
زواج األطفال – هذا ما يرسي يف السويد
يف السويد يعترب جميع األشخاص تحت سّن 18 عاماً أطفاالً. وال يُسمح ألي شخص الزواج من طفل 

يف السويد. من حقك الذهاب إىل املدرسة والحصول عىل تأهيل درايس، وأن تكون لديك إمكانية 

ور كشخص. تتضمن الحياة يف عالقة زوجية مسؤوليات ال  ملزاولة اهتاممات وقت الفراغ وأن تتطّ

يجب أن يقع األطفال تحت أعبائها.

يحّق لك يف السويد
لجميع األطفال تحت سّن 15 عاماً حق مطلق لحاميتهم من االفعال والترصفات الجنسية.  •

للجميع الحق يف الحصول عىل معلومات عن : الجنس والحمل ووالدة االطفال.  •
يحّق لفتاة أو المرأة حامل إجراء عملية إجهاض إذا أرادت إنهاء الحمل.  •

نفس الحقوق لجميع األطفال
لديك نفس الحقوق يف السويد حتى لو وقعت يف حّب شخص ما من نفس الجنس. 

وتنطبق هذه الحقوق حتى لو كنِت فتاة ولكن تشعرين بأنك فتى أو بالعكس. 

كام أّن لديك نفس الحقوق إذا كان لديك انخفاضاً يف القدرات الوظيفية أو تعاين من مرض ما.

دعم ومساعدة
ميكنك دامئاً الحصول عىل مساعدة ودعم من مكتب الخدمات االجتامعية يف البلدية التي تسكنها/تسكنيها.

زواج األطفال – قوانني وأحكام يف السويد
طبقاً للقانون السويدي ال يُسمح بالزواج بشخص تحت سّن 18 عاماً. 

ال يجوز ألحد إجبار طفل عىل الزواج
إّن إجبار طفل أو خداعه للسفر إىل بلد آخر لغرض الزواج أمٌر مخالف للقانون. أّن هذه جرمية ميكن أن 

تودي مبن يقرتفها إىل السجن. 
كام أّن إجبار طفل عىل العيش يف عالقة شبه زوجية هو أمٌر مخالف للقانون

حاالت زواج األطفال التي تّتم خارج السويد تصبح غري معرتف بها
ابتداًء من تاريخ 1 كانون الثاين/يناير 2019 ميكن أن يصبح الزواج غري معرتف به يف السويد اذا كان أحد 

الطرفني دون سّن 18 عاماً عند عقد الزواج.
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ولكن يف بعض االستثناءات اليزال من املمكن األعرتاف بزواج أطفال تّم خارج السويد. بدايًة  يجب أن يكون 
عمر كل من الزوجني أكرث من 18 عاًما عند التقدم بطلب لتسجيل زواجهام يف السويد. كام يجب أن يكون 

الزوجان إما متزوجني قبل 1 كانون الثاين/ يناير 2019 أو يجب أن يكون هناك “أسباب خاصة” لالعرتاف 
بالزواج.

قد تعني االسباب الخاصة حدوث عواقب جسيمة للزوجني إذا مل يكونا مرتبطني بعالقة ازوجية؟
إذا أردت معرفة املزيد ميكنك التحدث مع سكرتري/سكرترية الشؤون االجتامعية املسؤولة عنك، الشخص 

الويّص عليك أو املرشد/املرشدة االجتامعية يف املدرسة. كام ميكنك أيضاً االتصال بـ BRIS )حقوق األطفال يف 
املجتمع( أوRädda Barnen )أنقذوا األطفال(.

إذا كنت تحت سّن 15 عاماً
لجميع األطفال تحت سّن 15 عاماً حق مطلق لحاميتهم من الجنس. إّن مامرسة الجنس مع شخص عمره/

ها أقّل من 15 عاماً هو فعل اجرامي. وهّي جرمية تُسّمى اغتصاب طفل.

