
  العنف في األسرة
vold i familien



1 
 

 مقدمة. 1

 طفال.ألوا الكبارهذه المطوية تتعلق بالعنف في األسرة. هذه تتعلق بالعنف ضد كل من 

أعددنا هذه المطوية في إ طار مشروع لدينا يسمى: مشروع سفير القانون. في مشروع سفير القانون 

المطوية  تحصل نساء تايلنديات وبولنديات على تكوين في مواضيع محددة سوف يستمرون في دراستها.

 أعدت حتى تتناسب مع محاضرة يقوم بها سفراء القانون. يمكن قراءة المطوية دون سماع المحاضرة.

. لذلك نكتب مثال "أنت" في مواقع كثيرة، مع حاولنا ان نعد المطوية حتى تكون سهلة قدر المستطاع

 علمنا أن العديد ممن يقرأون هذه المطوية لم يتعرضوا للعنف.

(. نشكرهم على الدعم المالي IMDIلقانون ممول من قبل مديرية االندماج والتنوع )مشروع سفير ا

 لتنظيم هذه الدورة وإعداد هذه المطويات.

كي يقبلن على  ،مجموعة راقية من النساء الالتي يساعدن نساء أخريات-نشكر أيضا سفراءنا في القانون

( نتعلم JURKالقانونية للنساء ) ةنحن من نعمل في االستشار مواضيع يمكنهن أن يواصلن دراستها.

 أيضا الكثير في عملنا مع سفراء القانون.

(، أو انظري إن كان بعض JURKإذا كان لديك أسئلة أخرى عقب قراءة المطوية يمكن االتصال بـ )

 األماكن الذين كتبنا عنهم في الفصل األخير يمكن االستفادة منهم.

 بالنرويجي، والبولندي والتايلندي.توجد المطوية 

 مع تحياتي

Frøydis Patursson( مستشارة بـJURK.ومسؤولة مشروع سفير القانون ) 
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الحاق الضرر 
بشخص بكل 

 إرادة

 . ما هو العنف2

يحاول البعض إذا كنا نود قول ذلك بيسر شديد، يمكن أن نقول بأن العنف، هو عندما 
لقى بإرادتهم إلحاق الضرر بشخص آخر. يمكن أن يقع في أي مكان. يمكن للواحد أن ي

. يمكن للواحد أن يتعرض لالعتداء من قبل حريف به على األرض في محطة الباص
 للضرب في المدرسة.غاضب في الشغل، أو قد يتعرض الواحد 

 .األسرةمن شخص آخر في  المنزلالكثير من العنف يقع في 
 هذا الوضع. ونيعيش الجميع. لألسف، ليس منزلهكان ينبغي أن يكون الواحد آمنا في 

 
 

 ضمنالعنف 
 العالقات القريبة

، وهو ما المنزلفي هذه المطوية، نجد على الخصوص هذا العنف الذي يحدث في 
 يسمى عادة "العنف ضمن العالقات القريبة". األسرةالعنف بين أفراد سننظر فيه. 

هذا  :لقد قدمنا بالفعل بعض األمثلة عن العنف: يطرح أرضا، يعتدى عليه أو يضرب

رى، ربما يكون من لكن يوجد أيضا أنواع عنف أخشيء يعترف الكثير بأنه عنف. 
 ها.المهم التعرف علي

 
 العنف الجسدي

 أنواع العنف الموجودة؟ما هي . 3 

العنف الجسدي هو عندما يحاول البعض إلحاق ضرر بجسم شخص آخر. العنف 
الركل  وأالضرب،  وأالخض أو القرص،  وأ، الدفع وأالمسك،  :الجسدي هو مثال

فيموت والسحب من الشعر. في بعض األحيان يمكن أن يكون العنف الجسدي جسيما 
 الضحية.

 
إلحاق الضرر بنفسية شخص آخر. يتعلق األمر  البعضالعنف النفسي هو عندما يحاول  العنف النفسي

بإلحاق الضرر بالثقة في النفس وبالمشاعر، أو ربما حمل اآلخر على الشعور بالخوف. 
التحكم في أو الهيمنة على اآلخر، أو التهديد، أو اإلذالل أو يعني  قدالعنف النفسي 

 السيطرة.
خصومة عادية مع  نهأنه قد يكون من الصعب معرفة ما إذا كانت لدي يعتقدن البعض

. إذا كنت تشعرين بألم في العالقة وتتساءلين عما إذا كان ذلك بسبب العنف أزواجهن
 .المشورةالنفسي، نقترح عليك أن تتصلي للحصول على 

ثال المعروف والمشخصا آخر عبر الجنس.  البعضالعنف الجنسي هو عندما يضر  العنف الجنسي
بكثرة هو االغتصاب. وهذا يعني أن ترغم الواحدة على تعاطي الجنس. يعتبر أيضا من 

ممارسة العادة على العنف الجنسي اإلكراه على تعاطي الجنس عن طريق الفم، أو 
بأخذ  البعضمثال آخر هو أن يقوم  أو على فعل شيء بشخصه. السرية مع أحد آخر

صور عارية لك ويوزعها دون إرادتك. المضايقة الجنسية هي أيضا عنف جنسي. 
 .غير مشروعوبالرغم من أن الشخصين حبيبان أو زوجان فإن العنف الزوجي 

 
العنف 

 االقتصادي
السيطرة على اقتصاد العنف االقتصادي يتعلق بأن يضر أحد شخصا آخر عبر 

وج كل األموال إلى حسابه ويمنع الزوجة من الشخص. مثال عادي وهو أن يحول الز
ن كل . هذه طريقة بسيطة للسيطرة من خاللها على حياة الزوجة، ألالخاص أخذ مالها

. مثال عادي آخر وهو أن يحصل شخص على المعاصرمجتمع الشيء يكلف ماال في 
ذي قرض من البنك باسم شخص آخر. ويتم هذا عبر تدليس التوقيع، أو عبر التهديد، ال

