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ُماُهوُالعنف1.0ُ 

 
عن  إيذاء شخص ما

 قصد

 

 

 

في العالقات العنف 
 القريبة

ببساطة شديدة، يمكننا القول أن العنف يحدث عندما يحاول شخص ما 

أن  في أي مكان. يمكنهذا إيذاء شخص آخر عن قصد. يمكن أن يحدث 

تعرض يأن  هفي محطة الحافالت، ويمكن ضربلل يتعرض المرء

تعرض للضرب يأن  هلالعتداء من قبل عميل غاضب في العمل أو يمكن

 .درسةفي الم

 

يحدث الكثير من العنف في المنزل، ويقوم به شخص آخر في األسرة. 

. لسوء الحظ ، ال يشعر الجميع همان في منزلاألب يشعر المرءأن  نبغيي

 .بهذه الطريقة

 

في هذا الكتيب نكتب بشكل خاص عن العنف الذي يحدث في المنزل. 

العالقات  ما يطلق على العنف بين أفراد األسرة "العنف في كثيراً 

 ."القريبة

 

لضرب أو االعتداء التعرض لقدمنا بعض األمثلة على العنف: سبق ولقد 

. هذه أشياء يعتبرها الكثيرون عنفًا. هناك أيًضا أنواع المبرح أو الضرب

 .أن يعرف المرء عنهاأخرى من العنف قد يكون من المهم 

  

  

ُماُهيُأنواعُالعنفُالموجودة2.0ُ 

 
 العنف الجسدي

 

 

 

 

 العنف النفسي

 

 

 

 

 

 

يحدث العنف الجسدي عندما يحاول شخص ما إيذاء جسد شخص آخر. 

 أو هزّ على سبيل المثال ، اإلمساك أو الدفع أو ال هوالعنف الجسدي 

القرص أو الضرب أو الركل. في بعض األحيان يمكن أن يكون العنف 

 الجسدي شديدًا لدرجة أن الضحية تموت.

 

يمكن أن يحدث العنف النفسي عندما يقوم شخص ما بإيذاء شخص آخر 

دون استخدام القوة الجسدية، على سبيل المثال عن طريق جعل شخص 

لحزن ، أو غير مرغوب آخر يشعر بالخوف، أو العجز، أو الخجل، أو ا

فيه أو غير محبوب. يمكن أن يحدث العنف النفسي من خالل الكلمات أو 

قد يتعرض الشخص الذي يتعرض  على سبيل المثال المواقف أو األفعال.

 للعنف النفسي للتهديد أو اإلهانة أو السيطرة من قبل شخص آخر.
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 العنف الجنسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العنف الرقمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العنف اإلقتصادي

 

 

 

 

 

 

 

 

 العنف المادي

 

 

 

 

غالبا ما يكون 
 العنف مركباً 

تداء يحدث العنف الجنسي عندما يعّرض شخص ما شخًصا آخر لالع

الجنسي. االغتصاب هو مثال على العنف الجنسي. يمكن أن يعني 

االغتصاب إجبارك على ممارسة الجنس باستخدام العنف أو التهديد. قد 

 ةالجنس معك وأنت غير قادر ةمارسبمما  شخص  يقوم يكون أيًضا أن 

ً على االعتراض.  أو شخص ما يمكن أن يكون إجبار واإلغتصاب أيضا

 أفعال جنسية ضد شخص آخر أو على نفسه.ب قيامعليه للالضغط 

 

التحرش الجنسي هو أيضا عنف جنسي. يمكن أن يحدث التحرش الجنسي 

عندما يمنحك شخص ما اهتماًما جنسيًا غير مرغوب فيه للتخويف أو 

. حتى لو كنتما في ة/رخيصةبأنك صغير يناإلزعاج أو جعلك تشعر

 لجنسي غير قانوني.، فإن العنف ا ينعالقة عاطفية أو متزوج

 

يحدث العنف الرقمي عندما يستخدم شخص ما اإلنترنت ووسائل 

التواصل االجتماعي وطرق االتصال األخرى إليذاء شخص آخر. قد 

ط لقطات فيديو االتقبما  شخص  يقوم يكون ذلك ، على سبيل المثال ، أن 

د شاركها دون موافقتك. قيعارية لك  و صورأخذ لك في موقف حميم، أو 

رك على إرسال اجبإك أو يهددعلى تما  شخص  يقدم أيًضا أن ذلك يكون 

ة في رغبأن تكوني صور جنسية لنفسك أو يرسل لك صوًرا جنسية دون 

ل أو ارسما بإ شخص  أن يقوم ك. يمكن أن يكون العنف الرقمي أيًضا ذل

عنك عبر اإلنترنت أو  مهينةتعليقات كراهية أو مليئة بالنشر رسائل 

 اإلنترنت لمراقبتك أو مالحقتك. يستخدم

 

هو عندما يقوم شخص ما بإيذاء شخص آخر من خالل  قتصاديالعنف اإل

لذلك الشخص. والمثال الشائع هو قيام قتصادية السيطرة على الشؤون اإل

إنفاق أموالك من  منعكحسابه، و الىكل أموالك تحويل شخص ما ب

ما  يأخذ شخص  ما عندالخاصة دون طلب اإلذن. مثال شائع آخر هو 

توقيع، أو القرًضا من البنك باسمك. يمكن القيام بذلك عن طريق تزوير 

. في بعض الحاالت، يمكن أن ينعن طريق التهديدات التي تجعلك توقع

ديون كبيرة. متخبطاً في  قتصادييُترك الشخص الذي يتعرض للعنف اإل

 حول العنف االقتصادي. ةخاص ورقة معلومات JURKلدى 

 

ر العنف المادي حول تدمير األشياء عن قصد. قد يكون، على سبيل يدو

المثال، قيام شخص ما بإحداث ثقوب في األبواب أو الجدران أو النوافذ ، 

أشياء في المنزل. في كثير من األحيان سيكون األمر  تحطيمأو  يأو رم

 .لذين يكونون قريبينمخيفًا جدًا ل

 

لعنف. هذا ألنه سيتم إعطاؤك أمثلة لما لهنا قمنا بشرح األنواع المختلفة 

يمكن أن يكون عليه العنف، بحيث يمكنك التعرف عليه إذا حدث أي من 
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ه. العديد من أولئك الذين يتعرضون للعنف في ينهذا لك أو لشخص تعرف

المنزل يكونون في موقف يتعرضون فيه للعديد من أنواع العنف المختلفة. 

