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  ما هو العنف يف العالقات القريبة؟
.تنتهك جميع أشكال العنف حق اإلنسان البدين والعقيل واالجتامعي يف أن يقرر لنفسه

.العنف هو إساءة استخدام الّسلطة والّسيطرة. العنف جرمية

 يرتاوح العنف يف العالقات القريبة بني السخرية والجرائم الخطرية مثل االغتصاب أو
.التهديد أو القتل

ميكن للعنف أن يكون
عنف نفيس

العنف النفيس هو إساءة معاملة اآلخرين، مثل:

• اهانة ، انتقاد
• تنّمر ، سخرية
• التلقيب بكنية

• تخويف , تهديد
• السيطرة ، الظلم

• اإلجبار
• العزل عن األصدقاء والعائلة

• إظهار الغرية القوية
• تحطيم أشياء

• إيذاء الحيوانات
• املنع من طلب املساعدة أو الرعاية

• التهديد باالنتحار

 العنف املادي
• منع شخص من حّرية التنّقل

• الرضب ، اهتزاز ، دفع ، جر ، خدش
• شد الشعر أو املالبس أو أي جزء من الجسم

• الركل أو تهديد باألسلحة أو رميهم
• الرضب عىل االبواب أو التخويف بطريقة أخرى
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• استخدم سالح ناري أو سكني
• التهديد بالعنف املادي

العنف الجنيس
العنف الجنيس هو اهانة واضطهاد شخص آخر من خالل اساليب جنسية مثل

اإلجبار عىل أفعال جنسية
أن يلحق العارجنسيا

إجبار شخص عىل املواد اإلباحية
منع استخدام موانع الحمل

اجبارعىل اإلجهاض
تقييد الحق الجنيس يف تقرير الذات والجسد

اغتصاب )جنس بدون موافقة( ، محاولة اغتصاب ، تهديد بالعنف الجنيس

العنف االقتصادي
التحكم يف أموال اآلخرين

استخدام أموال شخص آخر دون إذن
اإلجبارعىل إعطاء أموالهم لشخص آخر

اإلجبار عىل التبعية املالية
.التهديد بالعنف االقتصادي أو االبتزاز

سوء املعاملة أو اإلهامل
ترك شخص بدون رعاية ، مثل طفل أو شخص مسن أو شخص مريض أو معاق

.إيذاء شخص آخر بالدواء أو العقاقري أو املواد الكيميائية

اساءة معاملة طفل
إهامل رعاية الطفل

.ترك الطفل مبفرده لفرتة طويلة حسب عمر الطفل
عدم إعطاء الطفل األمان العاطفي

إساءة معاملة الطفل ماديا أو نفسيا
.استغالل سلطتهم عىل الطفل
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dالعنف الثقايف أو الديني
 .فرض دين عىل شخص آخر

االضطهاد الديني: إجبار شخص آخر عىل فعل أمور تتعلق بالدين
اإلقصاء: تجاهل شخص بسبب رأي مختلف

، التهديد بالعنف أو مامرسة العنف
.عىل سبيل املثال ، االعتداء عىل الرشف

.العنف موجود يف جميع الفئات االجتامعية واألعامر والثقافات
.ميكن ألي شخص أن يقع ضحية للعنف

 ميكن أن يوجه العنف إىل األطفال أو البالغني  والرشكاء  واآلباء  واملسنني وحتى
.الحيوانات األليفة

.ميكن أن يحدث العنف لفرتة طويلة ويزداد سوًءا 

 يجلب الشعور بالذنب والعار والخوف. عادة ما يحدث العنف يف الرس والصمت يف
املنزل حيث ال يراه أو يسمعه أحد

، العنف االرسي دامئا ما يرض األطفال

.حتى لو مل يكونوا أنفسهم عرضة للعنف بشكل مبارش

الجميع لهم مسؤولية!
.كثريًا ما ال يرغب الناس يف الحديث عن العنف يف العالقات املقربة

.إذا الحظت أو اشتبهت يف حدوث عنف ، تحدث عنه مع الشخص املعني

.شجعهم عىل طلب املساعدة  

 اتصل برقم الطوارئ 112 إذا شاهدت العنف أو سمعته يبدو وكأنه عنف )عىل سبيل
.)املثال  أحد الجريان

!اكرس الحلقة املفرغة - اكرس الصمت - اطلب املساعدة
!لست وحدك من تتعرض للعنف 

.ال يجوزأن يتعرض أحد للعنف أو التهديد بالعنف
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.من يتعرضون للعنف يستطيعون تلقي الحامية والدعم 

