاً على اتفاقية األمم المتحدة لقد  •

المتعلقة بحقوق الطفل أو معاھدة الطفل كما تسمى 
وھي تنص على ان كل األطفال متساوون وان .غالبا

على الدول األطراف أن تحترم وتكفل لكل طفل يخضع 
لواليتھا بالحقوق المنصوص عليھا في ھذه االتفاقية 

نظر عن العرق أو دون تمييز من أي نوع ، بغض ال
اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو 

كما تكفل الدول األطراف للطفل .األصل أو الوطنية الخ
الحق في التعبير عن آراءه مع األخذ  بعين االعتبار 

 .عمر الطفل ونضجه
كما يحق للطفل الضحية بممثل قانوني خاص به من  •

يله خالل التحقيقات أجل المحافظة على حقوقه وتمث
أن .األولية وأثناء المحاكمة بدال عن حاضني الطفل

المدعي العام ھو الذي يطلب من المحكمة تعيين ممثل 
 . قانوني خاص بالطفل

في كل اإلجراءات المتعلقة باألطفال يجب على  •
السلطات أن تأخذ بعين االعتبار مصلحة الطفل 

 .الفضلى

 6المساواة في المجتمع السويدي
تعني المساواة أن يتمتع النساء والرجال بنفس الفرص  •

وھذا ما . والحقوق والواجبات في كافة مجاالت الحياة
 .ينظمه قانون مكافحة التمييز

                                                 
  www.nyistockholm.se :موقع اإلنترنيت التالي: ألمصدر  6
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وتقصد الحكومة . تنتھج الحكومة أيضاً سياسة المساواة •
أنه إذا ما تحققت المساواة في المجتمع فإنه يصبح أكثر 

 .عدالً وديمقراطية
لمساواة تطوراً في المجتمع ألنه يستفيد من كما تحقق ا •

لذلك . كافة الموارد والخبرات الموجودة لدى كل الناس
 .ينبغي على المجتمع ألسعي لتحقيق المساواة

. السويدية أربعة أھداف للمساواة  لقد وضعت الحكومة
 :ھذه األھداف ھي

يجب أن يتمتع النساء والرجال بنفس الحقوق والفرص  •
 .المجتمع والتأثير في السياسةللمشاركة في 

يجب أن يتمتع النساء والرجال بنفس الفرص في التعليم  •
 .والعمل

يجب أن يتحمل النساء والرجال نفس المسؤولية عن  •
  .العمل في البيت وفي رعاية األطفال

  .يجب وقف عنف الرجال ضد النساء •

  قانون مكافحة التمييز
يتعرضوا للتمييز في يحمي قانون مكافحة التمييز الناس من أن 

العمل والمدرسة والجامعة وفي المحالت التجارية وعند شراء 
كما تشمل الحماية أيضاً العديد من . المسكن أو استئجاره

المجاالت المھمة في المجتمع، كالرعاية الطبية والصحية مثالً 
 .والخدمات االجتماعية ونظام الضمان االجتماعي

  
إذا تعّرض للتمييز بسبب جنسه أو يمكن للمرء أن يقدم بالغاً 

ھويته أو تعبيره أو انتمائه العرقي أو الديني أو رأيه العقائدي أو 
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كما يمكنه أن يقدم بالغاً إذا . ميوله الجنسية أو عمره أو إعاقته
يمكن . تعرض لمعاملة غير منصفة بسبب تمتعه بإجازة الوالدين

المظالم  أمينللشخص الذي تعرض للتمييز أن يبلغ عن ذلك إلى 
ً .  لشؤون التمييز العرقي دي أو  .ولن يكلف ذلك شيئا

 
على موقع عن المساواة وقانون مكافحة التمييزإقرائي المزيد 
 :االنترنيت التالي

www.nyistockholm.se  

  (1962:700) 7بعض بنود قانون الجنايات
   :وفقا لقانون الجنايات

تعتبر كل أنواع الجماع الجنسي وممارسة أي عالقة  •
جنسية مع طفل تحت سن الخامسة عشرة اغتصاب 

وھذا يعني أن الراشد يدان بتھمة . وخرق للقانون
االغتصاب حتى لو أن العالقة الجنسية تمت بموافقة 

ُيحكم على مغتصب الطفل . الطفل وبدون عنف أو إكراه
 .سنوات غالبا بالسجن لمدة أقصاھا عشر

ان الجرائم المتعلقة بصون حرمة المرأة متعددة وھي  •
التي  االعتداء الجنسي واالغتصاب تشمل الضرب،

أو طليقته أو شريكة . يمارسھم الرجل ضد زوجته
  .حياته

في حال تكرر اإلعتداءت واالنتھاكات على الضحية  •
تعتبر ھذه الجرائم فاحشة وخطيرة مما قد يؤدي الى 

 .بقسوةمعاقبة الجاني 
                                                 

   www.lagen.nu :على موقع االنترنيت التالي المزيد عن القوانين السويديةاقرائي  7
 )(1962:700قانون 
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عقوبة انتھاك صون حرمة المرأة ھي غالبا السجن  •
 .سنوات 6أشھر و  6لفترة تتراوح ما بين 

عدم التقييد بأمر منع الزيارة ھو أيضاً شكل من أشكال  •
انتھاك حرمة المرأة مما قد يؤدي إلى ان تحصل 

 . الضحية على ما يسمى بتعويض اإلصابات الجنائية
عشر عاما عن  أي شخص يفرق طفل دون سن خمسة •

 .بالطفل ي الطفل يتھم باالستبداد والتحكمأحد حاضن
دفع غرامة أو السجن لمدة ال تتجاوز سنة : ألعقوبة

واحدة، إال إذا كان الفعل يشكل جريمة ضد الحرية في 
وينطبق الشيء نفسه . ھذه الحالة تكون العقوبة أقصى

على الشخص الذي يتقاسم حضانة طفل اقل من 
ام مع أي شخص آخر سنة دون سبب الخامسة عشرع

. يذكر تعسفاَ خطف الطفل أو حجزه بشكل غير قانوني
إذا كنت تشكين بأن زوجك يخطط الختطاف أطفالكم 

وإخراجھم من السويد واالنتقال للعيش في وطنكم أألم 
من المھم جداَ أن تتصلي بالشرطة وبأحد ممثلين 

قوبات قانون الع (الخدمات االجتماعية في منطقة سكنك
 ).الفصل السابع البند الرابع

 االغتصاب ضمن الزواج
 .تم تجريم اإلغتصاب الزوجي في السويد 1965عام - 
  1984.أول مرة تم المعاقبة بھذه الجريمة عام- 
عقوبة االغتصاب تتراوح من بين الحبس لمدة ستة أشھر إلى - 

  .ستة سنوات
 
رفض المرأة  تعني ال وكل محاولة لممارسة الجنس بعد” ال ”

  .تعتبر محاولة إغتصاب



45 
 

  قانون ختان أإلناث
، تعتبر جميع أشكال ختان اإلناث أعمال غير 1982منذ عام 

يعاقب القانون أيضاً كل الذين ساھموا . شرعية تعاقب بالسجن
  .في ختان الفتيات حتى لو إن الختان تم خارج السويد