يكون بإمكانك أن ليس من الضروري أن إذا كنت بحاجة إلى مساعدة ، ف

تكوني قادرة على . يكفي أن الذي تتعرضين لهنوع العنف  تحددي ما

 ما حدث.اإلخبار ع

 

كان العنف ال  لوقد يعاقب القانون الجنائي على بعض أعمال العنف. حتى 

 ، فقد يكون خطيًرا وضاًرا لك.القانونيعاقب عليه 

 

  

  

ُحقوقك3.0ُ 

 
ُالشرطةُُعندبالغُُتقديم3.1ُ 

 

رسالة   هو البالغ الشرطة. ذلك الى للعنف ، يمكنك إبالغ  إذا تعرضتِ  

 للشرطة تفيد بحدوث شيء غير قانوني.
 

هم بما حدث. من الشائع أن يبالشرطة ، يجب أن تخبر ينعندما تتصل

الشرطة بكل  يه. من المهم أن تخبرينتطرح الشرطة أسئلة حول ما تقول

ية، حتى لو كان التحدث إلى شخص غريب أمًرا غير القض حولشيء 

 مريح.
 

البالغ يجب على الشرطة تدوين بالغك. يجب عليك التوقيع على أن 

الحصول على  ينصحيح. يجب عليك أيًضا اإلجابة عما إذا كنت تريد

الحصول  ييمكنك أن تطلب. كان عنيفاً معكتعويض من الشخص الذي 

 ا.خطي بأنك قدمت بالغً  تأييدعلى 
 

عن أقرب مركز شرطة لك ، فيمكنك االتصال برقم  ينإذا كنت تتساءل

. إذا www.politiet.no موقع الشرطة  إلىالدخول أو  02800الهاتف 

 موعدفي ذلك ، يمكنك أيًضا االتصال بالشرطة لترتيب  ينكنت ترغب

طابور إذا كان الال يتعين عليك االنتظار في في هذه الحالة بالغك.  لتقديم

 .مزدحما أو شديد اإلنشغال ركز الشرطةم

 

الصادرة عن  ورقة المعلوماتفي الموضوع يمكنك قراءة المزيد عن هذا 

JURK  البالغ حول 
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ُمحادثةُمعُمحام3.2ُ 

 

في بعض األحيان ، قد يكون للشخص الذي تعرض للعنف الحق في  

للمرء يمكن  نعندئذ. الشرطة عند بالغتقديم مجانية مع محام قبل  محادثة

األدلة ، وما الذي يمكن فعله للحصول على الحماية من  حولطرح أسئلة 

 .بلغ المرءبالغ وما الذي يمكن أن يحدث إذا التقديم العنف بعد 
 

أولئك الذين لديهم الحق في مثل هذه المحادثة هم أولئك الذين تعرضوا 

االتجار للعنف في األسرة ، أو االغتصاب أو االعتداء الجنسي ، أو 

ألعضاء التناسلية ، أو سفاح القربى، أو الزواج لبالبشر، أو تشويه 

 صادراً في حقه حظر  شخص ما حتى لو كان  بك اتصلالقسري ، أو إذا 

وينطبق هذا أيًضا على أولئك الذين تعرضوا للعنف  .زيارةالوتصال لال

 الذي أدى إلى أضرار جسدية أو نفسية كبيرة.
 

 JURK ورقة المعلومات الصادرة عنعن هذا في  يمكنك قراءة المزيد

عما إذا كان لديك  ينحول المساعدة القانونية المجانية. إذا كنت تتساءل

. عن ذلك الحق في مثل هذه المحادثة ، يمكنك االتصال بمحام واالستفسار

المحامين على قائمة بأسماء يمكنك العثور على 

www.advokatenhjelperdeg.no. 

 

  

ُاإلبالغُعنُالعنفُنإذاُكنتُتنويJURKُنصائح3.3ُُ 

 

 

 

 

 متى وأين وكيف حدث العنف. من المهم أن  خبرييجب أن ت

غير في ما هو لصالحك وما هو كل قدر اإلمكان ،  يتخبر

أو أقل أهمية. في البداية، بإعتقادك مهماً ك ، سواء كان حصال

طرح  وبعدها يبدأبحرية ، و تسردين األحداث   ينادة ما تتحدثع

 .يكعلاألسئلة 
 

  من الجيد إحضار قائمة بأسماء ومعلومات االتصال الخاصة

 .إْن وجدوا بشهود

  حاولي تأمين األدلة 

 إلصاباتصورا ل يالتقط. 

  بالرسائل النصية ورسائل البريد اإللكتروني والرسائل احتفظي

http://www.advokatenhjelperdeg.no/
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 وما شابه ذلك.

 يأال تغسلعليك جب توللعنف الجنسي ، ي يتعرضتكنت قد ا إذ 

من مالبسك قبل االتصال بالشرطة أو  ينفسك أو تتخلص

مركز طوارئ / طبيب البغرفة  يالعاملين الصحيين. اتصل

خضوع االغتصاب في أسرع وقت ممكن للحاالت استقبال 

 المساعدة. ىالحصول علفحص ولل

 رعاية أي موظف اني أو نفسال األخصائيطبيب أو الب ياتصل

سجل طبي  عننسخة بيان أو أي صحية آخر. يمكن أن يكون 

ً  رعاية صحية دليالً  موظفمن   .أيضا

 سيكون من  عندئذ  له.  يحول ما تعرضتمذكراتك اليومية  ياكتب

 األسهل شرح الموقف للشرطة.

 على سبيل الشخصبه. يمكن أن يكون هذا  ينشخًصا تثق يأخبر ،

في أو أحد أفراد األسرة أو مستشاًرا أو صديقًا.  المثال ، مدرًسا

 به. ينتمرالذي شخص يعرف ما  حولك هذه الحالة يكون

  يمكنك أيًضا الحصول على المشورة والتوجيه من مركز دعم

الجريمة. يمكنك العثور على معلومات االتصال في الجزء  ضحايا

 الخلفي من الكتيب.

  

Bistandsadvokatُ/ُُساعدمُ المحاميُال3.4ُ 

 

 المحامي المساعد

 

 

 

مهمات المحامي 
 المساعد

 

 

 لشخص المبلغالتي تنطوي على عنف ، يحق ل القضايافي كثير من 

االستعانة بمحام مساعد. المحامي المساعد هو محام منفصل من 

 المفترض أن يساعد ويدعم الشخص الذي تعرض للفعل اإلجرامي.