 يدفع الشخص للتوقيع.
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شيء بإرادته، كأن يكون شخص غاضبا  بإتالفالعنف المادي يتعلق بأن يقوم واحد  العنف المادي

مثال، ويحدث ثقوبا في األبواب، أو في الجدران، أو في النوافذ، أو يرمي باألشياء في 
 . غالبا ما سيكون مخيفا جدا لمن هم على مقربة منه.المنزل أو يكسرها

 
ما يكون  غالبا

 العنف مشكال
بينا هنا أنواع العنف المختلفة. هذا ألنك سوف تحصلين على أمثلة عما يمكن أن يكون 

لو يحدث معك شيء من هذا أو مع بعض من فيما العنف، بحيث يمكنك التعرف عليه 
ع العديد من أنوافيها  تقعحالة  لديهنتعرفين. كثير ممن يتعرضن للعنف في المنزل، 

من عدة أنواع من العنف. لو أن  مكونةمشكلة ال. يمكننا ان نقول ان العنف المختلفة
. المقصودوع العنف تجيب عن نليس من الضروري أن فبحاجة إلى مساعدة،  واحدة

 .ما حدثتحكي الواحدة عيكفي أن 
  البالغ

 ما هي الحقوق التي تتمتعين بها؟. 4

 
 ومحادثة مجانية مع محام بالغتقديم 

الشرطة. البالغ هو رسالة إلى الشرطة بأن شيئا  يإذا تعرضت لعنف، يمكن أن تبلغ
 غير قانوني قد حدث.

 
أن  الطبيعيعما حدث. ومن  تخبريأنت تبلغين بالذهاب الى الشرطة. هنا يمكنك أن 

كل شيء للشرطة، على الرغم  أسئلة للمتابعة. من المهم جدا أن تحكيالشرطة تطرح 
 .تحدث إلى شخص غريبال المريحغير من  قد تكونمن أنه 

 
سوف تسجل الشرطة بالغك. سوف توقعين بأن البالغ صحيح. سوف تجيبين أيضا إذا 

مارس العنف. سوف تحصلين أيضا على تأكيد  الذي كنت تريدين تعويضا من الشخص
 .بالغاأنك قدمت بخطي 

 
. 02800، يرجى االتصال برقم الهاتف كتتساءلين عن أقرب مركز شرطة منإذا كنت 
ذا الرقم لتحديد موعد قبل أن تبلغي. وهكذا تتفادين أيضا االتصال بهإذا أردت يمكنك 

 .مركز الشرطة منشغال كانإذا  الصفالحاجة إلى االنتظار في 
 

المحادثة مع 
 المحامي

 

مع محام في بعض األحيان يكون للشخص الذي تعرض للعنف الحق في محادثة مجانية 
قبل اإلبالغ. وحينها يمكنك طرح األسئلة حول األدلة، وما يمكنك القيام به للحصول 

 وماذا يمكن أن يحدث إذا تقدمت الواحدة ببالغ. ،على الحماية ضد العنف بعد اإلبالغ
 

، أو االعتداء األسريالذين يحق لهم مثل هذه المحادثة هم الذين تعرضوا للعنف 
 زارك أشخاصالزواج القسري أو إذا  ، أواإلناث ختاناالتجار بالبشر، أو  الجنسي، أو

 باالتصال أو الزيارة. ابالرغم من أن لديهم منع
 

 العنف: نصائح إذا كنت ستبلغين عن  
 
 العنف. أخبري الشرطة. يجب أن تحكي كل شيء: متى، وأين وكيف وقع  •
حاولي تأمين أدلة. على سبيل المثال التقاط صور لألضرار. يمكن أيضا أن تكون  •

 ذلك. الرسائل النصية دليال، ورسائل البريد اإللكتروني والرسائل وما شابه 
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إذا كنت قد تعرضت للعنف الجنسي فال تغتسلي أو ترمي المالبس الخاصة بك قبل أن  •
بالطوارئ / مركز االغتصاب في أقرب  تتصلي بالشرطة أو بموظفي الصحة. اتصلي

 والمساعدة.  للفحصوقت ممكن 
 للشرطة.  يةشرح الوضعوهذا يجعل من االسهل . هكنت تعرضت ل بمامذكرات  يأكتب •
نسخة أو  شهادة طبية. ةالصح موظفيأو غيرهم من  ينفسمختص  وأ ،طبيبب ياتصل •

 دليال. كون قد ت من موظفي الصحة من التقرير الطبي
أو ، األسرةأو أحد أفراد  امعلممثال  أن يكونيمكن به. وهذا  ينتثق اشخص يأخبر •

 .اأو صديق امستشار
 الدعم محامي الدعم محامي

 
ي دعم.  في كثير من الحاالت المتعلقة بالعنف، يكون لمن قدم البالغ الحق في محام

السلوك  الهذ تعرضسوف يساعد الشخص الذي  ،هو محام شخصيالدعم محامي 
 .اإلجرامي المعاقب عليه

 
قضية تتعلق بالعنف عن  ببالغ في حال تتقدمين ي دعملديك الحق في االستعانة بمحام

 وأالزواج القسري،  وأإلناث، أو ختان ا، بالبشر االتجار وأ ،االغتصاب و، أاألسري
في حال تعرضت لعنف أدى  ممن هم ممنوعون من الزيارة أو عندما يزورك البعض

 جسديا ونفسيا. بشدة، تضررك إلى
 محاميمهمة 
 الدعم

 
الدعم محامي التحقيق والمحاكمة. سوف يرافع  هي مساعدتك أثناءالدعم محامي وظيفة 

 محاميوباإلضافة إلى ذلك، سوف يساعدك في قضيتك أمام الشرطة وفي المحكمة. 
 قداألسئلة التي  نوع شرح يمكن أن يكون مثالعلى فهم ما يحدث في القضية.  الدعم

ل و تقومين باالتصاماذا تعني الرسالة من الشرطة. لأثناء المحاكمة، أو  توجه إليك
عند الذهاب الى أن يرافقك  الدعم محاميأن تبلغي يمكن أيضا لقبل  ي الدعمبمحام

من الشخص المبلغ  المطالبة بالتعويض الماليتريدين كنت إذا . لتقديم البالغالشرطة 
أيضا ه أن يساعدك يمكن الدعم محاميهو الذي يساعدك في ذلك.  الدعم محامي عنه فإن

في إمكانية تعرضك لمزيد من إذا كان هناك خطر  ،مطالبة بحماية من الشرطةفي ال
 العنف.