  (1949:381) قانون أولياء األمور
ھو قانون أساسي لحماية وللمحافظة على حقوق الطفل كما  

 .يشمل القانون تنظيم مسؤولية الوالدين تجاه أطفالھم

 (2001:453)  قانون الخدمات االجتماعية
  :من بين أمور أخرى،على أن ينص القانون،

في كل اإلجراءات المتعلقة باألطفال يجب على  •
لطفل الفضلى السلطات أن تأخذ بعين االعتبار مصلحة ا

وان تحاول قدر اإلمكان تلبية رغبة الطفل مع األخذ 
كما انه من واجب . بعين االعتبار لسن الطفل ولنضجه

السلطات العمل على تأمين ظروف جيدة وآمنة لنشأة 
 .األطفال والشباب

أصبح ضرب األطفال والعقاب الجسدي ممنوع منعاً باتاً  •
ساءة المعاملة وھذا يعني إ. 1979في السويد منذ عام 

والشخص الذي . وضرب األطفال تعتبر انتھاكاً للقانون
ألعقوبة تتراوح . يضرب طفالً سوف يعاقب على فعلته

 . من دفع غرامة جزائية إلى الحكم بالسجن لعدة سنوات
بموجب ذلك القانون أيضاً يجب على األشخاص الذين  •

يعملون مع األطفال والشباب أن يبلغوا سلطات الخدمات 
 كانوا يعتقدون أن طفالً قد تعرض االجتماعية إذا

عند ذلك تقوم .للضرب أو لألذى أو شھد عنفاً بطريقة ما
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السلطات بإجراء تحقيق واتخاذ ما يلزم من اتصاالت 
 .من أجل دراسة وضع الطفل وحاجته للحماية

   مسؤولية البلدية ومركز الخدمات االجتماعية
تلبية حاجة سكانھا من الدعم البلدية ھي المسؤولة األولى على 

  .والمساعدة 
مركز الخدمات االجتماعية في البلدية لديه مسؤولية كبيرة تجاه 

المسؤولية ھي موضحة في بند خاص . الضحايا وأقاربھم
§ . 5لضحايا الجرائم في قانون الخدمات االجتماعية، الفصل 

من مھام لجنة الخدمات ”: الذي بنص على التالي 11الفقرة
والمساعدة إلى ضحايا  االجتماعية العمل على توفير الدعم

كما يجب على لجنة الخدمات االجتماعية . الجريمة وأقاربھم
إيالء اھتمام خاص بالنساء الالتي تعرضن أو يتعرضن للعنف، 

سوء المعاملة أو اإليذاء من جانب مقربين إليھن واألخذ في 
عدة والدعم لتغيير االعتبار إلى إمكانية احتياجھم إلى المسا

  .وضعھن
كما يجب على لجنة الخدمات االجتماعية  ايالء اھتمام خاص 

لألطفال الذين كانوا شھوداً على العنف أو سوء المعاملة من أو 
على البالغين المقربين منھم واعتبارھم أيضا ضحايا قد يكونوا 

  ”.في حاجة للمساعدة والدعم
يس فقط الدعم النفسي يشمل الدعم مختلف أشكال المساعدة ول

 .واالجتماعي، ولكن أيضاً المساعدة االقتصادية والعملية

  (2005:716) قانون األجانب
وفقا لقانون األجانب  يحق لألفراد المتزوجون أو الذين  •

يشاركون حياتھم مع شخص يعيش في السويد الحصول 
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إذا لم . على تصريح إقامة في السويد ألسباب عائلية
ين كانا يعيشان معاً، ما يسمى ب يسبق أن الزوج

، يحصل الفردين على تصريح لإلقامة "روابط سريعة"
وإذا كان الزوجين ال يزاالن .المؤقتة لمدة أقصاھا عامان

يعيشان معاً بعد مضي مدة عامين يتم منحھم اإلقامة 
  .الدائمة

إذا انتھت العالقة قبل مرور عامين ، ينبغي على مقدمي  •
من السويد تلقائياً أو تضطر دائرة الطلبات ان يرحلوا 

 .الھجرة إلى ترحيلھم من البالد
 

ولكن في حاالت إستثنائية يمنح التصريح باإلقامة حتى لو انتھت 
  :العالقة ، إذا

كان األجنبي ال يزال له صالت خاصة في السويد  .1
عن طريق مثال أطفاله الحاملين الجنسية أو إذا انتھت 

وأطفالھا إلى العنف أو العالقة بسبب تعرض المرأة 
  .النتھاك حقوقھا اإلنسانية وحريتھا وسالمتھا

كان يوجد أسباباً قوية أخرى تشير إلى ضرورة  .2
 منھا،. الحصول على اإلقامة المستمرة في السويد

على سبيل المثال حالة األجنبي الصحية، تكييفه مع 
المجتمع السويدي ووضعه الشخصي في بلده 

  .األصلي

  ستشارات القانونيةالمساعدة واال
يحق للفرد الحصول على مساعدة قانونية من أجل المحافظة 

ھذه المساعدة ھي مجانية إذا كان الفرد على سبيل . على حقوقه
المثال ضحية لجريمة، متھم بارتكاب جريمة أو معرضاً لخطر 

 .الترحيل أو الطرد من البالد



4
 

 

 

 

 

 

  
w 

48 

ونية وليس لديه 
صال بمكتب أحد 
نية بموجب قانون
 رسم معين يبلغ 

ة من أجل دفع 
 عن الفرد قسماً 
سة وضع الفرد 

نسان متوفرة بعدة

ضحايا الجرائم  ة

ق التأمينات العامة

 ق اإلنسانية 
 جرة

 
 مات االجتماعية

                         
www.notisum.se :ي

القانو االستشارات
ستطيع الفرد االتص
 اإلرشادات القانون

وذلك لقاء1996) 
  .ة

  يف القضائية
على مساعدة الدولة
الحالة تدفع الدولة
ويتم ذلك بعد دراس

قوانين وحقوق اإلن
  :التالية

www.b :موقع سلطة
 ارة المحاكم

ww: موقع صندوق
  لومات القانونية

www :موقع الحقو
w :موقع دائرة الھج

المساعدة القانونية
موقع مجلس الخدم

  

                      
قضائية على الموقع التالي

ن الفرد بحاجة إلى
ى دفع التكاليف، يس
 لكي يحصل على

(1619: 8 لقضائية
كرونة سويدية 5 1

ة في دفع التكاليف
أيضاً الحصول ع
لقضائية وفي ھذه 
ف الممثل القانوني و

  .ي
 المعلومات عن الق
 مواقع اإلنترنيت

rottsoffermyndig
www.do :موقع إد

ww.forsakringsk
www :موقع المعل

w.manskligarattig
www.migrations

www.ratt :موقع ا
www.socialsty:

القضيد عن قانون المساعدة 
(1996: 

أما إذا كان
القدرة على
المحاميين
المساعدة ا

 500حوالي

المساعدة
يحق للفرد
التكاليف ال
من تكاليف
االقتصادي
المزيد من
لغات على

  
gheten.se
omstol.se

an.sekass
.lagen nu
gheter.se
verket.se
tshjalp.se
relsen.se

اقرائي المزي 8
1916(قانون 
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 بعض التدابير الوقائية
Kapitel 6 