.ليس خطأك إذا تعرضت للرضب أو الظلم

أخربشخصا تثق به عاّم يحدث معك

, ميكن الحصول عىل معلومات حول العنف من خالل هواتف الطوارئ

اإلنرتنت والكتب والسلطات

.أولئك الذين ميارسون العنف بحاجة إىل مساعدة يف حل مشكلتهم

.الشخص الذي يهدد ويرضب ويضطهد هو املسؤول عن العنف

:قد تحتاج إىل املساعدة إذا

كنت ضحية للعنف
كنت شاهدا عىل العنف

كنت متارس العنف
.كنت قلقا من تعرض قريب أو جار أو صديق للعنف
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:ميكن الحصول عىل املساعدة. ميكنك االلتجاء إىل هنا
رقم الطوارئ 112

 مركز الطوارئ 018-19000
 الرشطةالساعة 16:00-8:00 018-527100

أوقات أخرى 112
!ميكنك التحدث إىل الرشطة دون تقديم تقرير

Åland للرعاية الصحية
ÅHS 018-5355 ميكنك اإلتصال باألمني اإلجتامعي عن طريق

Mariehamn 018-538 500 املركز الصحي يف
Godby 018-535 819 املركز الصحي يف

َمْقَسم هاتفّي )ميكن االتصال مثال بالطوارئ( 018-5355
Tallbacken018-532 842مأوى للذين تعرضوا للعنف  

 متاح عىل مدار الساعة.3780018 -0457
 السكرتري االجتامعي لبلديتكراجع دليل الهاتف / الويب هنا ميكنك اإللتجاء عند تعرضك للعنف

ويف حالة القلق من تعرض األطفال للعنف
 خط حامية املرأةخط املكاملات25500-018 فقط رسوم املكاملات املحلية ، عىل الرغم من أنهم

.Uppsala يجيبون من
www.kvinnofridslinjen.se .ميكنك أن تكون مجهوالً. الرسم غري مريئ عىل فاتورة الهاتف

 االستشارة العائلية للصحة العامة / مجموعة الدعم للضعفاء 018-527048
0112 2525-09  هاتف األزمات: املساعدة والدعم يف املواقف الصعبة

.وقت الهاتف االثنني واألربعاء  20-16 ، الثالثاء ، الخميس ، الجمعة 9–13
www.regeringen.ax

Åland 0457-3455777  اتحاد جمعيات طوارئ ضحايا الجرميه يف 
116006 خط هاتفي للمساعدة باللغة السويدية 13–17
  خط هاتفي للمساعدة بالفنلندية ، من االثنني إىل الثالثاء 13–21 ، األربعاء - الجمعة 17–21

116006
أيًضا مجهول الهوية( أيام األسبوع  9-15 ويوم االثنني RIKUchat )19-17 خدمة الويب

www.riku.fi

خط الصفر عىل مدار الساعة باللغة السويدية والفنلندية واإلنجليزية
www.nollalinja.fi

080 005 005
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 خط النساء )الفنلندية ، السويدية ، اإلنجليزية( من اإلثنني إىل الجمعة 16-20 ، السبت - األحد
16-12

www.naistenlinja.fi
080 002 400 

 مركز األزمات لضحايا االغتصاب
 مركز أزمة االغتصاب لالستغالل الجنيس وضحايا العنف / اإلثنني - الجمعة 9-15 ، السبت - األحد
20-15  0800 97 899

www.tukinainen.fi/svenska
www.tukinet.fi عرب الويب باللغة الفنلندية فقط Tukinet دعم
www.nettiturvakoti.fi )الفنلندية ، السويدية ، اإلنجليزية( NET خدمة الويب ملأوى

Monika مركز األزمات
www.monikanaiset.fi

058 005 080 هاتف املساعدة االثنني-الجمعة 16-8
 للنساء من أصول مهاجرة الاليت تعرضن للعنف أو التهديد بالعنف ، بعدة لغات مختلفةبدائل

للعنفعالج للذين ميارسون العنف 5291041 0457
Maria Akademi Demeter

  الفنلندية ، اإلنجليزية( الثالثاء والخميس 16-18 ، وأيًضا السويدية الجمعة 14-12(
09 7562 2260

 مساعدة ودعم النساء الاليت يستخدمن العنف أوالاليت يخفن / قلقات من استخدام العنف.
.مجهول ومجان

 حتى عندما تشعر بالقلق من تعرض شخص تعرفه للعنف ، ميكنك اإللتجاء إىل األماكن املذكورة
أعاله



PB 1055 AX-22111 Mariehamn
Tfn +358 18 5355 (vxl) | www.ahs.ax

.تم إنشاء هذا اإلصدار بتنسيق سهل القراءة ملرشوع االتحاد األورويب: مالذ آمن
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