 
ماذا يعني 
 التحقيق؟

 التحقيق
أحد عن أمر ما، تشرع الشرطة غالبا في التحقيق. وهذا يعني أنهم يحاولون  يبلغبعد أن 

معرفة المزيد حول ما حدث، وما إذا كانت هناك أدلة تمكنهم من تكوين قضية جنائية 
 ضد الشخص المبلغ عنه.

 
عنف مكن دراستها. إذا كنت قد تعرضت لأثناء التحقيق، هناك العديد من األشياء التي ي

عينات. قد ؤخذ صور ويمكن أن تو ،جسدكفحص فسيتم ، ت على الجسديترك عالما
 تستجوب. هاالشرطة األدلة التي يحتاجونتجمع مهم أن من الغير مريح، ولكن هذا يبدو 

مع المزيد من . قد يطلب منك المساعدة لجشهودالوالمبلغ عنه الشرطة أيضا الشخص 
 من الطبيب. ل الطبيالسجالشرطة على تحصل على أن  يتوافق مثال أناألدلة، 

 
إلى  6 هو من الشرطة تقول إن متوسط المدةالتحقيقات وقتا طويال.  تستغرق يمكن أن

 شهرا، لكنها يمكن أن تكون أقصر أو أطول. 12
بعد انتهاء الشرطة من العثور على أدلة وفحصها، يكون التحقيق قد انتهى. حينئذ يقوم حين ينتهي 
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التحقيق في 
 القضية

نظر فيما إذا كان هناك ما يكفي وي ،توفرتاألدلة التي محام لدى الشرطة باالطالع على 
قضية رفع نت األدلة قوية بما فيه الكفاية، تمدعى عليه. إذا كالل لتوجيه تهمةمن األدلة 

القضية. وهذا يعني أن  تعلقالمحاكم. إذا كانت األدلة ليست قوية بما فيه الكفاية، أمام 
 .محاكمةلن تكون هناك ، وفي القضية بعد ذلكعمل تلن الشرطة 

 
 ه لم يكن، أو أنال تصدقكال يعني أن الشرطة تم تعليقها فهذا القضية  من أنعلى الرغم 

في  ال تتوفر أدلة قوية بما فيه الكفاية للحكم على شخصيعني أنه  فقطخطير.  أمرهناك 
يمكنك أن تدرسي ، تعليقها وتمعنف،  قضية بلغت عن. إذا كنت قد أمام المحكمةقضية 

 ك أن كنتما تريدان االعتراض على التعليق. الدعم لدي مع محامي
 

 
 
 

من يمكنه 
الحصول على 

 المساعدة؟
 

في ملجأ اإلقامة 
 النساء

 
 
 
 
 
 

المحادثة في 
 ملجأ النساء

 

 عندما تحتاجين إلى حماية ومساعدة. 5

 ملجأ النساء

 
من ملجأ  . المساعدةالنساء بملجأ األسرة يمكنك االتصالإذا كنت قد تعرضت للعنف من 

 النساء
 مجانية. تكون 

 
. إذا كنت بحاجة إلى ملجأ النساء إذا كنت بحاجة إلى الفرار من المنزل يمكنك اإلقامة في

 ،ملجأ النساءفي أنتم آمنون اصطحاب أطفالك معك عند الفرار، يمكنك أن تفعلي ذلك. 
 لملجأ النساءيمكن . ستتصرفونمعرفة كيف لويمكنكم الحصول على محادثات ومساعدة 

 الدعم األخرى. هيئاتمع  م في التواصلساعدكأن ي
 

العديد من لفرار من منازلهم. يمكن في لليس فقط ألولئك الذين يحتاجون  ملجأ النساء
والتوجيه  النصحعلى ل النساء أن تقوم الواحدة بزيارة المقر في النهار للحصومالجئ 

 .ابشأن وضعه
النساء ملتزمون ملجأ النساء، يمكنك عدم الكشف عن هويتك، والموظفون في  ملجأفي 

 :في النرويجالنساء مالجئ بقائمة  ين. في هذا الموقع سوف تجدبالسرية التامة
http://www.krisesenter.com/sekretariatet/kontaktliste.html   

 االتصال بالشرطة لمعرفة أين يقع أقرب ملجأ للنساء منك.يمكنك أيضا 
 

 جهاز إنذار  جهاز إنذار 
جهاز اإلنذار هو جهاز صغير به زر، يكون معك باستمرار. إذا ضغطت على الزر 

 تذهب رسالة مباشرة إلى الشرطة، تفيد بأنك في خطر. 
 من يمكنهن الحصول على جهاز إنذار. ،فقط أولئك الالتي تعرضن لعنف أو تهديدات

للحصول على جهاز إنذار عليك أن تطلبيه لدى الشرطة. الشرطة تقيم إن كانت 
وضعيتك خطيرة، مما يجعلك في حاجة إلى جهاز إنذار. تحصلين على جهاز إنذار فقط 

لمدة ثالثة أشهر. في حال احتجت جهاز اإلنذار بعد ثالثة أشهر، عليك أن تطلبي من 
 ، يمكنك الحصول على المساعدة منه/ منها لتقديم طلب.ي دعمد. إذا كان لديك محامجدي

جهاز اإلنذار يمكن أن يكون في متناول أولئك الالتي يتعرضن للعنف من أعضاء 
 األسرة، ومن هن الزلن ضمن دائرة الخطر في أن يمارس عليهم المزيد من العنف.

