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للجريمة.

هناك العديد من األطفال في السويد الذين يتعرضون للجريمة .قد يحدث ذلك مثالً في البيت
أو في المدرسة أو في دار رعاية أطفال المدارس أو على اإلنترنت .من الجرائم المعروفة
التي تمارس على األطفال ،هناك الضرب والدفع والتهديد ،وكذا التحقير .قد يحدث كذلك أن
يتم االعتداء على األطفال بأخذ حاجياتهم ،أو منعهم من الحديث عن الجرائم التي تعرضوا
لها ،أو أن يقوم شخص بالغ بلمس الطفل بطريقة جنسية.
أحيا ًنا ،قد يكون من الصعب معرفة ما إذا كان ما حدث جريمة أم ال .في هذه الحالة،
يكون من الجيد الحديث إلى شخص بالغ .حتى مثل هذه األفعال التي ال تعتبر جريمة ،قد
تكون صعبة على الطفل وتجعله في حالة غير جيدة.

إذا أضر بك شخص ما فقد ارتكب خطأ ،بغض النظر عما إذا كان ما
فعله جريمة أم ال .كما أن لكل األطفال دائ ًما الحق في الحصول على
المساعدة .في هذا الكت ِّيب ،تتمكن من معرفة أين يمكنك الحصول على
المساعدة والدعم.
هل تريد معرفة المزيد بخصوص مختلف الجرائم التي قد تقع لألطفال ،وكذا كيفية الحصول
على المساعدة؟ اُدخل إلى الموقع اإللكتروني ،www.jagvillveta.se :واقرأ المزيد.

من العادي أن تشعر بسوء
إذا تعرضت لجريمة ،فمن العادي أن تشعر بالحزن أو الخوف أو الغضب.
التعرض لجريمة قد يجعل الشخص مثالً:
• يشعر بآالم في الرأس والبطن
• يجد صعوبة في النوم
• يحلم بالكوابيس
ً
• يجد صعوبة في األكل ،أو يتناول كمية كبيرة جدّ ا من الطعام مرة واحدة
• يشعر بآالم في الجسم دون معرفة السبب
• يجد صعوبة في التركيز في المدرسة
• يتورط في الشجار

من
العادي
أن تشعر
بسوء

دث مع
تح َّ
شخص
ما

إذا تعرضت لجريمة ،فقد يصعب عليك التحدث عما
وقع لك .حاول – مع ذلك – أن تتحدث مع شخص
ما .إذا تحدثت عما وقع لك ،يسهل عليك أن تشعر
شعورً ا جي ًّدا من جديد.
أحيا ًنا ،يكون من الجيد أن تتحدث مع شخص ما
داخل أسرتك ،أو مع صديق ما .إذا كنت ال تريد
التحدث مع شخص تعرفه جي ًدا ،يمكنك التحدث مع
شخص بمدرستك .يمكنك مثالً التحدث مع معلم
ترتاح له ،أو مع مرشد اجتماعي بمدرستك ،أو مع
ممرضة المدرسة.
إذا لم يستمع إليك أحد :تحدث من جديد!

إذا لم يستمع إليك
أحد :تحدث من
جديد!

العديد من البالغين ال يجيدون االستماع إلى األطفال
وفهمهم .إذا تحدثت مع شخص بالغ ،دون أن
يتحسن الوضع ،فمن الجيد أن تتحدث من جديد مع
شخص آخر.
تحدث إلى أن يستمع إليك أحد البالغين.

يمكنك االتصال بمؤسسة بريس – إنهم
يريدون مساعدتك
يمكنك كذلك االتصال بمؤسسة بريس ،والتحدث مع
أحد البالغين الذين يعملون في الحديث مع األطفال.
رقم هاتف مؤسسة بريس هو .116 11
العديد من األطفال يتصلون بمؤسسة بريس ،عندما
يقع لهم أمر ما ،أو عندما ال يكونون على ما يرام.
عندما تتصل بهم ،فإنك ال تحتاج إلى ذكر اسمك
أو عنوانك .إن االتصال بمؤسسة بريس مجاني،
كما أنه ال يسجَّ ل بذاكرة الهاتف أنك قد اتصلت بهم.
إذا كنت ال تريد أن يظهر رقم هاتف مؤسسة بريس
على الئحة آخر األرقام التي اتصلت بها عبر جهاز
هاتفك ،يمكنك إلغاء الرقم من هذه الالئحة.