 

إذا محام مساعد الحصول على  من بين أشياء أخرى ، لديك الحق في

ً الى الشرطة تتعلق بالعنف في األسرة ، أو  قضيةعن  رفعت بالغا

االغتصاب أو االعتداء الجنسي، أو االتجار بالبشر، أو سفاح القربى، أو 

إذا قام شخص ما أو تشويه األعضاء التناسلية ، أو الزواج القسري ، 

للعنف  يإذا كنت قد تعرضت أوحظر  للزيارات كان لديه  لوبزيارتك حتى 

جسدية أو نفسية كبيرة. يتم أيًضا  ذيةأل يالذي أدى إلى حقيقة أنك تعرضت

نتيجة لجريمة  18دون سن  طفالً المرء تعيين محام مساعد في حالة فقد 

ً  جنائية  و في قضايا خطيرة أخرى  .أيضا
 

مة. المحكفي محامي المساعد في مساعدتك أثناء التحقيق والتتمثل مهمة 

أمام الشرطة ويكون لسان حالك محامي المساعد قضيتك ال يجب أن يناقش

محامي المساعد في الوفي المحكمة. باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يساعدك 

فهم ما يحدث في القضية. يمكن أن يكون هذا، على سبيل المثال ، شرح 
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رسالة تعنيه  ذاما هي األسئلة التي قد تطرح عليك أثناء المحاكمة، أو ما

في المطالبة بتعويض مالي من الشخص  ينمن الشرطة. إذا كنت ترغبما 

محامي المساعد في ذلك. يمكنك أيًضا أن العنه ، فسيساعدك  أبلغتيالذي 

محامي المساعد مساعدتك في المطالبة بالحماية من الشرطة المن  يتطلب

 لمزيد من العنف.أن تتعرضي إذا كان هناك خطر من 
 

أتعاب ستدفع إن الدولة مساعد، فمحام لك الحصول على  إذا كان يحق

محامي ال يبأن تسأل JURK وصي تعلى الرغم من ذلك . المحامي

 .هو نفقات هأتعابلتغطية  معونةيحق لك الحصول على إذا كان ما المساعد 

  

ُتحقيقال3.5ُ 

 

 ما هو التحقيق؟

 

 

 

 

ما الذي يتم التحقيق 
 فيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 نتهاء التحقيقعند ا

الشرطة في  تبدأعن شيء ما، غالبًا ما باإلبالغ يقوم المرء بعد أن 

يحاولون معرفة المزيد )أي الشرطة( . هذا يعني أنهم في األمر التحقيق

سمح لهم بفتح قضية جنائية أو أدلة تعما حدث، وما إذا كان هناك دليل 

 ضد الشخص الذي تم اإلبالغ عنه.

 

و التحقق  ك العديد من األشياء التي يمكن التحقيق فيهاأثناء التحقيق، هنا

ك، فقد تسألك دللعنف الذي يترك عالمات على جس . إذا تعرضتِ منها

ً الشرطة عما إذا كان بإمكانها  الطب قبل لإلصابات من  أن تطلب تقييما

الشرعي. في هذه الحالة، سيتم فحص جسمك وأخذ الصور والعينات. من 

طة األدلة التي يحتاجونها لمعالجة قضيتك، لكن المهم أن تجمع الشر

طوعي. قد يُطلب منك المساعدة لجمع المزيد من األدلة، على  الفحص

الطبي من  على ملفكالشرطة أن تحصل على  يسبيل المثال، أن توافق

إن  . كما تستجوب الشرطة الشخص المبلغ عنه وأي شهودالخاص طبيبك

 .وجدوا

 

 وقتًا طويالً. غالبًا ما يستغرق األمر عدة أشهر.يمكن أن يستغرق التحقيق 

 

عند انتهاء التحقيق، تقوم الشرطة بتقييم ما إذا كانت هناك أدلة كافية 

جنائية أمام دعوى  كون هناكت، فساالتهام وجيهلتوجيه االتهام. إذا تم ت

 المحاكم.

 

ن القضية. هذا يعني أفسيتم إسقاط ، يةكافو ةقويأدلة إذا لم يكن هناك 

 جنائية. دعوىالقضية ، ولن تكون هناك على الشرطة لم تعد تعمل 

 

القضية، فهذا ال يعني بالضرورة أن الشرطة ال  إسقاطحتى إذا تم 
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تصدقك. على سبيل المثال ، يمكن للشرطة إغالق القضية إذا لم يكن 

كنت قد إلدانة شخص ما في قضية جنائية. إذا  يةكافو ةقوي أدلةهناك 

، يمكنك أنت إسقاط القضية، وتم الى الشرطةالة عنف أبلغت عن ح

 .ام ال اإلسقاطاستئناف قرار ما إذا كنتما تريدان  تقييممحامي المساعد الو

 

  

  

ُإلىُالحمايةُوالمساعدةُينعندماُتحتاج4.0ُ 

 
ُملجأُالنساء4.1ُ 

ُ

 يمكنه الحصول من
 على مساعدة؟

 

 

اإلقامة في ملجأ 
 النساء

 

 

 

 

 عرض نهاري

 

 

واجب المحافظة 
 على السرية

 

 

ملجأ تجدين  كيف
الخاص لك النساء  

 

أو ملجأ  األزمات لجأإذا تعرضت للعنف من أسرتك، فيمكنك االتصال بم

مجانية. يجب أن يكون لدى التي يقدمها ملجأ النساء . المساعدة النساء

 .ملجأ النساء خدمة /جميع البلديات عرض

 

مؤقتًا في  قامةقاء في المنزل، يمكنك اإلإذا تعرضت للعنف وال يمكنك الب

 م. يمكنك اصطحاب أطفالك معك إذا احتجت إلى ذلك. أنتملجأ النساء

مساعدة الحصول على  إجراء محادثات و م، ويمكنكملجأ النساءبأمان في 

أيًضا النساء  ملجأ. يمكن أن يساعدك كمتحسين وضع ممعرفة كيف يمكنكل

 .تي تقدم المساعدةالجهات األخرى الفي االتصال ب

 

في المنزل. يمكن  بقاءال يستطعن ال اللواتي لنساءليس فقط ل لجأ النساءم

 خالل النهار للحصول على المشورة والتوجيه. لجأ النساءأيًضا زيارة م

 

السرية. هذا يعني واجب المحافظة على ب ملجأ النساءيلتزم الموظفون في 

، إال إذا نساءملجأ الالمساعدة من  نيأنه ال ينبغي ألحد أن يعرف أنك تتلق

 .ة هذه المعلومةفي مشارك ينكنت ترغب

 

لك على  لجأ نساءيمكنك العثور على معلومات حول أقرب م

www.krisesenter.com النساء  ملجأعلى  يتحت عنوان "اعثر

". يمكنك أيًضا االتصال  Finn ditt krisesenterالخاص بك / 

 لك.اء أقرب ملجأ نسبالشرطة لمعرفة 

  

ُالعنفُضدُُجهازُإنذار4.2ُ 
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ما هو جهاز اإلنذار 
 ضد العنف

 

 

 

طيع من يست
الحصول على 

 جهاز إنذار

 

تقديم طلب 
للحصول على 

 جهاز انذار

 

 

 

 

 

 

 

 

أحد الخيارات العديدة التي توفرها الشرطة هو العنف  ضدنذار اإل جهاز

زر  لهصغير العنف هو جهاز ضد نذار اإللحمايتك من العنف. جهاز 

ه معك في جميع األوقات. إذا ضغطت على الزر ، فسيتم إرسال ينتحمل

 .رسالة مباشرة إلى الشرطة تفيد بأنك في خطر

 