 
 

 منع الزيارة منع الزيارة
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البعض على المنع من الزيارة، يعني هذا أنه يمنع عليهم االقتراب منك أو حين يحصل 
 االتصال بك بطرق أخرى )مثال عبر الهاتف، أو البريد االلكتروني، أو برسالة الخ.(.

 قد يكون واردا، إذا كنت في خطر، أن تتعرضي للعنف أو التهديدات من شخص معين.
 

منع الزيارة. إذا كانت الشرطة ترى أن هناك الشرطة هي من تقدر إن كان هناك حاجة ل
حاجة لذلك، فعليهم أن يعالجوا ذلك أمام المحكمة. ستحصلين على دعوة لحضور 

 المحكمة، لكن ليس عليك واجب الحضور.
 أحيانا يتم خرق منع الزيارة. إذا حدث هذا، ينبغي عليك أن تتصلي بالشرطة.

 
 دور الشرطة

عليك أن تتصلي بالشرطة إذا أردت الشرطة من لها مسؤولية الحفاظ على أمن الناس. 
ويمكنك أن تتصلي بالشرطة للحصول على حماية، إذا كان هناك  ،التبليغ عن عنف

خطر في أن العنف سيستمر. يمكن للشرطة أن تساعد بجهاز اإلنذار أو منع الزيارة. 
ويمكنهم أن يعطوك نصائح عما يمكنك فعله  يمكنهم أن يجدوا حلوال أخرى لحمايتك،

 حتى تكوني أكثر أمنا.
 

 
التعويض ممن 
 مارسوا العنف

 
 

التعويض من 
 الدولة

 التعويض. 6

قضية ضد من ارتكب أعمال العنف، يمكنك المطالبة بالتعويض أثناء  أصبحت هناكإذا 
به وتقديم  تطالبي دتك على تحديد ما يمكن أنك بمساعالدعم لدي المحاكمة. سيقوم محامي

 الطلب أثناء المحاكمة.
 

 تعويض ضحايا العنف
هو تعويض من الدولة. قد يكون لك الحق في الحصول على ضحايا العنف تعويض 
أن تطلبي الحصول على إذا تعرضت للعنف. يمكنك فقط  ضحايا العنف تعويض

 .عن القضية أوال تبلغينلو فيما  تعويض ضحايا العنف
 

تقييم ما إذا كان يحق لك الحصول على تعويض الذي يساعدك على  هو الدعم محامي
على مساعدة من  يلم تحصلإذا . كان ذلك واردا الطلب، إذا، وكتابة ضحايا العنف
شيء يمكن أن ذا كان هناك (، وسننظر فيما إJURKيمكنك االتصال بـ ) محامي الدعم

 قضيتك.في  بهك ساعدن
 
 

النرويج عن طريق لم الشمل العائلي وليست لديك إقامة ماذا فيما لو قدمت إلى . 7 

 مستقلة؟
 

المعتاد هو أن تكوني قد أقمت في النرويج لمدة خمسة أعوام عن طريق لم الشمل  قاعدة عادية
أنك تنفصلين عن زوجك أو حتى لو العائلي قبل أن تحصلي على إقامة خاصة بك، 

 .عشيرك
 
 

قاعدة خاصة إذا 
كان هناك عنف 

 لعالقةفي ا

ولكن هناك قاعدة خاصة تطبق في حال اعتدى عليك الزوج أو العشير بالعنف. والقاعدة 
تطبق أيضا إذا تعرض أطفالك للعنف من قبل الزوج أو العشير. وتسمى هذه القاعدة 

"اإلقامة على أساس مستقل." القاعدة تسمح لك بالحصول على تصريح إقامة مستقلة قبل 
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 أنك تنفصلين أو تنتقلين عن زوجك أو عشيرك. الوقت المعتاد، حتى لو
القبول على  بأنها مجبرة شعرأال ت ه ينبغي للواحدةالسبب لوضع هذه القاعدة هو ألن

 .خاصةإقامة ب التصريح تملكالزالت ال  بعالقة عنيفة لمجرد أنها
 

الطلب الموجه 
 للشرطة

سوف يوجهون لك الشرطة.  لدىبطلب للحصول على تصريح إقامة مستقل  تتقدمين
ث، على كل ما حد ي عنعن العنف وسوء المعاملة. من المهم أن تخبردعوة لتحكي 

متى ما حدث، حاولي ان تتحدثي ع. الرغم من أنه قد يبدو الحديث عن ذلك غير مريح
فهذا جيد. قد يتضمن الدليل . إذا كان لديك دليل وكم من مرة، كيف حدث ذلك حدث ذلك

 .الخمكتوب من ملجأ النساء،  وأالشهود،  وأالطوارئ،  منمن الطبيب أو السجل الطبي 
. يمكنك قامة على أساس مستقللإل طلبا ينتقدميجب عليك أن تبلغي، بالرغم من أنك ال 

 .الطلبباإلضافة إلى ين أن تبلغي إذا كنت تريد يارن تختا
 

تحكي كل شيء من عليك أن  أن تعرفي، فمن المهم أن تبلغيإذا كنت قد اخترت أن 
جديد، عندما تطلبين اإلقامة على أساس مستقل. أولئك الذين يعملون في الشرطة العاملة 
في مجال اإلقامة على أساس مستقل هم غير الذين يعملون في مجال الشكوى. ال يمكنهم 

كل شيء  وهذا يعني أنك إذا لم تحكياالطالع على ما ذكرتيه حين بلغت عن العنف. 
من جديد فإن أولئك الذين سيدرسون مطلبك بخصوص اإلقامة على أساس مستقل، ال 

 يمكنهم أن يعرفوا إلى أي درجة كانت الوضعية خطيرة.
 