  :القائمة التالية قد تكون مفيدة عندما ترغبين في مغادرة المنزل
 

إغتنمي الفرصة عندما ال يكون أحد في المنزل وأعدي  •
  !نفسك

و كل  وضبي بعض مالبسك، مجوھراتك ،أدويتك •
بطاقة الھوية ،جواز السفر، األوراق ( أوراقك المھمة 

في حقيبة وأخفيھا خارج منزلك، ) والشھادات ألرسمية
 .لدى شخص تثقين به، غير معروف من أسرتك

التقطي صور فوتوغرافية باألثاث واألشياء الثمينة  •
 .  والتحف الخاصة بك قبل مغادرة المنزل

اتصلي بخفارة النساء في منطقة سكنك قبل مغادرة  •
ھناك تحصلين على المساعدة من أجل االتصال .المنزل

 بمكتب الخدمات االجتماعية، الشرطة والسلطات
 .األخرى إذا كنت تريدين ذلك

إذا استطعت .أخبري أوالدك مباشرة  قبل مغادرة المنزل •
خذي أوالدك القاصرين معك لكن تذكري انه من المھم 
جداً ان تعلمي مركز الخدمات االجتماعية عن وضعك 

 .العائلي
إذا كان لديك ھاتف جوال ،اشتري بطاقة مدفوعة مسبقاً  •

 .وبدلي الرقم
األطفال لتفادي إتصال زوجك بأطفالكم  بدلي رقم ھاتف •

 .من أجل معرفة مكانك
اكتبي كل أرقام الھاتف المھمة في دفتر المالحظات  •

  .وقصي بطاقة جھازك الخلوي القديمة
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 .غيري عنوان البريد اإللكتروني •
إذا كنت تشكين أن زوجك باستطاعته سحب األموال من  •

 افتحي حساب مصرفي جديد وبدلي: حسابك المصرفي
و تذكري أيضاً أن تعلمي يعض . بطاقة االئتمان

السلطات كصندوق التأمينات العامة بأنك بدلت حسابك 
المصرفي وذلك لكي يتم إيداع اإلعانات المادية التي 

ھذه اإلعانات قد تكون على سبيل المثال . ھي من حقك
 .....نقدية الطفل،نقدية السكن الخ

على اتصال مع في النھاية إذا كنت  تريدين البقاء  •
شخص آخر من األسرة أفضل خيار من أجل سالمتك 
 .إرسال رسالة عن طريق مكتب الخدمات االجتماعية

  المزيد من التدابير الوقائية الشخصية
، )اسم ألعائلة(لتغيير اإلسم األول أو األخير تغيير اإلسم •

 يمكنك االتصال بمصلحة التسجيل وبراءة اإلختراعات
(PRV) . ،إذا أردت استبدال أو إزالة أو إضافة اسم أول

يجب عليك أالحتفاظ  بإ سم واحد على األقل من اسمائك 
تغيير اإلسم ال يوفر نفس القدر من الحماية . أالولى

واألمن كوضع العالمات او الحصول على معلومات 
إقرائي المزيد على موقع اإلنترنيت .شخصية وھمية

  www.prv.se: التالي
  

 وضع عالمات على المعلومات الخصوصية أو وسم السرية •
يعني أن السلطات المعنية تختم معلوماتك الشخصية 

بطابع السرية في سجل السكان وفي السجالت األخرى 
كسجل (التي تتضمن معلومات من سجل قيد النفوس

نات وصندوق التأميالسيارات ، مراكز الرعاية الصحية 
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يمكن أيضاً ختم العنوان، اإلسم الجديد أو .)العامة
بمعنى أخر ال يستطيع زوجك او .األقارب بطابع ألسرية

عائلتك العثور عليك عن طريق االتصال بقيد النفوس 
أجل الحصول على مزيد من  من. في مصلحة ألضرائب

 المعلومات اتصلي بمصلحة الضرائب على رقم الھاتف
 :التالي

الضرائب  أو ادخلي على موقع سلطة 567 0771-567
  www.skatteverket.se: التالي

 
 الخطر يسمح ألي شخص متعرض إلى بقاء التسجيل •

االضطھاد أو إلى مضايقات خطيرة مواصلة تسجيله في 
ى مكان إقامته القديم لمدة ثالث سنوات من بعد انتقاله إل

سلطة الضرائب  إقرائي المزيد على موقع. عنوان أخر
   www.skatteverket.se :التالي

  
في حالة وجود تھديد خطير على  بيانات شخصية وھمية •

حياة الفرد أو حريته،يسمح للمرء بالحصول على 
 معلومات شخصية وھمية ويحق له أيضاً استخدام ھوية

تسجل . جديدة ليس لديھا أي ارتباط مع الھوية القديمة 
 القديمة والجديدة المعلومات عن االرتباط بين الھوية 

 www.polisen.se :فقط لدى إدارة األمن العام
 
إذا كان التھديد خطير جدا على حياة الفرد أو  طرد اآلمان •

يمكن للضحية، بعد اختبار تقديري خاص من  حريته،
يحتوي الطرد على . قبل الشرطة، استعارة طرد اآلمان

 ھاتف جوال ونظام إنذار متصل مباشرة بالشرطة
 www.polisen.se 
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  المزيد من المعلومات
 .تسجيل وثيقة الزواج •
 . الحصول على الرقم الشخصي الخاص •
  .تسجيل لدى صندوق التأمينات العامةال •
 .الحصول على بطاقة الھوية •

  تسجيل وثيقة الزواج
إذا كنت تزوجت قبل انتقالك الى السويد يجب أن تسجلي زواجك 

من المھم جدا . في دائرة النفوس لدى انتقالك للسكن في السويد
  :أن
  . تزوري أقرب مكتب للضرائب- 
  . تبرزي شھادة زواجك في النموذج األصلي لمكتب الضرائب- 

 الحصول على الرقم الشخصي الخاص بك
كل فرد يعيش في السويد يجب أن يسجل إسمه ومكان سكنه في 

بعد التسجيل يحصل الفرد على ما يسمى بالرقم .قيد النفوس 
عندما يتم تسجيل زواجك يمكنك تقديم طلب الحصول . الشخصي

لذلك يجب عليك  . لشخصي السويدي الخاص بكعلى الرقم ا
 َ خذي معك جواز سفرك . زيارة مكتب الضرائب شخصيا
  .الساري المفعول وشھادة زواجك

في كال الحالتين قد يستغرق التسجيل وقتا طويال قبل ان تحصلي 
عند . على رد ، ربما تصل فترة االنتظار إلى مدة شھرين

  .سالة بريدية لتبليغكاكتمال التسجيل يرسل مكتب الضرائب ر
  : للمزيد من التفاصيل اتصلي بمكتب الضرائب على الرقم  

0771-567 567  
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 التسجيل لدى صندوق التأمينات العامة
كل فرد يعيش أو يعمل في السويد اجماالَ يحق له االلتحاق 

صندوق الضمان  \بصندوق التأمينات العامة االجتماعية
تسجيلي نفسك فوراَ بعد  لذلك من المھم جدا أن.اإلجتماعي

: من بعض التأمينات االجتماعية. حصولك على رقمك الشخصي
تأمين الشيخوخة،إصابات العمل، والشيخوخة المساعدة المادية 