الحصول  هنيمكن عتداءيتعرضن للعنف أو التهديد أو اإل النساء الالتي

إذا هذا  ى جهاز اإلنذارالعنف. يمكنك الحصول علضد إنذار  على جهاز

 .عتداءدوث المزيد من العنف أو التهديدات أو اإلكان هناك خطر ح

 

إنذار، يجب عليك تقديم طلب إلى الشرطة. تقوم على جهاز  لحصولل

إنذار  تحصلي على جهاز يستدعي أنالشرطة بتقييم ما إذا كان وضعك 

عنف لمدة ثالثة أشهر جهاز إنذار ضد العلى  ين. تحصلأم ال عنفضد ال

عنف بعد ضد الإنذار جهاز بحاجة إلى  ينتزالفقط في كل مرة. إذا كنت ال 

تقديم . ال يتعين عليك من جديدثالثة أشهر، فيجب عليك تقديم طلب مرور 

جهاز عنف. ضد الإنذار تحصلي على جهاز  كيلبالغ الى الشرطة 

 .نذار مجانياإل

 

يمكنك الحصول على مساعدة من شخص آخر لتقديم طلب للحصول على 

يمكنك الحصول على  ،إذا كان لديك محام مساعد عنف.ضد الإنذار جهاز 

 .المساعدة منه لتقديم الطلب
 

 

ُحظرُالزيارة4.3ُ 

 

ما هو حظر 
 الزيارة؟

 

 

 

 

التقدم بطلب 
للحصول على أمر 

 حظر الزيارة

 

 

 

 

، فهذا يعني أنه ال يُسمح حظر الزيارةشخص ما أمر  صدر بحقعندما ي

ي طريقة أخرى )على سبيل المثال ، له االقتراب منك أو االتصال بك بأ

 وارداً (. قد يكون رسائل البريديةعبر الهاتف أو البريد اإللكتروني أو ال

لتعرض للعنف أو التهديدات لخطر في إذا كنت  صدور مثل هذا الحظر

 .من شخص معين

 

، يجب عليك تقديم طلب إلى حظر الزيارةأمر  تمكن من استصدارلل

 الزيارةفرض حظر تي تقرر ما إذا كان يجب الشرطة. إن الشرطة هي ال

من  يتتمكن الشرطة لكيإلى عليك تقديم بالغ  يتعين. ال على شخص ما

 .حظر الزيارة أمر ستصدارالتقدم بطلب إل

 

. إذا حدث هذا ، يجب عليك أمر حظر الزيارة خرقفي بعض األحيان يتم 

الفة يعاقب مخ خرق أمر حظر الزيارة كون ياالتصال بالشرطة. يمكن أن 
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 .عليها القانون

 

 .حظر الزيارةحول  ةخاصمعلومات  ورقة JURKلدى 

ُجهازُاإلنذارُالعكسيُضدُالعنف4.4ُ 

 
ما هو جهاز اإلنذار 

العكسي ضد 
 العنف؟

 

 

 

 تقييم المحاكم
 

 

 

ضد نذار العكسي اإل اللجوء الى استخدام جهازأن يكون يمكن أيًضا 

نذار العكسي اإل جهازما للعنف.  إذا تعرض شخص أمراً وارداً العنف 

مزوداً العنف الشخص الذي يمارس  /مرتكب العنفيكون يعني أن 

هذا الشخص  دخولإلكتروني ينبه الشرطة بمجرد  )سوار للقدم( بخلخال

 .إلى منطقة محظورة

 

يتم إصداره بعد  المحاكمالعكسي هو رد فعل عقابي من قبل  نذارجهاز اإل

أن يكون الشخص عنيفًا. لذلك، ليست الشرطة هي التي تقرر ما إذا كان 

 .أن يزود بمثل هذا الجهازينبغي على شخص ما 

ُدورُالشرطة4.5ُ 

 

الشرطة مسؤولة عن الحفاظ على سالمة الناس. يجب عليك االتصال إن  

لحماية إذا اإلبالغ عن العنف والحصول على ا ينبالشرطة إذا كنت تريد

كان هناك خطر من استمرار العنف. يمكن للشرطة مساعدتك في 

. يمكنهم حظر الزيارةأمر على عنف أو ضد ال إنذارجهاز الحصول على 

أيًضا العثور على حلول أخرى لحمايتك ، ويمكنهم تقديم )أي الشرطة( 

 .أكثر أمانًا يالمشورة لك بشأن ما يمكنك القيام به بنفسك لتكون

  

 .ُالتعويض5 
ُ التعويضُأثناءُالمحاكمة5.1ُ 

 

تعويض من 
 مرتكب العنف

إذا كانت هناك محاكمة ضد الشخص الذي ارتكب األفعال اإلجرامية، 

محامي المساعد الخاص الفيمكنك المطالبة بالتعويض أثناء المحاكمة. إن 

 لبكبك هو الذي سيساعدك في معرفة ما يمكنك المطالبة به وتقديم مط

 في ذلك. ينء المحاكمة ، إذا كنت ترغبأثنا

  

ُتعويضُضحاياُالعنف5.2ُ 
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تعويض ضحايا العنف هو تعويض من الدولة. قد يحق لك الحصول على  تعويض من الدولة

للعنف. القاعدة األساسية هي  قد تعرضتإذا كنت  ا العنفياتعويض ضح

ول على للحصبطلب إبالغ الشرطة بالقضية قبل التقدم  أنه يجب عليك

 .ا العنفياتعويض ضح

 

محامي المساعد مساعدتك في تقييم ما إذا لفي بعض الحاالت ، يمكن ل

طلب إن الكان يحق لك الحصول على تعويض ضحايا العنف  وفي كتابة 

محامي المساعد، العلى مساعدة من  ي. إذا لم تحصلكان ذلك وارداً 

 .JURKفيمكنك االتصال بـ 

بطلب مساعدتك في التقدم بإمكاننا إذا كان  سنقوم بعد ذلك بتقييم ما

 بشأن الرفض. اعتراضأو تقديم التعويض 

 

 تعويض ضحايا العنف.حول  ةخاصمعلومات  ورقة JURKلدى 
 

  

شملُاألسرةُوليسُُلمُ علىُأساسُإلىُالنرويجُُتأتينعندما6.0ُُ 

ُلديكُتصريحُإقامةُمستقل

 
  عامة قاعدة

 

 

 

قاعدة خاصة إذا 
 حدث عنف في

 المنزل

 

 

 

التقدم بطلب الى 
 الشرطة

 

 

 

 

 

 

في النرويج لمدة ثالث  يقد عشت يهي أنه يجب أن تكون عامةالقاعدة ال

على تصريح اإلقامة  يشمل األسرة قبل أن تحصل لمّ على أساس سنوات 

 الدائمة الخاص بك.