من الذين يساعدون
ويحمون األطفال؟

هناك

العديد من السلطات التي تساعد
وتحمي األطفال .يمكنك دائمًا
الحديث عمَّا وقع لك ،عندما تتحدث مع شخص
بسلطة من هذه السلطات .يجب عليهم االستماع إليك
ومساعدتك ،إذا أخبرتهم أن شخص ما قد أضر بك
أو جعلك تشعر شعورً ا سيءً .يمكنك مثالً الحديث
مع شخص بالمصلحة االجتماعية أو بوحدة طب
نفس األطفال والصغار أو ببيت األطفال أو لدى
الشرطة.

توجد المصلحة االجتماعية بكل البلديات
توجد المصلحة االجتماعية في كل بلديات السويد،
كما أنها تسعى إلى حصولك على الدعم والحماية،
إذا شاهدت العنف أو تعرضت له .إذا علمت
المصلحة االجتماعية أنك قد تعرضت للعنف ،أو
أنك لست على ما يرام ،فإنهم مجبرون على تحديد
طبيعة المساعدة التي تحتاجها.

وحدة طب نفس األطفال والصغار ()BUP
يمكنها مساعدتك
هناك عدة أسباب تدفع األطفال إلى االتصال بوحدة
طب نفس األطفال والصغار .مثالً إذا شعر الطفل
بسوء بعد تعرضه لجريمة .بوحدة طب نفس
األطفال والصغار يعمل موظفون متعودون على
الحديث مع األطفال الذين يشعرون بسوء.

الشرطة تحقق في الجريمة
إذا تعرضت لجريمة ،فمن الجيد أن تبلغ الشرطة
بذلك .حيث تقوم الشرطة بالتحقيق فيما وقع .إذا كان
شخص ما في أسرتك هو الذي أساء إليك ،تخبر
الشرط ُة المصلح َة االجتماعية بذلك ،حتى يمكنهم هم
أيضًا مساعدتك.

في بيت األطفال يمكنك الحديث ع َّما وقع

في العديد من المدن الكبرى هناك ما يسمى بيت
األطفال .يذهب األطفال هناك ،كي يتحدثوا إلى
الشرطة والمصلحة االجتماعية ،إذا أساء إليهم
شخص ما .في بيت األطفال ،يمكنك كذلك مقابلة
الطبيب عند الحاجة.

www.Jag vill veta.se
على الموقع اإللكتروني:
 ،www.jagvillveta.seيمكنك أن تقرأ
المزيد بخصوص الجرائم ،وكذا بخصوص الدعم
والمساعدة ،والشعور الذي يخلفه التعرض لجريمة.
هناك توجد كذلك حكايات ونصائح من أطفال
آخرين ،تعرضوا لجريمة.

هنا،
يمكنك
االتصال
هاتفيًّا أو
إلكترونيًّا:

المنظمات التطوعية
مؤسسة حقوق األطفال في المجتمع ،بريس
رقم هاتف مؤسسة بريس116 111 :
،www.barnperspektivet.se
www.bris.se
الجمعية الوطنية لخفارة ضحايا الجرائمBOJ ،
رقم هاتف المداومة0200-21 20 19 :
unga@boj.se ،www.ungaboj.se
مؤسسة حماية الطفولة (ردا بورنن)
الهاتف رقم08-698 90 00 :
info@rb.se
www.rb.se
Tjejjouren.se

سلطات ومصالح أخرى
وكيل األطفال والتالميذ في مفتشية المدرسةBEO ،
الهاتف رقم08-586 080 00 :
beo@skolinspektionen.se
www.skolinspektionen.se
الشرطة
الهاتف رقم114 14 :
في الحاالت المستعجلة ،اِتصل بالرقم112 :
www.polisen.se
عيادات الصغار
بيانات االتصال بكل عيادات األطفال المحلية موجودة
على الموقع اإللكترونيwww.umo.se :
المصلحة االجتماعية
www.skl.se
اُنقر على زاوية البلديات والتنظيمات النيابية ،حيث
توجد بيانات االتصال بالمصلحة االجتماعية في
بلديتك.

حقوق النشر محفوظة لسلطة ضحايا الجرائم2014 ،
إنتاج مؤسسة بالكات
مطبعة أوستروم ،شركة محدودة ،أوميو 2014

سلطة ضحايا الجرائم مصلحة
تعمل على تحسين أوضاع األطفال
والبالغين الذين تعرضوا لجرائم.

سلطة ضحايا الجرائم
صندوق البريد 901 09 ،470 :أوميو
الهاتف رقم090-70 82 00 :
registrator@brottsoffermyndigheten.se
www.brottsoffermyndigheten.se

على الموقع اإللكتروني:
 ،www.jagvillveta.seيمكنك –
أنت الذي دون  18سنة – أن تقرأ
عن حقوقك ،وعن الدعم الذي يمكنك
الحصول عليه ،وكذلك عن كيفية
إجراء محاكمة.