 .... في حالة المرض ، المساعدة المالية لألسر واألطفال الخ
". معلومات للتسجيل" 5456للتسجيل يجب عليك تعبئة نموذج 

 :للحصول على مزيد من المعلومات اتصلي بالرقم
0771-524 524  

www.forsakringskassan.se 

 للحصول على بطاقة الھوية
قدمي طلب لدى مصلحة الضرائب من اجل الحصول على 

  :ل ذلك يجب عليك من أج. بطاقة الھوية
أن تكوني مسجلة في دائرة النفوس السويدية ولديك رقم  -

  .شخصي سويدي خاص بك
قبل زيارة مكتب  kr 400أن تدفعي رسوم الطلب البالغ  -

 ادفعي الرسوم على رقم البنك الحسابي التالي. الضرائب
 1-62 40 50 :أو في بلوس جيرو رقم 389-0100

يجب عليك إبرازه  لدى زيارتك احفظي إيصال الدفع ألنه - 
  .لمكتب مصلحة الضرائب

  .قدمي طلبك شخصياَ لمكتب مصلحة الضرائب -
يجب أن تحملي إثبات شخصية ولذا يجب عليك إبراز جواز  -

إذا لم يكن لديك إقامة سارية المفعول في . سفرك ووثيقة زواجك
م السويد يعمد المكتب على مقارنة معلوماتك بالمعلومات التي يت

  . تسجيلھا عنك لدى دائرة الھجرة
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يمكنك أيضا أن تثبتي ھويتك من خالل مرافقك لشخص يعرف  -
 قد يكون ھذا الشخص زوجك، أحد والديك،.عنك ويثبت ھويتك

احد أوالدك الراشدين، العاملة االجتماعية الخاصة بك،أو 
المسؤولة لدى دائرة الھجرة أو رب عملك لمدة سنة واحدة على 

  .األقل
إذا كنت ال تملكين المال لدفع الرسم، يمكنك أن تطلبي من - 

  . العاملة االجتماعية الخاصة بك ان تساعدك في الدفع
  . إذا تم رفض طلبك ال تعيد دائرة الضرائب الرسم إليك- 
  

   567 567-0771:للمزيد من المعلومات إتصلي بالرقم التالي
.skatteverket.sewww 

 االقتصاد
  :يمكن للفرد حل الوضع االقتصادي مؤقتاً بطرق عديدة، يمكن

. العثور على وظيفة من خالل مكتب العمل •
www.arbetsformedling.se. 

  .متوفرة باللغة السويدية واإلنكليزية المعلومات
تقديم طلب اإلعانة المادية لدى مكتب الخدمات  •

االجتماعية إذا لم يكن لدى الفرد ما يكفي من الدخل 
الحق في المساعدة المالية المحددة . لدعم نفسه وعائلته

موقع ). سول(يقرر بموجب قانون الخدمات االجتماعية 
 مجلس الخدمات االجتماعية 

www.socialstyrelsen.se. 
 .أخرىمتوفرة باللغة السويدية وعدة لغات  المعلومات

تقديم طلب للحصول على مساعدة الطالب من اللجنة  •
إذا كنت .). ان.اس.سي  (المركزية للدعم الدراسي

مالية  تريدين أن تبدأي الدراسة وأنت بحاجة لمساعدة
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الة نفسك من أجل تحمل تكاليف اإليجار، والغذاء وإع
 .أثناء الدراسة

www.csn.se. متوفرة بعدة لغات المعلومات. 
تقديم طلب للحصول على النقديات التالية لدى صندوق  •

إعانة السكن، نقدية الوالدين، إعانة : التأمينات العامة
 .الطفل ،عالوة تعدد األطفال ونفقة الحضانة

 
يمكن أن تحصل عائالت األطفال والشباب الذين  إعانة اإلسكان

سنة من ذوي الدخل المنخفض  28-18تتراوح أعمارھم ما بين 
إن حجم ھذه اإلعانة يعتمد على حجم دخل . على إعانة السكن

المرء والتكاليف التي يدفعھا للسكن وحجم المسكن وعدد 
 .األطفال

ھي التعويض الذي يحصل عليه الوالدان ليتمكنا  نقدية الوالدين
من البقاء في المنزل سويا مع أطفالھم بدل من ممارسة 

 480يتم صرف نقدية الوالدين خالل فترة إجمالية مدتھا .العمل
 .يوما عن كل طفل

 
يحق للطفل الذي يقيم في السويد بالحصول على  نقدية الطفل

عن مبلغ شھري يتم  إعانة أو نقدية الطفل التي ھي عبارة
صرفه الشھر التالي بعد والدة الطفل أو لدى انتقاله للعيش في 

يتم . تصرف نقدية الطفل حتى سن السادسة عشرة. السويد
كما تحصل العائالت التي لديھا طفلين .صرف النقدية عادة لألم 

 .أو أكثر على عالوة تعدد األطفال
 

عندما يقيم .إعالة الطفليجب أن يتعاون الوالدين في  نفقة الحضانة
الطفل عند احد الوالدين فقط فيجب أن يقوم ولي األمر اآلخر 

إذا كان ولي األمر الملزم بدفع نفقة .بدفع نفقة الحضانة له
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لحصول على نفقة

ن المنازل 
يمكن الحصول 
في ستوكھولم  
ساكن مما يدفع 

 السكن عند 
  .تقل

ن أن يحق للطفل ال
. التأمينات العامة

دة أنواع مختلفة من
.والمناطق الريفية
.ستئجار أو التملك

وجد نقص في المس
عقد من الباطن أو
ل على مسكن مست

ww 
 

ال يقوم بذلك فيمكن
من سلطة صندوق

عدھناك  منزل جديد
في كل من المدن و
ل عن طريق االس
ن المدن الكبرى يو
 استئجار مسكن بع

الحصول ي انتظار
www.nyistock 

ww.forsakringsk

الحضانة ال
الحضانة م

 
البحث عن م
الموجودة ف
على المنزل
وغيرھا من
العديد إلى

أآلخرين في
 kholm.se

kassan.se
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 الشرطة تقرير
Kapitel 7  

  تبليغ الشرطة
إذا كنت ضحية لجريمة، من المھم إبالغ الشرطة بأسرع وقت 

غالبا ما يكون تبليغ الشرطة ضروري من أجل المحافظة  .ممكن
تلقب ضحية الجريمة بالمجني . على حقوق الضحايا وحمايتھم

 .عليھا

  تقديم تقرير لدى الشرطة
  .112إذا كانت الجريمة مستمرة،اتصلي بالرقم 

  :كما يمكنك 
 . زيارة أقرب مركز للشرطة •
 . تذكري أن تحضري معك بطاقة الھوية أو جواز سفرك •
  .14 114أن تتصلي بالشرطة على رقم الھاتف  •

  
من المھم جدا أن تخبر الضحية الشرطة بالتفصيل وبقدر 

تحديد زمان ومكان وقوع  اإلمكان من الدقة عما حدث ، مع
  .الجريمة

 ماذا يحدث بعد عمل تقرير للشرطة؟
ى سبيل المثال من خالل تحقق الشرطة في ما حدث، عل

وھذا ما يسمى .المقابالت والتحقيق التقني في مسرح الجريمة
أثناء . تحقيق أولي يقوم به رجال الشرطة أو المدعي العام
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 المشتبه التحقيق األولي، يتم أيضاً االستماع إلى أقوال الضحية،
كما يتم غالباً في بداية التحقيق .به والشھود في حال وجدوھم