تحيطك علما بأنه من الممكن أيضا أن تطلبي اإلقامة على أساس  أن ( تريدJURK) إمكانيات أخرى
مزيد من طا خاصا بالنرويج.  إذا أردت الأو بسبب أن لديك ارتبا اعتبار إنساني قوي،

 (JURKبـ )االتصال يمكنك المعلومات، 
 

أنواع العنف 
 المختلفة

 العنف ضد األطفال. 8
 ؟ما هو العنف ضد االطفال

نواع األعن  يس العنف ضد الكبار. يمكنك أن تقرئالعنف ضد األطفال هو تقريبا نف
هناك فة أنواع العنف المذكورة كا. المطوية من هذه 2ختلفة من العنف في الفصل مال

 ألطفال.يمكن أيضا أن تشمل ا
 

والعنف  التنشئة
 ضد االطفال

بين  عندما يتعلق األمر بالعنف ضد األطفال، يمكن أن يكون من الصعب أحيانا التمييز
من المعتاد استخدام العنف كجزء ما هو تنشئة طبيعية وما هو عنف. في كثير من البلدان 

 اليوم أكثر إلى أي درجة نعلمفي النرويج. نحن الوضع من قبل كان هكذا . التنشئةمن 
جميع أشكال العنف ضد األطفال. كما  تمنعهو مضر تعرض األطفال للعنف، وبالتالي 

 منه تنشئة الطفل.أيضا على العنف الذي يقصد هذا ينطبق 
فعال جنسية القيام بأ األطفال أوضرب يمنع أنه  تفهمأنه من السهل  يعتقدونعظم الناس م

يوجهه صفعة أن  هال يمكن الواحدهم أن تف ،بةوأكثر صعمع األطفال. يمكن أن يكون 
قال شخص على سبيل المثال  . إذانه ال يسمح بتهديد الطفل حتى يخاف، أو أصغيرة

 للطفل أنه سيقبل على االنتحار إذا لم يقم بدروسه، فهذا عنف نفسي.
 

ن إذا كنت تودي
أن تتعلمي أكثر 

 عن التربية

يمكنك تربية طفلك دون استخدام العنف، فهناك  لتعلم كيفإذا كنت بحاجة إلى مساعدة 
مكتب حماية أو  حماية الطفل وأ، اسألي المستوصفالبالد.  منعديد األماكن دورات في 
للحصول تعرفينهم آخرين يكون من المفيد أيضا التحدث مع آباء . قد تقيميناألسرة أين 

 حيل.على نصائح و
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 هناك أيضا واجب لرعاية طفلها وفروا الرعاية

ويعتبر أيضا خطيرا جدا عدم إعطاء الطفل الرعاية التي يستحقها. من األمثلة على عدم 
إعطاء الرعاية، يمكن أن تكون عدم إعطاء الطفل ما يكفي من الطعام، أو عدم أخذه 

 للطبيب إذا كان مريضا.
 

أمان. يجب  يعيش فيلتأكد من أن الطفل يشعر باألمان، وااآلباء  علىأيضا  الواجب من األمان
حدوث أمور منع أن يحاولوا الخطيرة. يجب على اآلباء  األشياءحماية الطفل من 

 .على جانبي الدرج واق خطيرة، على سبيل المثال عن طريق وضع
ينبغي عدم ترك األطفال وحدهم إذا لم يكونوا مؤمنين بما فيه الكفاية أو كبارا بما فيه 

الكفاية لالعتماد على أنفسهم. على سبيل المثال، ال يمكن لألطفال أن يتركوا في المنزل 
إذا حدث شيء أو تحمل مسؤولية  ،إذا لم يكونوا كبارا بما فيه الكفاية لتناول طعام وحدهم

يكون بحيث  األمر، اآلباء ترتيب ه يجب على(. وهذا يعني أنحريقالمثل ر )يخطما 
على  قادرنظر شخص تحت لرعاية أنفسهم،  مناسبعمر في األطفال الذين ليسوا 

 خطرة.الحاالت البهم أيضا في  االعتناء
 

 
 واجب الوالدين

 على الوالدين حماية األطفال ضد العنف
 

ضد العنف. وهذا يعني أن على الوالدين عدم  على الوالدين واجب حماية األطفال
تعريض االطفال للعنف. وهذا يعني أيضا أنك إذا كنت تعرف أن شخصا آخر يعرض 

 أحد طفلك للعنف، فعليك واجب حماية طفلك ضد هذا العنف. وهذا ينطبق حتى لو كان
ع م االنتقالعليك في بعض األحيان أن قد يعني يعرض الطفل للعنف.  من ينالوالد

 ضروري لحماية الطفل.الإذا كان هذا هو الولي اآلخر. طفلك بعيدا عن 
 

احم الطفل ضد 
أن يكون شاهدا 

 على عنف

العنف ضد اآلخر يستخدم جدا لألطفال. إذا كان أحد الوالدين مضرة إن مشاهدة العنف 
يحمي المرء الطفل . عندما ضرر نفسي بليغ للطفل أن يحصل ، يمكنيشاهد هذاوالطفل 

 ضد العنف عليه حمايته من مشاهدة تعرض أفراد األسرة اآلخرين للعنف. 
، يمكن شيئافعل أحد الوالدين يعلم أن شخصا آخر يعرض الطفل للعنف دون أن ي إذا كان

 أيضا أن يكون عرضة لعقوبة السجن بسبب عدم التدخل.
 

الذين يعملون 
 مع االطفال

يعلمون أو يعتقدون أنهم في  عملهم،اال يلتقون بهم في في حال الحظ أشخاص أطف 
يمكن أن يكونوا معلمين مثال، أو وضع سيء، عليهم إبالغ منظمة حماية الطفل.  

إذا  ولكن فقطوا مع الوالدين أوال، ثيتحديجب أن أشخاصا يعملون في الروضة أو أطباء. 
الطفل. أولئك الذين يعملون في مثل ال يعتقدون أن ذلك يمكن أن يمثل خطرا على  كانوا

 القانون النرويجي. بمقتضىواجب عليهم هذه الوظائف، 
 

. قد ينمجهولال يبلغون ك، ولكن ينمجهولك النصحوطلب  الطفل االتصال بحماية يمكنهم
تتخذ حماية الطفل قرار مناسبا قدر حتى  حماية الطفلمعلومات إلى منهم تقديم  يطلب

قبل أن تتخذ قرارا،  والطفل الوالدينالتحدث إلى بيضا الطفل أ االمكان. تقوم حماية
 .لطفلال يوجد خطر على اطالما 

 
كل الذين يلتقون 

 االطفال
كل شخص لديه واجب أخالقي لحماية األطفال. إذا تعرض طفل تعرفه إلى العنف، أو 
الخطف أو االعتداء الجنسي فعليك واجب إيقاف ذلك وفقا للقانون أو إبالغ من يمكنه 
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 إيقافه.
 

