
 هل كنت أو كان أحد
معارفك ضحية ألحد الجرائم؟

ميكنكم الحصول عىل الدعم واملعلومات لدى اتحاد جمعيات طوارئ ضحايا الجري
 مة                               فنحن نستمع إليك ونُقدم النصائح واإلرشادات ونخربك

بشأن اإلجراءات القانونية وبشأن حقوقك

 إن اتحاد جمعيات طوارئ ضحايا الجرمية                                هي منظمة تطوعية
 تقدم الدعم لضحايا الجرائم وملن يقدمون شهاداتهم وأقاربهم. كام نُقدم مساعدتنا

 مجاناً دون أي تكلفة. سوف تحصل عىل دعمنا بغض النظر عن نوع الجرمية التي
 تعرضت لها، وال يتوجب عليك أن تكون قد قدمت بالغاً لدى الرشطة. كام أن ما تقوله

لنا لن ننقله إىل أي شخص آخر

 نحن لسنا سلطة أو مؤسسة حكومية، كام أننا لسنا مرتبطني سياسياً أو دينياً. وبوجود
 املئات من املتطوعني املؤهلني لدينا، فإننا نُقدم الدعم لكل من ضحايا الجرائم وملن
يقدمون شهاداتهم وأقاربهم الذين يلجأون إلينا. فحقوق اإلنسان هي أساس عملنا

                             وتجدر اإلشارة إىل أن اتحاد جمعيات طوارئ ضحايا الجرمية
 يتألف من جمعيات محلية لطوارئ ضحايا الجرمية تتواجد يف عموم السويد، كام ميتلك

 االتحاد أيضاً مكتباً إدارياً وخط هاتف محيل )داخل السويد( ميكن االتصال به مجاناً.
 وميكن لألشخاص الذين يتحدثون اللغة السويدية أو اإلنجليزية االتصال بخط الهاتف
 املحيل الخاص باتحاد جمعيات طوارئ ضحايا الجرمية                              وطرح
 األسئلة واالستفسارات، والحصول عىل معلومات أو االتصال بشخص ما يف الجمعية

املحلية لطوارئ ضحايا الجرمية مُيكنه مساعدتك

 كام يُقدم اتحاد جمعيات طوارئ ضحايا الجرمية                                   دعمه بلغات
مختلفة. يُرجى زيارة موقعنا اإللكرتوين عىل الرابط التايل

 ملعرفة إذا ما كان بإمكاننا تقديم الدعم بلغتك. كام ميكنك أيضاً االتصال عىل خط الهاتف  
 املحيل الخاص بنا عىل الرقم                              وتحدث مع شخص باللغة السويدية أو

 االنجليزية

.)Brottsofferjouren(
. 

.

)Brottsofferjouren(

. 

. 

)Brottsofferjouren(

)Brottsofferjouren(

. 

)Brottsofferjouren(
spes/www.brottsofferjouren.se

116 006
. 



يُقدم اتحاد جمعيات طوارئ ضحايا الجرمية                           ما ييل:

دعم يُعيد إليك قوتك

العربية

(Brottsofferjouren)

دعم إنساين تضامني من شخص يستمع إليك ويفهمك 

معلومات عن القيام بتقديم بالغ لدى الرشطة وعن اإلجراءات 

القانونية والتعويضات 

الدعم أثناء املحاكامت 

املساعدة يف االتصال بالدوائر واملؤسسات الحكومية ورشكات التأمني 

– 

– 

–

–

 إن الدعم الذي نقدمه هو دعم مجاين، ونُقدم هذا الدعم بالعديد من 

.اللغات  ال يُتطلب أن كون قد قدمت بالغاً لدى الرشطة

يُرجى قراءة املزيد عىل موقعنا اإللكرتوين
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