تعيين وكيل قانوني مھامه المحافظة على حقوق الضحية األولي 
  .ومساعدتھا

  في حال استجواب الشرطة ، لدى الضحية الحق في
 . وجود شخص مساند معھا •
 . مترجم أو مترجمة، إذا كانت ال تتقن اللغة السويدية •
  .الحصول على وكيل قانوني عام للمحافظة على حقوقھا •

  
المتعلقة  إبالغھا بالقواعد باإلضافة إلى ذلك يجب على الشرطة

 :بأمر حظر الزيارة، وعن إمكانية الحصول على
تعويض مالي في شكل تعويضات من الجاني، من  •

مصلحة ضحايا  من شركة التأمين الخاصة بھا أو
  .الجريمة

 .المساعدة والمشورة القانونية •
الدعم والمساعدة من السلطات المختصة والمنظمات  •

  .األخرى

  قانوني عن المجنى عليھاوكيل او ممثل 
التي تتعلق باالغتصاب ، الجريمة  في كال اإلجراءات الجنائية

ضد حرمة المرأة ، االعتداء الجسدي أو الجنسي ، االحتجاز 
تعيين المحكمة، كما ذكرت سابقا،  . الغير قانوني  وما إلى ذلك

محام أو محامية من اجل تمثيل ومساعدة المجنى عليھا قبل 
المحامية حماية مصالح  أوالمحامي مھمة . حاكمةوأثناء الم

وحقوق الضحية ومتابعة طلب الحصول على تعويضات ضحايا 
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كما يحق لألطفال الضحايا بممثل قانوني .الجرائم ، عند اللزوم
 .خاص للمحافظة على حقوقھم

  المدعي العام
إن للمدعي العام . ھو محامي متمرس يعمل في النيابة العامة

التحقيق في الجريمة، اتخاذ قرار : ثالث مھام رئيسية ھي
جنبا إلى جنب مع الشرطة . المقاضاة، والمثول أمام المحكمة

يحقق المدعي العام في الجرائم وعند اكتمال التحقيق الجنائي 
اك أدلة كافية لتقديمھا إلى األولي  يقييم المدعي العام إذا كان ھن

أما إذا كانت الجريمة أقل خطورة والمدعى عليه .المحكمة
اعترف بنفسه بالجريمة ، يجوز للمدعي العام فرض غرامة 

  . وإصدار قرار بالعقاب بدون محاكمة
  .إذا قرر المدعي العام إقامة دعوى ترفع القضية الى المحكمة

م ارتكب الجريمة عن من مھام المدعي العام إثبات أن المتھ
  .طريق استجواب الضحية، المتھم ،الشھود والخبراء

يجوز للمدعي العام، أثناء المحاكمة، المطالبة بالتعويض عن 
كما انه المسوؤل األول عن . األضرار لصالح المجني عليھا

تلقي الضحية للخدمة المناسبة والصحيحة في جميع مراحل 
 .المحاكمة القانونية

  كر ھناالجدير بالذ
انه يوجد في السويد عدد كبير من النساء اآلتي يعملن  •

كشرطيات أو كممثالت قانونيات او كمدعيات 
ھذا يعني انه باستطاعة الضحية طلب مقابلة .عامات

شرطية وطلب الحصول على ممثلة قضائية لدى 
 .زيارتھا لمركز الشرطة
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 أن كل تكاليف الممثلة ألقانونية، المدعي العام والمحامي •
والممثل القانوني الخاص لألطفال وأعضاء النيابة 

 .العامة ھي مجانية للضحايا

 شخص مساند
إذا كانت الضحية بحاجة إلى المساعدة والدعم أثناء التحقيق لدى 

الشرطة أو في المحكمة ، لديھا الحق في اصطحاب شخص 
يمكن االتصال بمكتب الخدمات . داعم معھا تختاره بنفسھا

أو بخفارة النساء أو مركز طوارئ ضحايا االجتماعية ، 
 ً  .الجريمة من أجل الحصول على شخص داعم مناسب مجانيا

  المحاكمة
ان المحكمة البدائية ، في الدرجة األولى ،ھي التي  تحكم في 

وجرائم صون حرمة المرأة كما تقرر المحكمة  االعتداءات
  .االبتدائية في مسائل الطالق والحضانة

  القضية؟ من الذي يقرر في
تتأ لف أعضاء . أعضاء ألمحكمة ھم الذين يقررون الجزاء إن

المحكمة من قاض واحد وثالثة محلفين من عامة الشعب يتم 
. تعيينھم على أساس سياسي وكاتب قانوني يدون محضر الجلسة

مھمة المحكمة ھي تحديد ما إذا كان المدعي العام يستطيع إثبات 
لمتھم بھا ويتم ذلك عن طريق أن المتھم قد ارتكب الجريمة ا

  .استخدام التحقيق الجنائي
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حقوق الضحية وبعض اإلجراءات التدبيرية 
  لحمايتھا

في بعض األحيان، دفع الضحية إلى عدم تبليغ  يحاول الجاني،
عن جريمته أو إلى تغيير أقوالھا أو شھادتھا في  الشرطة
غالبا ما يحدث ذلك عن طريق العنف أو التھديد .المحكمة

بھذه الطريقة يقترف . بالعنف، االعتداء او الضغط على الضحية
لذلك من المھم جداً إبالغ الشرطة بأسرع . الجاني جريمة أخرى

ة الجاني على وقت ممكن لكي يتم إيقاف العنف والتھديد ولمعاقب
قد تتراوح عقوبة ھذه الجريمة من دفع غرامة إلى السجن . فعلته

 .سنوات 8لمدة أقصاھا 

  حظر الزيارة
يعمد الجاني غالبا إلى مالحقة ضحيته ، مضايقتھا وتھدديھا مما  

 .يؤدي إلى عيش الضحية في حالة من الخوف والترقب الدائم
الحصول على أمر لذلك تعمد الضحايا غالباً إلى تقديم طلب 

حظر الزيارة يعني أنه ممنوع . حظر الزيارة لدى المدعي العام
على الجاني االتصال أو زيارة الشخص المحمي بأمر الحظر 

إرسال  حتى االتصال عن طريق الھاتف أو. باي طريقة كان
الرسائل عن طريق البريد العادي أو اإللكتروني ممنوع منعاً 

 ً ي االتصال بالضحية عن طريق كما إن محاولة الجان.باتا
  .األصدقاء أو األقرباء ممنوع

حظر الزيارة يطبق على فترة معينة من الزمن قابلة للتمديد إذا 
 . لزم األمر

الشخص الذي يخالف أمر حظر الزيارة يعاقب على فعلته وقد 
 .يحكم عليه بدفع غرامة أو بالسجن لمدة قد تصل الى سنة واحدة
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ى المعلومات عن الجاني بعد حق الضحية بالحصول عل
  اإلدانة