. إذا كنت تشك في أن الطفل ليس في وضع مريح، يجب عليك أن تبلغأنك وهذا يعني 
حصل الوالدان على مساعدة لحل إذا لك ممكنا. من األفضل لوالدين، إذا كان ذأوال ا

ينبغي عليك أن تتصل بالفعل،  خطيرةإذا كانت المشاكل . تتفاقمالمشاكل قبل أن تصبح 
 بحماية الطفل. 

 
مجهول، باسم و أن تبلغ باسمك أ. يمكنك يسمى هذا بالغ قلقلطفل، حين تبلغ حماية ا بالغ قلق

. عند من الذي بلغ عما حدثأن يعرف أحد ال يستطيع  حتى، كدون أن تكشف عن اسم
ال بد أن تتحدث بعمق عما دعاك للقلق. عندها يكون لدى  ،الطفل لحمايةكتابة رسالة 

استمارة تتعلق  أن تجدمساعدة الطفل. يمكنك حماية الطفل فرصة أكبر حتى تتمكن من 
 .بلديتكلطفل في حماية ابعلى شبكة اإلنترنت أو عن طريق االتصال  ببالغ قلق

 
 
 
 
 
 
 
 
 

وظيفة منظمة 
حماية الطفل 

هي حماية 
 االطفال

 حماية الطفل. 9

 
 لماذا لدينا حماية الطفل؟

 من الذي يسهر على أن يكون األطفال بخير حين ال يقوم الولدان بذلك؟
 

غالبا ليتحولوا إلى كبار يعانون من حياة  ينشؤوناألطفال الذين يعيشون في وجع، 
على حياة  واجب ضمان حصول جميع األطفالعليها صعبة. السلطات النرويجية 

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

التي حين ال يولي الوالدان الطفل الرعاية حماية األطفال منظمة حماية الطفل هي وظيفة 
الوالدان اللذان ال . دين إذا كان ذلك ممكناالالوبالتعاون مع سيساعدون الطفل  يحتاجها.
تقديم رعاية أفضل. مساعدة لعلى  هما الحصوليمكن ،األطفالاالعتناء بن يستطيعا

كأن يحصل الطفل على دعم ، على سبيل المثال مناوبةيمكنهم أيضا الحصول على 
 ،الطفل عطلة نهاية األسبوع قضيي أنأو  ،أنشطةشخص، يصطحب الطفل معه في 

 .، لدى عائلة أخرىفي الشهرمرة 
 

على الرغم من أن  ،إهمالالطفل سيتضرر بسبب عنف أو أن  فيإذا كان هناك خطر 
الطفل نقل الطفل  لحماية، يمكن الوالدينيبذلون كل ما في وسعهم لمساعدة  حماية الطفل

 ،إذا كان ذلك ضروريا للغاية ،األسرة خارجالطفل  فقط بنقلسمح لهم ياألسرة.  خارج
 لحماية الطفل من األذى الجسدي أو النفسي.

 
 
 

تتلقى حماية 
 الطفل رسالة

 ماذا يحدث في قضية تتعلق بحماية الطفل. 10

 
 قضية تحر

يطلب المساعدة، أو نفسه من أو الطفل  يأتي ألنك أنتأول اتصال مع رعاية األطفال قد 
 قلق.ن شخصا ما بلغ عن أل يأتيقد 
 

ما إذا كان تتحرى ععلى محمل الجد. يجب أن  بالغات القلق حماية الطفل أن تأخذعلى 
 .تتخذ التدابير الالزمةأن  عليهاكان ما أو إذا  ،في وضعية مريحةالطفل 

يقة فيها مراعاة. ك بطرعندما تتحرى حماية الطفل في قضية ينبغي لهم أن يفعلوا ذلحماية الطفل 
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فقط فيما هو ضروري لتحديد ما إذا كان الطفل في وضعية مريحة.  ايتحروينبغي أن  تقوم بالتحريات
في بعض األحيان عليهم أن يسألوا آخرين، مثال من يعملون في المدرسة، عما هو عليه 

يتعرفون  ،وضع الطفل، ولكن ينبغي أال يدعوا االشخاص الذين ال عالقة لهم بالموضوع
 جري.تحر يأن هناك  على

 
 

عندما تتحرى حماية الطفل فإن لديهم أجال لالنتهاء في غضون ثالثة أشهر. في الحاالت  مدة التحري
 أشهر. 6االستثنائية يمكن أن يحصلوا على أجل لمدة 

 
على ماذا 

ستتحرى حماية 
 الطفل؟

 حماية الطفل لها الحق في:
 
 التحدث مع الوالدين في منزلهما -
 التحدث مع االطفال لوحدهم -
 التحدث مع اآلخرين الذين يعرفون الطفل -
 الطفل في الحاالت الخطرة جدا. ةاستخدام الشرطة للدخول إلى المنزل ومساعد -
 

البلدية أو هيئة أو الدولة،  تتخذينبغي أن يختتم ملف التحري بقرار. ويكون قرارا عندما  قرار
تعليق القضية. وهذا يعني أنه لم يفضي القرار الى  بشأنك. يمكن أن اقرار عامة أخرى

قرار يمكن أن يفضي ال. القضية، وأن القضية أغلقتفي يعد هناك ما يمكن فعله أكثر 
األسرة.  ينقل خارجينبغي أن أن الطفل يتضمن القرار . أحيانا مساعدة تدابيرإلى اتخاذ 