 

هذه القاعدة. من ء إذا كان زوجك أو شريكك عنيفًا تجاهك، فهناك استثنا

القاعدة أيًضا إذا كان أطفالك هم الذين يتعرضون للعنف من هذه طبق نت

زوجك أو شريكك. هذه القاعدة تسمى "اإلقامة على أساس مستقل". تعني 

، العاديالقاعدة أنه يمكنك الحصول على تصريح إقامة مستقل قبل الوقت 

 و شريكك.زوجك أ االنتقال عن وأالطالق على مت دقأ لوحتى 

 

على البقاء في  ةبأنك مجبر يال يجب أن تشعر هألنموجودة القاعدة  هذه

 تصريح إقامة خاص بك حتى اآلن. ينعالقة عنيفة لمجرد أنك ال تملك

 

بطلب للحصول على إقامة على أساس مستقل لدى الشرطة.  ينتتقدم

هم عن العنف يسيطلبون منك بعد ذلك الحضور إلى اجتماع حيث ستخبر

كل ما حدث، حتى لو كان عن  يوء المعاملة. من المهم أن تخبروس

ما حدث ، ومتى حدث ، ع يأن تخبر يغير مريح. حاول هذا الحديث عن

معك.  ا، فمن المهم إحضارهأدلة وكيف حدث ، وكم مرة. إذا كان لديك 
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 نيات أخرىإمكا

 

 ملفيمكن أن تكون األدلة ، على سبيل المثال ، صوًرا لإلصابات ، أو 

لشرطة ، أو الى ا  بالغالطوارئ ، أو  طبيبأو  من الطبيبطبي 

 .، الخلجأ النساءيوميات ، أو مستندات من ممذكرات/ 

 

طلبًا لإلقامة على  قدمتِ إذا حتى  تقديم بالغ الى الشرطةعليك ال يتعين 

عن القضية اإلبالغ  ينما إذا كنت تريد ينأساس مستقل. أنت تختار

 ةخاصمعلومات  ورقة JURKى . لدتقديم طلب اإلقامةباإلضافة إلى 

 حول اإلقامة على أساس مستقل.

 

إنسانية  إلعتباراتمن الممكن أيًضا التقدم بطلب للحصول على اإلقامة 

في مزيد من  ينقوية، أو ألن لديك صلة خاصة بالنرويج. إذا كنت ترغب

 .JURKالمعلومات حول هذا ، يمكنك االتصال بـ 

 

ون من الصعب الحصول على إقامة إلى أنه قد يكشير تأن  JURKود ت

 على أساس مستقل والعتبارات إنسانية قوية.

 

  

 العنفُضدُاألطفال7.0ُ 
 ُ

 ماُهوُالعنفُضدُاألطفال؟7.1ُ

أنواع العنف 
 المختلفة

 

 

التربية و العنف 
 ضد األطفال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إذا أردت تعلم 

عن  يالغين. يمكنك أن تقرأالعنف ضد األطفال هو نفس العنف ضد الب

أنواع العنف المختلفة في الفصل الثاني من هذا الكتيب. جميع أنواع 

 العنف المذكورة هناك تنطبق أيًضا على األطفال.

 

عندما يتعلق األمر بالعنف ضد األطفال، قد يكون من الصعب أحيانًا 

ع في طبيعية وما هو عنف. من الشائ أو تربية تنشئةما هو التمييز بين 

. كان هذا هو األطفال العديد من البلدان استخدام العنف كجزء من تربية

الحال أيضا في النرويج من قبل. نعرف اليوم المزيد عن مدى ضرر 

تعرض األطفال للعنف، وبالتالي فإن جميع أشكال العنف ضد األطفال 

 الطفل. ربيةمحظورة. وينطبق هذا أيًضا على العنف الذي يهدف إلى ت

 

ً  بحيثأو تهديده  توجيه ضربة خفيفة للطفليُعتبر لك كذ ً عنف، يصبح خائفا  ا

ضد األطفال. من األمثلة األخرى على العنف النفسي ضد األطفال وصف 

أو التهديد بإيذاء حيوانه األليف أو حبسه في  وبذيئة الطفل بكلمات قذرة

 غرفة.

 

دون استخدام في معرفة المزيد حول كيفية تربية طفلك  ينإذا كنت ترغب
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المركز  ي. اسألالنرويجفي عديدة العنف، فهناك دورات في أماكن  المزيد عن التربية

األسرة في المكان الذي  حمايةالطفل أو مكتب  حمايةالصحي أو مكتب 

فيه. قد يكون من المفيد أيًضا التحدث إلى اآلباء اآلخرين الذين  ينتعيش

 هم.ينتعرف

 

  

 واجبُرعايةُالطفل7.2ُُ 

 تقديم الرعاية

 

 

 

 األمان

 

 

 

على مثلة األمن الخطير جدًا عدم إعطاء الطفل الرعاية التي يحتاجها. من 

عدم إعطاء الطفل ما يكفي من الطعام أو عدم قد تكون عدم تقديم الرعاية 

 أخذ الطفل إلى الطبيب إذا كان مريًضا.
 

أن يتم ومن واجب الوالدين أيًضا التأكد من أن الطفل يشعر باألمان و

رة. يجب على ي. يجب حماية الطفل من األشياء الخطله ماناألتوفير 

 الوالدين محاولة منع حدوث أشياء خطيرة.

 

يجب أيًضا عدم ترك األطفال بمفردهم في المنزل إذا لم يكونوا آمنين بما 

السن بما يكفي لالعتناء بأنفسهم. هذا في  اً يكفي ليكونوا بمفردهم وكبار

تم رعاية األطفال الذين لم تتيب ذلك بحيث يعني أنه يجب على الوالدين تر

يبلغوا السن الكافية لالعتناء بأنفسهم من قبل شخص قادر على االعتناء 

 بهم حتى في المواقف الخطرة.