يجب على مجلس إدارة المؤسسة اإلصالحية إبالغ الضحية في 
التغيير قد يكون .حال حدوث أي تغيير في وضع الجاني عليھا

على سبيل المثال حصول الجاني على إجازة ،فراره من السجن، 
  .انتقاله إلى مؤسسة إصالحية أخرى أو إطالق سراحه

  ى تعويض عن أألضرارطلب الحصول عل
ان الشخص الذي يرتكب جريمة ھو مسؤول أيضاً عن تعويض 

ولكن إذا كان . ضحاياه عن األضرار الناجمة عن جريمته
مرتكب الجريمة ال يمكنه أن يدفع، لدى الضحية احتمالين 

 . آخرين للحصول على التعويض
 :يكون للضحية الحق قد 

على سبيل بالحصول على تعويض من بوليصة التأمين  •
المثال عن طريق التأمين على المنزل ، نقابة العمال 

 .ورب العمل
بالحصول على تعويض مالي من الدولة ، ما يسمى  •

يتطلب ھذا األمر . التعويض عن اإلصابات الجنائية
 .تقديم بالغ لدى الشرطة

لمعرفة المزيد االتصال بالشرطة والنيابة العامة وجمعية  •
  .مأوى النساء طوارئ ضحايا الجرائم أو
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نين السويدية 
 

لطة ضحايا 

  ن السويدية

منتقلين حديثاً إلى 
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  ارة المحاكم
ت للموقع المعلوما

  شرطة
  

زيد عن تقديم تقري
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www: موقع المعل
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.nyistocwww :مو
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.lagen.nu
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ستوكھولم

polisen.se
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 الطالق والحضانة
Kapitel 8 

غالباً ما تتقدم ضحايا العنف بطلب الطالق والحصول على 
  :فإذا كنت تريدين الطالق . حضانة األطفال

رقم .إخراج قيد خاص بالطالق من قيد النفوساطلبي  •
أو عبر زيارة موقع سلطة   000 567-020:الھاتف التالي

  www.skatteverket.se: الضرائب التالي
يمكنك ملء ". طلب الطالق المشترك" املئي استمارة  •

 .حياتك، وإال يمكنك ملئھا لوحدكاالستمارة مع شريك 
إذا كان لديك أطفال تحت سن الثامنة عشرة، يمكنك  •

االختيار إذا كنت تريدين طلب الحضانة المنفردة أو 
 .المشتركة

كرونة  450يجب أن تدفعي رسم طلب  الطالق  •
 .للمحكمة

اكتبي في االستمارة كيف تريدين ان يكون مضمون  •
 .ققرار حضانة أطفالكما بعد الطال

المحكمة البدائية أرسلي االستمارة مع إخراج القيد إلى  •
 .في منطقة سكنك

  األوالد
إذا كان لديك أوالد تحت سن السادسة عشرة أو إذا كان شريك 

حياتك غير موافق على الطالق، تمنحكم المحكمة فترة ستة 
إذا كنت ال زلت مصرة على الطالق بعد مرور . أشھر للتفكير

متابعة ( أن تبلغي المحكمة البدائية بقرارك ستة أشھر يجب عليك
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بعد فترة قصيرة تحصلين على الطالق حتى لو أن و )الطالق
 ً  .شريك حياتك ال يزال معارضا

االنفصال أو الطالق في إحدى المحاكم السويدية ال يعني دائما 
لمعرفة كيفية المضي قدماً . انه تصبحين تلقائياً مطلقة في وطنك

 .اتصلي بسفارة بالدك للمزيد من المعلوماتبمعامالت الطالق 

 الحضانة
الحضانة :ھناك نوعين من الحضانة في القانون السويدي

  .المشتركة والحضانة المنفردة
  

 .الوالدين يعني أن الحضانة ھي لكال ألحضانة ألمشتركة •
المتزوجون رسميا يحصلون تلقائيا على الحضانة 

انة المشتركة تستمر الحض. المشتركة عند والدة الطفل
في حال الحضانة المشتركة .حتى بعد طالق الوالدين

تؤخذ جميع القرارات المتعلقة بالطفل مشتركة وھذا 
 .يتطلب من األبوين أن يكونا متفقان

 
تعني أن أحد الوالدين فقط ھو المسؤول  ألحضانة ألمنفردة •

وھذا يتطلب أيضاً االتفاق . عن حضانة  ورعاية ألطفل
وإال يستطيع المرء اللجوء إلى المحكمة  .بين الوالدين

عند . البدائية من أجل الحصول على قرار بالحضانة
ذلك تقوم المحكمة بإجراء تحقيق دقيق لتحديد ما ھو 
األفضل لمصلحة الطفل قبل اتخاذ قرار نھائي بشأن 

خالل ھذه . يتم التحقيق في محكمة األسرة. الحضانة
إصدار قرار مؤقت الفترة بإمكان المحكمة البدائية 

بالحضانة المنفردة ألحد الوالدين في انتظار نتائج تحقيق 
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 أن تقرر الحضانة
 .ة أحد الوالدين

 يكون خطياً 
عية لكي يصبح 
حامل تحصل 
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س الرعاية االجتماع
 ھنا ان الزوجة الح
ة لطفلھا إذا تم الط

ؤية الطفلل بحق ر
 . بإعالته

  

يجو .األسرةحكمة
مشتركة حتى لو ك

على الحضانة بين
ليه من قبل مجلس

 ً الجدير بالذكر .نيا
ى الحضانة المنفردة
ما يحتفظ والد الطفل
على المشاركة األم
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  قانون الوالدين

ھو قانون أساسي لحماية وللمحافظة على حقوق الطفل كما 
ينص . يشمل القانون تنظيم مسؤولية الوالدين تجاه أطفالھم

القانون على إن لألطفال الحق في الرعاية ، واألمن، والتربية 
معاملة األطفال معاملة جيدة مبنية على االحترام يجب . الجيدة

وال يجوز إخضاع الطفل للعقاب . لشخصية الطفل وفرديته
كما ينص القانون أيضاً على .البدني أو غيره من سوء المعاملة

الحاضنة ألبث في المسائل  \أن من واجب وحق الحاضن 
اً كما يجب عليه إيالء اھتمام. المتعلقة بشؤون ألطفل الشخصية

  .كبيراً آلراء األطفال مع تقدمھم بالسن

 2006 عامتعديل قانون الوالدين في تموز 
 تم إدخال تغييرات على قانون الوالدين في شھر تموز سنة

فيما يلي بعض النقاط . وذلك من أجل حماية األطفال 2006
  : الرئيسية من ھذا القانون

قدرة الوالدين على التعاون ھي أساس جوھري من أجل  •
 .الحصول على الحضانة ألمشتركة

الحضانة  في األسرة  ينبغي استبعادفي حاالت العنف  •
المشتركة خاصة في احتمال وجود خطر على الطفل 

يمكن للطفل مقابلة الوالد اآلخر . عند مقابلة الوالد اآلخر
 .قي حضور شخص أخر مسؤول عن االتصال

ن يمكن للطفل االتصال بالوالد اآلخر بطرق أخرى بدو •
  .المقابلة الشخصية مثال عن طريق الھاتف أو البريد
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  محكمة األسرة
  :بعض مھام محكمة األسرة ھي