 .القسريةات القراروالطوعية المساعدة نميز بين القرارات نحن 
 

 
الوالدان 

فقان على امو
 االجراء

 التدابير المساعدة الطوعية
للوالدين،  مثال توجيهاقرار يوافق عليه الوالدان. قد يكون المساعد الطوعي هو  القرار

 .بيت الزيارةالدعم الشخصي أو أو ، أو مكانا في الروضةطوعية في المنزل، تدابير  وأ
 

. إذا كان الوالدانوافق  إذا بالطبع، طوعي تتم فقط بشكلأغلب هذه التدابير يمكن أن 
من  هنوذلك يفيد أ فينبغي أيضا أن يكون موافقا.، عاما 15ر من أكب عمر الطفل

كون العائلة يتعاون الوالدان مع حماية الطفل ألجل وضع التدابير. قد تالضروري أن 
أنهم يشعرون أنه بسبب في ذلك، أو قد يكون  يرغبون مذ تدابير ألنههي من طلبت اتخا

رفض الوالدان ضروري. إذا  بان ذلكتقول  حماية الطفلنعم، ألن  يقولواأن  عليهم يجب
في  ،فتضطر حماية الطفل ،المشاكل تتفاقمالمشاركة في التدابير الطوعية، يمكن أن 

 لطفل.ارعاية إلى تولي  ،نهاية المطاف
 أفضل، من المهم التعاون مع حماية الطفل بشكل جيدمن أجل أن يكون وضع الطفل 

 المشاكل. تتفاقمطلب المساعدة قبل أن اقدر االمكان، إذا كانت االمور صعبة، و 
 

على حماية 
الطفل أن تضع 

 خطة

ينبغي أن يكون اإلجراء دائما . باإلجراءتتعلق خطة  تضعأن  حماية الطفليجب على 
بشأن أموال أو تتوصل إليها حماية الطفل، جميع القرارات التي في مصلحة الطفل. 

 .طيةخستكون خدمات 
 

يمكنك أن 
 تعترض

إذا طلبت بنفسك مساعدة من حماية الطفل بشأن إجراء في المنزل، ولكنك حصلت على 
ستقيم حماية الطفل بنفسها رفض، يمكنك أن تعترض. ترسل اعتراضا لحماية الطفل. 

طأت. في حال استمروا في قناعتهم بأن القرار مصيب، سيرسلون أوال، إن كانت أخ
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 االعتراض إلى المحافظ، الذي سيقيم إن كانت حماية الطفل اتخذت القرار الصائب.
 

المحامي ليس 
 مجانيا

م دائما الحق باستعمال محام. لكن ليس لديهم الحق في محام هالوالدان واالطفال لدي
 بالتدابير المساعدة الطوعية.مجاني في القضايا التي تتعلق 

 
 

حين يبدو 
ن غير الوالدا

 موافقين

 القرار القسري
 

القرار القسري يكون حين تقرر حماية الطفل شيئا ال يوافق عليه الوالدان أو الطفل. من 
مثلة المعروفة، حين تتولى حماية الطفل رعاية الطفل دون أن يبدي الوالدان أكثر األ

 موافقتهما على ذلك.
 

الطفل  نقل
 المنزل خارج

سيعتبر آخر مخرج. ستستعمل حماية الطفل القرار القسري  المنزل خارجالطفل  نقل
فقط إذا جربت التدابير المساعدة الطوعية دون فائدة، أو إذا كانت الوضعية خطيرة، 

 بحيث ال يمكن للتدابير المساعدة الطوعية أن تجعلها أفضل.
 

لجنة المحافظة 
لحماية الطفل 

والقضايا 
 االجتماعية

في حال سيتم فصل الطفل عن البيت، سيدرس ذلك ضمن ما تسمى لجنة المحافظة 
لحماية الطفل والقضايا االجتماعية. هي عبارة عن محكمة صغيرة مختصة في هذا 

 النوع من القضايا.
 

 إذا اتخذ قرار قسري، فللوالدين حق في محام مجاني. محام مجاني
 

 القرار؟ اصدارماذا يحدث بعد أن يتم  
 

. وهذا بصدد االعتراضالتنفيذ على الفور، حتى لو كنت  أ حيزبديقرار حماية الطفل 
. إذا كان هناك قرار تعترضكنت  لو المنزل، حتى خارج نقلهيعني أن الطفل يمكن 

 .في أسرع وقت ممكن التدابيربشأن التدابير الطوعية، ينبغي للمرء محاولة بدء هذه 
 

 متعلقة بالعنف ضد األطفال محاكمات.11 التبليغ والعقوبة

 
تعتني منظمة حماية الطفل بحماية األطفال، ولكن في حاالت العنف ضد األطفال، يمكن 

 يكونمحاكمات  في من التشابهأيضا أن يكون من المناسب التبليغ والعقوبة. هناك الكثير 
ومع ذلك توجد بعض الضحية طفال.  يكونحيث  محاكمات،في  وأ كبيراالضحية فيها 

حدث بطريقة أكثر نعومة  يحكوا عما، على سبيل المثال، يمكن لألطفال أن االختالفات
. الحاالت التي تتعلق باألطفال يجب أن تنظم بطريقة أكثر للكبارمما هو معتاد بالنسبة 

 لألطفال. انسجاما مع
 

 الحصول على مساعدة؟ . أين يمكنك12 ملجأ النساء

كان ملجأ النساء يمكن أن يعطي نصائح وإرشادات ويوفر مكانا لإلقامة لك وألبنائك، إذا 
 بقاء في المنزل خطرا. يمكنك أن تجدي معلومات للتواصل هنا: ال

http://www.krisesenter.no/krisesenter.phpog  
http://www.krisesenter.com/medlemssentre/medlemssentre.html 

لتبليغ الشرطة عن عنف حتى تحصلي مين. ال تحتاجين أو باالتصال بالشرطة، أين تقي
 على مساعدة.

http://www.krisesenter.no/krisesenter.php
http://www.krisesenter.no/krisesenter.php
http://www.krisesenter.com/medlemssentre/medlemssentre.html
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 بدليل العنف تعمل من أجل تعليم الناس طرقا بديلة لردة الفعل، بدل استعمال العنف. بديل العنف

أو اتصلي بـ  stiftelsen.no/-http://atvتجدين المزيد من المعلومات على: 

22401110 

 
للتعرض إلى عنف، بصرف يك جهاز إنذار إذا كنت في خطر طيمكن للشرطة أن تع الشرطة

بلغت عن العنف أم ال. يمكنهم أن يعطوك معلومات ونصائح، ويمكنهم قد النظر إن كنت 
التحقيق، والتمكين من تسليط العقوبة على من يستعمل العنف. كل دوائر الشرطة ينبغي 

في العمل مع العنف ان يكون لديها منسقون في مجال العنف األسري، مختصون 
 األسري.