 

  

ُيجبُعلىُالوالدينُحمايةُالطفلُمنُالعنف7.3ُ 

 

حماية الطفل من 
 العنف

 

 

 

 

 

 

حماية الطفل من أن 
يكون شاهدًا على 

 العنف

والدين واجب حماية الطفل من العنف. هذا يعني أنه يجب على على ال

 ينالوالدين عدم تعريض الطفل للعنف. وهذا يعني أيًضا أنه إذا كنت تعلم

أن شخًصا آخر يعرض طفلك للعنف، فمن واجبك حماية الطفل من هذا 

اآلخر هو الذي يعرض الطفل الوالد العنف. وينطبق هذا حتى لو كان 

االنتقال  كطفلواألحيان قد يعني ذلك أنه يتعين عليك للعنف. في بعض 

الذي يجب فعله ضروري الشيء المن الوالد اآلخر، إذا كان هذا هو 

 .لحماية الطفل

 

العنف. إذا استخدم أحد على  ينشاهدأن يكونوا من المضر جدًا لألطفال 

لطفل قد يتضرر االوالدين العنف ضد الوالد اآلخر، ورأى الطفل ذلك ، 

سيا بشكل خطير. عند حماية الطفل من العنف، يجب أيًضا حمايته من نف

 .رؤية أفراد األسرة اآلخرين يتعرضون للعنف
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ُواجبُحمايةُاالطفالُالذينُيتألمون7.4ُ 

 

الذين يعملون مع 
 األطفال

 

 

 

 

 

 يلتقونجميع الذين 
 أطفاالً 

 

 

 

 

 

 

 إخبار ُمقلق

عملهم أطفااًل يعرفون أو  أثناء أطفااًل  لتقونيإذا رأى األشخاص الذين 

، يجب عليهم إبالغ أو ليسوا بخير يتألمون)أي األطفال( يعتقدون أنهم 

، هؤالء األشخاصحماية الطفل أو الشرطة بذلك. يمكن أن يكون مصلحة 

رياض األطفال واألطباء. أولئك  ربيعلى سبيل المثال ، المعلمين وم

م واجب بموجب القانون الذين يعملون في مثل هذه الوظائف عليه

 .النرويجي

 

الطفل حماية  مصلحةيمكن ألولئك الذين يعملون مع األطفال االتصال ب

اإلبالغ  يستطيعونوطلب النصيحة دون الكشف عن هويتهم، ولكن ال 

 .دون الكشف عن هويتهم

 

ه للعنف ينعلى كل فرد واجب حماية األطفال. إذا تعرض طفل تعرفيقع 

 عتداء الجنسي ، فمن واجبك بموجب القانون إيقافأو االختطاف أو اال

 .ف ذلكأو إخبار أي شخص يمكنه إيقا ذلك

 

على ما يرام ، بخير أو في أن الطفل ليس  ينهذا يعني أنه إذا كنت تشك

 .اإلبالغفيجب عليك 

 

 اً إخبار هذا البالغ يسمىالطفل  حماية مصلحةإذا أبلغت عن ذلك إلى 

ً مقلق . يمكنك اإلبالغ باسمك أو بشكل مجهول ، دون لقلقل اً مثيرإخباراً أو  ا

الطفل بما  حماية مصلحةذكر اسمك. عندها لن يعرف أحد من أخبر 

ً  نصينيحدث. عندما ت ً  بالغا الطفل، يجب أن  حماية مصلحةإلى خطيا

الطفل  حماية مصلحةبالتفصيل سبب قلقك. عندئذ يكون لدى  يتشرح

الطفل. يمكنك العثور على نموذج  فرصة أكبر لتكون قادرة على مساعدة

أو عن طريق االتصال  www.bufdir.no موقع على خبار المقلقلإل

 .الطفل في بلديتك حمايةبمكتب 

 

  

ُمصلحةُحمايةُالطفل8.0ُ 

 
ُ؟حمايةُالطفلُمصلحةلماذاُلدينا8.1ُُ 
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مهمة مصلحة 
هي حماية الطفل 
 حماية األطفال

 األطفالأن يكون جميع ية واجب ضمان السلطات النرويجعاتق على يقع 

 . هذا ينطبق على جميع األطفال الذين يعيشون في النرويج.بخير
 

حماية األطفال عندما ال يقدم الوالدان  هيحماية الطفل  مصلحةمهمة  إن

)أي مصلحة بقدر اإلمكان، يجب عليهم وللطفل الرعاية التي يحتاجها. 

 لآلباء. يمكن هوالديمع  و هعاون معالطفل بالتهذا مساعدة حماية الطفل( 

الطفل الحصول على مساعدة لتقديم رعاية ب اإلعتناءغير القادرين على 

الراحة ، على سبيل المثال فترة من أفضل. يمكنهم أيًضا الحصول على 

( støttekontakt)تصال داعم لال شخصمن خالل حصول الطفل على 

 المكوثالطفل على  نتمكيالطفل إلى األنشطة أو من خالل  يصطحب

 عائلة أخرى لبعض الوقت.عند 

 

تعرض الطفل لألذى بسبب العنف أو أن يإذا كان هناك خطر من 

حماية الطفل كل ما في وسعها لمساعدة  مصلحةاإلهمال، حتى إذا بذلت 

الطفل من األسرة.  أخذ/حماية الطفل إخراج مصلحةالوالدين، يمكن ل

ً إذا فقط  الطفل من األسرة أخذيُسمح لهم و  .كان ذلك ضروريا

 

  

 ماذاُيحصلُفيُقضيةُتتعلقُبحمايةُالطفل8.2ُُ 

  

ُفيُالقضيةالتحقيق8.2.1ُُ 

 

تتلقى مصلحة 
 حماية الطفل 

 إخطاراً 

 

 

 

 

تجري مصلحة 
 حماية الطفل تحقيقاً 

 

 

 

 

 

 نهاء التحقيقإلمهلة 

طلبان تالطفل ألنك أنت أو الطفل نفسه  مصلحة حمايةقد تتصل بك 

ً المساعدة، أو ألن شخًصا ما أرسل   .إخباراً مقلقا

 

لقلق على محمل ل المثيرة اإلخباراتالطفل  مصلحة حمايةيجب أن تأخذ 

أو ما إذا كان يلزم بخير الجد. يجب عليهم التحقق مما إذا كان الطفل 

 .ما اتخاذ تدابير

 

بحذر حماية الطفل في قضية ما، يجب أن تفعل ذلك حة مصلعندما تحقق 

ما  أن يفحصوا. يجب عليهم فقط شعور من يعنيهم األمر بطريقة تراعيو

. في بعض األحيان يتعين بخيرهو ضروري لمعرفة ما إذا كان الطفل 

عليهم أن يسألوا اآلخرين، على سبيل المثال أولئك الذين يعملون في 

أال تدع  على مصلحة حماية الطفلجب توي المدرسة، عن حال الطفل.