اإلجابة على األسئلة المتعلقة بالحضانة وسكن الطفل  •
 .وحق المقابلة في سياق انفصال الوالدين

كتابة اتفاق حقوق الزيارة إذا كان كال الوالدين يريدون  •
 .ذلك

تقديم محادثات التعاون حول األطفال إلى الوالدين  •
 . المنفصلين أو الذين يريدون االنفصال

 
محكمة األسرة تعمل أيضاً، بناء على طلب من المحكمة  

نة وسكن األطفال وحقوق البدائية، التحقيقات في قضايا الحضا
 .المقابلة

  محادثات التعاون
يريدون االنفصال أو  محادثات التعاون تقدم إلى الوالدين الذين

المنفصلين بناء على تفويض من المحكمة البدائية أو على رغبة 
ل حول المسائل الخاصة أحد الوالدين من أجل تحقيق تعاون أفض

  . باألطفال

  حقوق الزيارة
لدى الطفل الحق دائماً في االتصال و زيارة الوالد الذي ال يعيش 

المقابلة الشخصية،  يمكن أن يتم ذلك عن طريق الزيارة أي.معه
يجب . عبر الھاتف أو عن طريق الرسائل أو بأي بطريقة أخرى

على الوالد الذي يعيش مع الطفل توفير المعلومات حول الطفل 
من أجل تسھيل المقابلة أو الزيارة إذا ما لم تكن ھناك أسباب 

    .خاصة ضد الزيارة
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  مكتب االستشارات العائلية
  ائلية ، في منطقة سكنك، إذا كنت اتصلي بمكتب االستشارات الع

بحاجة إلى مساعدة من أجل حل النزاعات مع شريك  •
  .حياتك

تريدين أن تمضي قدما في عالقتك لكنك بحاجة  •
 .للمساعدة

تريدين المساعدة من أجل إتمام االنفصال أو الطالق  •
  .بطريقة جيدة

بحاجة إلى الحديث عن حالة األطفال في حالة االنفصال  •
  .التعاون مع طليقكوكيفية 

إن االتصال بمكتب االستشارات العائلية ھو اختياري كما يمكن  
  .للفرد االحتفاظ بسرية الھوية خالل االتصال

  المساعدة القضائية
إذا كنت بحاجة للمساعدة القانونية ولكنك غير قادرة على دفع 

التكاليف، يمكنك تقديم طلب لدى المحكمة البدائية من أجل 
ى المساعدة القانونية، بعد ذلك يجوز للدولة دفع الحصول عل

إذا كان لديك تأمين منزلي فقد يكون .جزء من تكاليف المحامي
اتصلي بشركة التامين قبل تقديم . متضمناً أحياناً الحماية القانونية

  .طلب المساعدة القانونية

  تقسيم الملكية
متلكات عندما تنتھي عالقة الزواج أو المعاشرة، يجب تقسيم الم

عقد تقسيم الممتلكات ينبغي أن يكون خطياً . بين الزوجين
بعد ذلك يمكن تسجيل العقد لدى . وموقعاً من االثنين معا

إذا لم يتمكن الطرفين من االتفاق على كيفية . المحكمة البدائية



 . 

 

كمة البدائية من 
لكات ويقرر بعد 

  .ن الطرفين

إذا . ن بالتساوي
ديد أتعاب المنظم 
ل الحصول على 

ولكن   ل الزواج
 ھذه الحالة 

شأن تقسيم الملكية

:  

 

طلب إلى المحك يم
ي يقيم الممتل محام

ممتلكات مقسمة بين

ت يدفعھا الزوجين
مادية الالزمة لتسد
كمة البدائية من أجل

سيم الممتلكات خالل
من المھم ھنا في.

 على أي أوراق بش

:رة المحاكم التالي

  

، يمكن تقديتلكات
صول على مساعدة
ينبغي أن تكون الم

ظم تقسيم الممتلكات
لكين اإلمكانات الم
يم طلب إلى المحك

  . عات مجانية
لزوجين أيضاً تقس
.عدة من قبل منظم
محامي قبل التوقيع

زيد على موقع إدار
www.do 
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تقسيم الممت
أجل الحص
ذلك كيف ي

  
تكاليف منظ
كنت ال تمل
يمكنك تقدي
اعخمس س

كما يحق لل
دون مساع
استشارة م

  
أقرائي المز
omstol.se
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  قائمة المصطلحات

 
Akut situation حالة طارئة    
Arbetsförmedling مكتب العمل 
Barnbidrag عالوة الطفل 
Barnets bästa مصلحة الطفل الفضلى    
Barnäktenskap زواج األطفال    
Behandling معالجة    
Besöksförbud منع الزيارة    
Bodelning تقسيم الملكية الزوجية    
Bodelningsförättare منظم تقسيم الملكية الزوجية    
Bostadsbidrag عالوة اإلسكان  
Brott  جريمة    
Brottsbalken قانون الجنايات 
Brottsmål قضية جنائية 
Brottsoffer  ضحية لجريمة 
Brottsofferjour   خفارة ضحايا الجرائم  
Depression انحطاط -كآبة 
Dom حكم 
Domare  قاضي  
Domstol محكمة 
Domstolsbeslut قرار المحكمة 
Ekonomi اقتصاد    
Ekonomiskt bistånd مساعدة اقتصادية 
Ensam vårdnad حضانة منفردة 
E-post   رسالة إلكترونية  
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Familjerådgivning   مكتب أالستشارات العائلية  
Familjerätten محكمة العائلة    
Fingerade personuppgifter معلومات شخصية وھمية 
Fysiskt våld عنف جسدي     
Försäkringskassan صندوق التأمينات ألعامة 
Försörjningsstöd مساعدة اقتصادية    
Förtryck  اضطھاد  
Förundersökning تحقيق أولي     
Föräldrabalken قانون الوالدين 
Föräldrapenning نقدية الوالدين     
Gemensam vårdnad الحضانة المشتركة 
Gärningsman الجاني 
Heder الشرف    
Hedersrelaterat våld العنف المتصل بالشرف    
Hemsida موقع اإلنترنيت 
Hot تھديد    
Ideella organisationer منظمات خيرية طوعية 
Kommun بلدية 
Kurator مرشدة اجتماعية    
Kvarskrivning بقاء تسجيل العنوان 
Kvinnlig könsstympning ختان اإلناث 
Kvinnofridslinjen خط صون حرمة المرأة 
Kvinnojour خفارة النساء 
Lag قانون 
Länsstyrelse إدارة المحافظة    
Medling  وساطة  
Migrationsverket دائرة الھجرة    
Mottagning عيادة 
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Myndighet سلطة    
Målsägande المدعية    
Målsägandebiträde وكيلة المدعية    
Mäns våld mot kvinnor عنف الرجال على النساء 
Mänskliga rättigheter حقوق إنسانية    
Namnbyte تغيير االسم    
Normaliseringsprocessen تطبيع العالقات 
Nämndeman محلف من عامة الشعب 
Planerat äktenskap زواج مدبر 
Polis الشرطة 
Polisanmälan تقديم تقرير للشرطة    
Polisförhör تحقيق الشرطة     
Psykiater طبيب نفساني 
Psykiskt våld عنف نفسي 
Påföljd/straff عقوبة    
Registrera sig hos Försäkringskassan التسجيل لدى  
  صندوق التأمينات العامة
Registrera äktenskapet  تسجيل وثيقة الزواج  
Rådgivning استشارة 
Rättegång محاكمة 
Rättshjälp  قانونيةمساعدة  
Samarbetssamtal محادثات التعاون    
Sekretessmarkering وسم السرية 
Sexuellt våld عنف جنسي  
Skadestånd تعويض األضرار 
Skaffa ett eget ID-kort للحصول على بطاقة الھوية 
Skaffa ett eget personnummer للحصول على الرقم  
 الشخصي الخاص
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Skriftens innehåll  

Skriften är indelad i åtta kapitel:  

Första kapitlet handlar om vart kvinnan kan vända sig 
för att få hjälp och vilken sorts hjälp som erbjuds av de 
ideella organisationerna. I det andra kapitlet tar jag upp 
det stöd och den hjälp som myndigheternas olika verk-
samheter kan erbjuda.  