. إذا كنت تحتاجين 02800يمكنك التواصل مع مركز الشرطة المحلي باالتصال بالرقم 

 .112لمساعدة عاجلة من الشرطة، ينبغي عليك أن تتصلي بـ 

 
المساعدة 

 الصحية
إذا كنت تحتاجين لمساعدة صحية، على سبيل المثال، ألنك تعرضت لضرر بسبب 

 ال بالطبيب، أو المستوصف أو الطوارئ. عنف، يمكنك االتص
 

مركز استقبال 
ضحايا 

 االغتصاب

إذا تعرضت الغتصاب يمكنك أن تذهبي لمركز استقبال ضحايا االغتصاب، إذا كان 
متوفرا في مكان إقامتك. إذا كان غير متوفر يمكن أن تذهبي إلى الطوارئ. اتصلي 

 بالشرطة حتى تعرفي ماذا يوجد في بلديتك.
 

(. هو DIXIاالتصال بـ ) حدث عن االغتصاب، يمكنتال إلى إذا كان هناك من يحتاج (DIXIديكسي )

مركز دعم لضحايا االغتصاب. يمكنك أن تجدي المزيد من المعلومات على موقعهم: 
www.dixi.no  

 .22444050يمكنك أيضا أن تتصلي بهم على الهاتف: 

 
مركز دعم 

مناهضة زنى 
 المحارم

األشخاص الذين وقعوا ضحية زنى المحارم، يمكنهم التواصل مع مركز دعم مناهضة 

، أو www.sentermotincest.noزنى المحارم. يمكنك االطالع على موقعهم: 

 .23314650يمكنك االتصال بهم على الهاتف: 

 
مكتب ال

 االستشاري
 ضحايا العنفل

ضحايا العنف يمكن أن يعطي معلومات لمن وقعوا ضحية عمل ل االستشاريمكتب ال
على سبيل المثال، العنف. يمكنك أن تتصلي لتعرفي إن كان هناك مكتب قريب  ،اجرامي

مكان إقامتك. إذا لم يكن لديهم مكتب قريب، يمكنهم أن يعطوك معلومات عبر  من
 .81520077الهاتف. رقمهم هو: 

 
JURK JURK )قانونية للنساء في مختلف اإلشكاالت.  نصائحتعطي  )االستشارة القانونية للنساء

نصائح ونساعد فيها. يمكن أن تجدي العنف هو من بين المواضيع التي نعطي فيها 

 . ويمكن أيضا أن تتصلي بناwww.jurk.noمعلومات عن خدماتنا وأوقات الدوام على 

 .22842950: على الهاتف

 
خاص. يمكن  ي دعملديهم الحق في محام ،األطفال والكبار الذين تعرضوا لعنف أسري الداعم المحامي

القريبين  محامي الدعمأن تحصلي على معلومات من المحكمة، أين تقيمين، بخصوص 
العديد من مالجئ النساء ومراكز استقبال ضحايا االغتصاب لديهم قائمة  من مقر إقامتك.

http://atv-stiftelsen.no/
http://www.dixi.no/
http://www.dixi.no/
http://www.jurk.no/


14 
 

بمحامي الدعم. تجدين معلومات التواصل مع المحامين الذين يعملون كمحامي دعم على: 

  http://www.advokatenhjelperdeg.no/finn-advokat/ 
 .46615000أو اتصلي بوزارة الطفل والشباب والعائلة على الرقم: 

 
بير المختلفة. يمكنك أن تتواصلي مع حماية ايمكن لحماية الطفل أن تتخذ العديد من التد حماية الطفل

 الطفل، أين تقيمين، عبر االتصال أو الكتابة لبلديتك
. 

سهل يعن نمو الطفل وصحته و يمكن للمستوصف أن يعطي معلومات وإرشادات المستوصف
، وغيرها من التدابير المساعدة. يمكن للطفل أن يتواصل الوالدين إرشاداتمع  تواصلال

 بنفسه مع ممرضة المدرسة.
أمانة حماية 
 حقوق الطفل

بخصوص حقوقهم. ،تعطي أمانة حماية حقوق الطفل النصح والتوجيه لألطفال  

Unginfo   Unginfo  26و 13لديهم الكثير من المعلومات المفيدة لألطفال والشباب، ما بين 

 عاما، حول العديد من المواضيع.
 

الصليب على 
 الرقبة

الصليب على الرقبة هو مكان يشرف عليه الصليب األحمر، حيث يمكن لمن تقل 
ي أو عاما أن يتصلوا مجانا، أو يتواصلوا عن طريق البريد االلكترون 18أعمارهم عن 

يتحادثوا حول ما يهمهم. لك أن تتحدث إلى شخص كبير، يمكنك أن تثق فيه، دون أن 
 يعرف من أنت. 

http://www.korspahalsen.no/ :80033321، الهاتف. 
 

http://www.advokatenhjelperdeg.no/finn-advokat/
http://www.advokatenhjelperdeg.no/finn-advokat/
http://www.korspahalsen.no/
http://www.korspahalsen.no/
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Telefon: 
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Adresse: 
Juridisk rådgivning for kvinner
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0154 Oslo
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