 .تحقيق جار  هناك أن ب ايعلموأن األشخاص الذين ال عالقة لهم بالقضية 

 

ً حماية الطفل  تفتح مصلحةعندما  ، يكون أمامهم ثالثة أشهر تحقيقا
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ما الذي تحقق فيه 
مصلحة حماية 

 الطفل؟

 

 

 

 

 قرار

 . في حاالت خاصة جدًا ، يمكن منحهم مهلة ستة أشهر.منه لالنتهاء

 

 أمور أخرى، الحق في:جملة  حماية الطفل، من بينلدى مصلحة 

 التحدث مع الوالدين في منزلهم 

 التحدث مع الطفل وحده 

 تحدث مع اآلخرين الذين يعرفون الطفلال 

 الخطيرة  قضايااالستعانة بالشرطة للحضور ومساعدة الطفل في ال

 .للغاية

 

بقرار. يتم اتخاذ القرار عندما تقرر في قضية ما التحقيق يختتم يجب أن 

 البلدية أو هيئة عامة أخرى شيئًا يتعلق بحقوقك أو واجباتك. الدولة أو

 

 

. هذا قد أسقطت أو علق العمل بها قضيةذكر في القرار أن الأن يُ  مكنوي

أن القضية ، و القضيةشيء آخر يجب القيام به في يعد هناك  ميعني أنه ل

 .ةُمساعد . يمكن أن ينص القرار أيًضا على وجوب اتخاذ تدابيرتغلقأ قد 

 عندأحد هذه التدابير أن الطفل يجب أن يقضي بعض الوقت  قد يكون

عائلة أخرى. يمكن أن ينص القرار أيًضا على وجوب إخراج الطفل من 

 منزل.ال

 

 .قسريةطوعية والقرارات الالساعدة مُ التدابير النحن نميز بين 

  

  

ُِعدةُالطوعيةُسامُ التدابيرُال8.2.2ُ 

 

الوالدان موافقان 
 التدبير على

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عليها  يوافقتدابير المساعدة الطوعية هي قرارات الالقرارات المتعلقة ب

وقد يكون هذا، على سبيل المثال، توجيًها للوالدين، أو اتخاذ الوالدان. 

شخص تعيين ، أو مكانًا في دار الحضانة، أو تدابير طوعية في المنزل

عند لمنزل، أو أن الطفل سيعيش بشكل دائم لتصال، أو زيارة داعم لال

حماية الطفل مصلحة يمكن للعائلة االتصال بكذلك . آخرين أشخاص

 .بنفسها وطلب المساعدة

 

إال بشكل طوعي، أي إذا  ال يمكن تنفيذها و القيام بها تدابيرمعظم هذه ال

مصلحة الوالدان و تعاونالوالدان. هذا ألنه من الضروري أن ي فقوا

 15ر من ثالطفل أكعمر التدابير. إذا كان  تنفيذ هذهعلى الطفل  حماية

 .التدبيرعاًما ، يجب أن يوافق الطفل أيًضا على 
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 خطة فردية

 

 

 

 قرار خطي

 

 

  اإلعتراض كيمكن

 

 

 

 

 محام  االستعانة ب
ةمجاني تليس  

 

 

من المهم التعاون مع يكون ، يكون الطفل في وضع وحال أفضل من أجل

ضل وجه ممكن إذا كانت األمور صعبة، الطفل على أف حماية مصلحة

 المشاكل. تتفاقموطلب المساعدة قبل أن 

 

الطفل وضع خطة حماية  مصلحةفي بعض الحاالت ، يجب على 

 الحرص على تقديمللتدابير. ينطبق هذا عندما يكون من الضروري 

 يجب أن تعمل معًا.و الجهات عرض شامل، ألن العديد من الهيئات 

 

حماية الطفل بشأن  مصلحةع القرارات التي تتخذها يجب أن تكون جمي

 .خطيةأو الخدمات  التقديمات

 

بخصوص تدابير تقدمت بنفسك بطلب للحصول على مساعدة كنت قد إذا 

، يمكنك طلبك حماية الطفل، ولكن تم رفضقبل مصلحة من تتخذ 

 / ةحاكم الواليإلى  اعتراضكبإرسال  ين. تقوماإلعتراض

Statsforvalteren. 

 

، لكن ليس لديهم الحق في لوالدين واألطفال دائًما االستعانة بمحام  يحق ل
 دة الطوعية.ساعِ المُ  تدابيرالاالستعانة بمحام مجاني في األمور المتعلقة ب

 

  

ُالقراراتُالقسرية8.2.3ُ 

 

عندما ال يوافق 
 الوالدان 

 

 

 

الطفل من  أخذ
 المنزل

 

 

 

مجلس المقاطعة 
لحماية الطفل 

ايا والقض
  اإلجتماعية

حماية الطفل شيئًا ال يوافق  مصلحةعندما تقرر  قسريةالقرارات التتخذ 

المثال األكثر  عاًما. 15عليه الوالدان أو األطفال الذين تزيد أعمارهم عن 

رعاية الطفل دون مسؤولية حماية الطفل  مصلحةشهرة هو عندما تتولى 

 موافقة الوالدين.

 

الطفل من المنزل دون موافقة الوالدين هو المالذ  أخذون يجب أن يك

كان ذلك الطفل أن تقرر ذلك إال إذا حماية  مصلحةاألخير. ال يمكن ل

 ً بقدر كاف  خلق ظروف جيدة  تعذّر. سيكون هذا هو الحال إذا ضروريا

 للطفل بطريقة أخرى.

 

ية مجلس المحافظة لحماعلى الطفل من المنزل، يجب  إخراج تقررإذا 

نوع مجلس المقاطعة هو  .النظر في القضية الطفل والشؤون االجتماعية

 من المحاكم المتخصصة في هذا النوع من القضايا.
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 محام مجاني 

 

 

 ، يحق للوالدين الحصول على محام  مجاني.قسريإذا تم اتخاذ قرار 

  

محام  مجاني توكيل الحق في حول  ةخاص معلومات ورقة JURKلدى 

 ً  القانونية المجانية. المساعدة لبرنامج وفقا

 

  

 كيفُيمكنكُالحصولُعلىُالمساعدة9.0ُ 
 الشرطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصحية رعايةال

 

 

 

 

 

 ملجأ النساء

 

 

 

 

 

مركز استقبال 
 ضحايا اإلغتصاب

 

 

 

 

في اإلبالغ عن أعمال  ينإذا كنت ترغب بالشرطةيجب عليك االتصال 

 تقديمفي الشرطة . يمكنهم يعاقب عليها القانون أخرىأفعال  عنف أو

، ويمكنهم التحقيق في األمر. إذا كنت بحاجة إلى لك النصائحالمعلومات و

حماية من شخص عنيف تجاهك، فيجب عليك االتصال بالشرطة. يمكنهم، 

ضد إنذار تقديم جهاز و حظر الزيارةعلى سبيل المثال، إصدار أمر 

عنف. يمكنك االتصال بمركز الشرطة المحلي الخاص بك عن طريق ال

 .02800االتصال بالرقم 

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة فورية من الشرطة ، فيجب عليك االتصال 

 .112بالرقم 

 

جراء ، على سبيل المثال بسبب إصابتك صحيةُرعايةإذا كنت بحاجة إلى 

لعنف، يمكنك االتصال بالطبيب أو المركز الصحي. خارج تعرضك ل

. 117 116الطوارئ على قسم ساعات العمل العادية، يمكنك االتصال ب

ذا كنت بحاجة إلى مساعدة عاجلة وكانت حياتك في خطر، يجب عليك إ

 .113االتصال باإلسعاف على الرقم 

 