Tredje kapitel handlar om olika typer av våld, våldets 
mekanismer och konsekvenser för kvinnorna och deras 
eventuella barn. I fjärde kapitlet skriver jag om heders-
våldets bakgrund, utseende, mekanismer, konsekvenser 
samt skillnaderna mellan hedersrelaterad våld och annat 
våld i nära relationer som utövas mot kvinnor.  

Femte kapitlet handlar om mänskliga rättigheter, olika 
lagar, och kvinnors och barns rättigheter i det svenska 
samhället.  

I det sjätte kapitlet finns det listor över olika skydds-
åtgärder samt annan praktisk information som det kan 
vara bra att känna till. I det sjunde kapitlet skriver jag 
om hur man gör en polisanmälan, vad som händer när 
man gör det och om kvinnans rättigheter och skyldigheter 
under denna process. Jag skriver också om rättegångs-
processen, besöksförbudet samt skadeståndsbegäran.  
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Information om våldets mekanismer, kvinnors 
rättigheter, barnens behov och hur man kan få hjälp 

Länsstyrelsen i Stockholm har i uppdrag av regeringen 
att stödja utvecklingen av förebyggande insatser mot 
hedersrelaterat våld och av stöd och skydd för vålds-
utsatta kvinnor och barn som bevittnar våld. Läns-
styrelsen har därför valt att stödja Kvinnojouren Stinas 
projekt att ta fram en informationsskrift om kvinno-
fridsfrågor på arabiska. Målet är att nå kvinnor med 
aktuell och konkret information i deras vardag: på 
vårdcentralen, barnavårdscentralen, mödravårdscentralen, 
kvinnomottagningen; i skolan, förskolan, SFI-under-
visningen; hos socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan; på bibliotek, apotek, i tvättstugan, 
ideella föreningar, med mera. Syftet är att stödja och öka 
kvinnors och flickors möjlighet att söka hjälp tidigt och 
att bryta våldsspiralen. 

Initiativtagare, projektledare och författare har varit 
svensk-libanesiska Rita Olovson som har genomfört en 
omfattande och gedigen research som bakgrund till text-
produktionen. En första version av skriften blev klar i 
april 2010. Därefter gav Länsstyrelsen Hayat Jajo Lööv, 
svensk-arabisk tolk med egen erfarenhet av arbete med 
våldsutsatta kvinnor, i uppdrag att granska textens läs-
barhet och tillgänglighet. Innehållet i skriften har sedan 
granskats och diskuterats av Rita Olovson, Hayat Jajo 
Lööv och undertecknad.  
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svenska språket kan vara särskilt utsatta. Till exempel om 
de har kommit till Sverige enbart för att gifta sig med - 
eller därför att de har gift sig med - en svensk man, eller 
en man av utländsk härkomst bosatt i Sverige. Risken för 
att bli våldutsatt ökar ytterligare om kvinnan bor i ett 
starkt segregerat område eller i en sluten grupp där krav 
på lojalitet med gruppens normer och sammanhållning är 
överordnat individens rättigheter. Detta gäller också 
kvinnor och flickor som tillsammans med sina familjer 
har flytt till Sverige från krig och förföljelse, särskilt om 
de inte vet om de kan stanna i Sverige för gott. 

Kvinnans utsatthet förvärras om hon är helt beroende av 
sin familj eller av mannen och hans sociala nätverk: det 
är han som försörjer henne, sätter upp regler för henne, 
avgör vilka rättigheter hon har och vad som ska hända 
om hon inte lever upp till den roll och det liv han och 
andra har bestämt åt henne. Hon vet inte vart hon kan 
vända sig för att få hjälp och vad som kan komma att 
hända om hon försöker bryta upp. Kan hon få skydd och 
stöd? Kommer hon att förlora barnen? Var kan hon bo? 
Hur kan hon försörja sig? Skickas hon tillbaka? Ofta har 
hon inget att återvända till i ursprungslandet. Om famil-
jen kommer från en väpnad konflikt eller har en bak-
grund av etnisk eller religiös förföljelse kan långvariga 
gemensamma upplevelser och behovet av att stå enade 
mot yttre hot, otrygghet och en oviss framtid bli ett stort 
hinder för kvinnans möjlighet att komma bort från en 
våldsam tillvaro.  
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Introduktion för svensktalande  

Våld mot kvinnor i hederns namn sker dagligen i 
Sverige. Kvinnor i olika åldrar blir misshandlade och 
mördade av sina befintliga eller före detta partners eller 
av medlemmar i sin egen släkt, ibland inför ögonen på 
sina barn utan hänsyn till brottets konsekvenser för 
barnen. Även unga kvinnor och flickor under 18 år - 
gifta, förlovade eller som riskerar att bli bortgifta mot sin 
vilja - mördas. Förövarens heder och prestige, hans 
sårade självkänsla och den skymf han upplever då hans 
makt och äganderätt ifrågasätts väger tyngre för honom 
än innebörden av det lidande våldet orsakar kvinnan och 
barnen. 

Nästan alla kvinnor - oavsett ursprung och social 
situation - som har dödats av en man som de har haft en 
nära relation till, har under en längre tid utsatts av man-
nen för psykiskt och fysiskt våld men inte förmått sig till 
att söka hjälp. En orsak till detta kan till exempel vara 
social isolering. Genom förbud, övertalning eller trakass-
erier har han fått henne att ta avstånd från sitt sociala 
nätverk eller hindrat henne från att skapa sig ett. Inte 
sällan skäms hon och tar på sig skulden och ansvaret för 
våldet. Men hon kan också vara rädd för vad som kan 
hända om hon berättar, gör uppror och bryter upp. 
 
Kvinnor av utländsk härkomst med liten förankring i det 
svenska samhället och med bristfälliga kunskaper i det 
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Vägen ut
Information på arabiska för våldsutsatta 
kvinnor och flickor.

Skriften innehåller fakta om våld i nära 
relationer, om hedersrelaterat våld och om
kvinnors rättigheter i det svenska samhället.

Här finns också konkreta råd och vägledning 
kring vilket stöd den våldsutsatta kvinnan och 
hennes barn kan få, om vart hon kan vända sig 
för att få hjälp och om vad som händer under 
uppbrottsprocessen.

Författare och projektledare: Rita Olovson