أن يقدم لك النصح واإلرشاد، وأن يوفر لك وألطفالك  النساءُلجألميمكن 

. يمكنك العثور على أمراً خطيراً  فيه إذا كان البقاء في المنزل عيشمكانًا لل

تحت  www.krisenter.comالويب معلومات االتصال على موقع 

الخاص بك" أو عن طريق االتصال النساء  ملجأعلى  يعنوان "اعثر

 فيه. ينبالشرطة في المكان الذي تعيش

 

ُإذا كنت ضحية للعنف أو االغتصاب، يجب عليك زيارة  استقبالُمركز

فيه. يوجد  سكنينالذي تفي المنطقة أو المكان  ضحاياُالعنفُواالغتصاب

. هناك يمكنك كل محافظةفي قبال ضحايا العنف واالغتصاب ستالمركز 

. يمكنهم إجراء فحص ةالجنسي اتالتحدث إلى شخص يتعامل مع االعتداء

طبي فيما يتعلق باإلصابات والعدوى والحمل. سبب مهم آخر لرؤية 

هو أنه يمكنك تأمين  استقبال ضحايا العنف واالغتصابطبيب أو مركز 
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 VO -خط 

 

 

 

   ديكسي

 

 

 

 

. أو Nokمركز 

مركز مكافحة 

سفاح القربى 

واالعتداء الجنسي 

(SMISO) 

 

 

 

مركز دعم ضحايا 
 الجريمة

 

 

 

 

Slettmeg.no 

 

 

 

 

 العنف عن بديل 

 

 

 

إذا كنت  ةمهم أن تكون أدلة التي يمكنصابات اإلتوثيق واالعتداء آثار 

مركز . يمكنك العثور على أقرب عن القضية الى الشرطةبالغ اإل ينتريد

إليك على  استقبال ضحايا العنف واالغتصاب

www.dinutvei.no/alle-hjelpetilbud/  بالشرطة  االتصالأو

 العرض مجاني.هذا لمعرفة ما هو متاح في منطقتك. 

 

على مدار مفتوح هو خط مساعدة  006 116رقم الهاتف  وذ VOخط 

العرض مجاني. هذا . القريبةللعنف في العالقات  نتعرض لواتيساعة لال

 .www.volinjen.noيمكنك العثور على مزيد من المعلومات على 

 

. DIXIإذا كنت بحاجة إلى التحدث عن االغتصاب ، فيمكنك االتصال بـ 

العرض مجاني. يمكنك العثور  هذا غتصاب.إنه مركز دعم لضحايا اال

. يمكنك أيًضا االتصال www.dixi.noعلى مزيد من المعلومات على 

 . 50 40 44 22على الرقم DIXIبـ 

 

إذا تعرضت لسفاح القربى أو االعتداء الجنسي أو االغتصاب ، فيمكنك 

ُواالعتداءُُ.Nokُاالتصال بمركز ُالقربى ُسفاح ُمكافحة ُمركز أو

( في مقاطعتك. يمكن أن يكون سفاح القربى ، على SMISO)الجنسيُ

جنسيًا أو عنفًا جنسيًا من قبل شخص تربطك به  سبيل المثال ، اعتداءً 

صلة قرابة، على سبيل المثال والديك أو أجدادك. يمكنك أيًضا االتصال 

للتحدث إلى شخص يتعامل مع االعتداء الجنسي  80057000على 

 وسفاح القربى.

 

تقديم المساعدة واإلرشاد ألولئك الذين كزُدعمُضحاياُالجريمةُلمريمكن 

يقدمون هنا إجرامي، على سبيل المثال العنف أو اإلساءة.  عملتعرضوا ل

أن يساعدوا في  همالحكم ويمكن صدور الشرطة حتىإبالغ من  بدءاً الدعم 

للحصول على تعويض لضحايا العنف. يوجد مركز دعم في طلب م يتقد

 .008 40 800 شرطة. رقم هاتفهم هومن مقاطعات ال مقاطعة كل

 

أن  ينال تريد إذا تم نشر صور أو معلومات أخرى عنك على اإلنترنت

. www.slettmeg.noموقع إلى  لدخوليراها اآلخرون، فيمكنك ا

 زالةإل الطريقة التي يجب عليك اتباعهاهناك إرشادات حول  ينستجد

 المعلومات التي تم نشرها.

 

، والتفاعل  على تعليم الناس طرقًا بديلة للرد العنفعنُبديلُكزُمريعمل 

بدالً من استخدام العنف. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات على 

www.atv-stiftelsen.no 11 40 22 أو عن طريق االتصال بالرقم 

10. 
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حماية مصلحة 
 الطفل 

 

 

 

 

 

 

 حمايةمكاتب 
 األسرة 

 

 

 محام مساعد

 

 

 

JURK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داخلالعديد من تدابير الدعم المختلفة  حمايةُالطفلمصلحةُيمكن أن تقدم 

 ينحماية الطفل في المكان الذي تعيش مصلحةسرة. يمكنك االتصال باأل

حماية الطفل في  مصلحةأو الكتابة إلى الهاتفي فيه عن طريق االتصال 

العثور على معلومات االتصال على  كبلديتك. يمكن

www.barnevernvakten.no اإلخبار . يمكنك العثور على نموذج

 موقع على المثير للقلق

www.barnevernvakten.no/bekymringsmelding. 

 

العائالت على حل النزاعات وإيجاد طرق  األسرةُحمايةمكاتبُتساعد 

. يمكنك حافظاتفي جميع الم توجد هذه المكاتبأفضل للتحدث معًا. 

 .www.bufdir.no/familieالعثور على مزيد من المعلومات على 

 

محامُالحصول على  قد يحق لألطفال والبالغين الذين يتعرضون للعنف

. يمكنك العثور على معلومات االتصال بالمحامين الذين يعملون مساعد

 .www.advokatenhjelperdeg.noموقع على  مساعدين ينكمحام

 

ُللنساءُاإلستشاراتجمعية تقدم  ( مشورة قانونية JURK) القانونية

 . يمكنك العثور على مزيدإمرأةمجانية ألي شخص يعّرف نفسه على أنه 

 .www.jurk.noمن المعلومات عنا على 

 

أو زيارة مكاتبنا في   50 29 84 22يمكنك االتصال بنا على 

 أوسلو. Skippergata 23  ،0154شارع

 

Du kan alltid sende inn saken din til oss på internett.  

إلينا عبر اإلنترنت. يمكنك القيام بذلك على  قضيتكيمكنك دائًما إرسال 

 Send oss din/  لنا قضيتك ي"أرسل ←  www.jurk.noموقع

sak." 
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KONTAKT OSS

Telefon: 
22 84 29 50

Adresse: 
Juridisk rådgivning for kvinner
Skippergata 23
0154 Oslo

www.jurk.no
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