إذا كنت تحت سّن 15 عاماً ومارست الجنس فال يعني هذا إنك فعلت أمراً خاطئاً.
ميكنك الحصول عىل مساعدة من خالل الحديث مع شخص بالغ تثق/تثقني به وميكنه مساعدتك للحصول 

عىل دعم. كام ميكنك أيضاً التبليغ لدى الرشطة. 

إّن الغرض من هذه القوانني هو حامية األطفال ليتمتعوا بطفولة آمنة.

دعم ومساعدة
ميكنك الحصول عىل معلومات يف عيادة األحداث يف البلدية التي تسكنها حول الصحة والجنس. 

توجد يف موقع الويب Youmo معلومات بلغات عديدة عن الجنس والصحة والعالقات.

ميكنك أن تجد هنا طرقاً عديدة للحصول عىل دعم ومساعدة

اذا كنت تحت سّن 18 عاماً و لديك طفل/أطفال
ع به أنت يف أن يكون بصحة جيدة وأن يعيش بأمان.  لطفلك نفس الحق الذي تتمتّ

أنت مالك/مالكة حّق الحضانة لطفلك حتى لو كنت تحت سّن 18 عاماً. ملالك حّق الحضانة مسؤولية ولديه 
حّق اتخاذ قرارات تخّص الطفل. 

إذا كانت لديك استفسارات حول كيف يكون املرء والداً أو تريد/تريدين الحصول عىل دعم ليتسنى لك رعاية 
طفلك، ميكنك االتصال بالخدمات االجتامعية يف البلدية التي تسكنها.

إذا مل تكوين ستسكني /إذا مل تكن ستسكن سويًة مع والد الطفل اآلخر
لألطفال الحّق أن يكونوا مع كال الوالدين. وينطبق هذا حتى لو مل تعد تعيش /تعيشني مع الوالد اآلخر 

للطفل.

إذا كنتام لن تسكنا معاً ميكن أن تقوم الخدمات االجتامعية مبساعدتك يف اتخاذ قرار حول أين سيسكن 
الطفل وكيف ميكن لكليكام التواصل مع الطفل.
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زواج األطفال – دعم ومساعدة
أذا كان لديك أّي تساؤل عن يشء ما أو كنت بحاجة إىل مساعدة، يوجد كثريون ممن ميكنك اللجوء إليهم. 

ميكنك عىل سبيل املثال التحّدث مع:
الشخص الويّص عليك أو مالك حّق الحضانة املُعنّي بشكل خاّص  •

سكرترية الخدمات االجتامعية املسؤولة عنك لدى دائرة الخدمات االجتامعية.  •
معلمك/معلمتك يف املدرسة  •

الباحثة االجتامعية أو املمرضة يف املدرسة  •
العاملون يف عيادة األحداث  •

هناك قوانني تُحّدد ما يقوله األشخاص البالغون الذين يعملون مع األطفال عنك. ويُسّمى هذا الرسية 
وواجب كتامن األرسار 

وإذا شعر الشخص الذي تتحّدث إليه بالقلق ورآى أّن ما ذكرته ميكن أن يشّكل خطراً عليك فقد تكون هناك 
حاجة إىل إخبار دائرة الخدمات االجتامعية مبا قلته. ويُسّمى هذا تقديم بالغ عن أمر يدعو إىل القلق. ويتّم 

هذا لتحصل عىل املساعدة املالمئة وأالّ ترُتَك وحيداً وأنَت يف وضع صعب. أّن دائرة الخدمات االجتامعية 
مسؤولة عن حصول األطفال عىل األمان والطأمنينة يف مرحلة منّوهم.

حالة طارئة - اتصل برقم 112 
 عليك االتصال بالرشطة عىل رقم هاتف 112 عند وقوع حالة طارئة وكنت بحاجة إىل مساعدة رسيعة. 

ميكنك هنا الحصول عىل مزيد من املعلومات

جديد يف السويد - لألطفال واألحداث
جديد يف السويد لديهم معلومات واسعة موجهة إىل األطفال واألحداث الُجدد يف السويد.  

الخط الهاتفي الخاّص لألطفال واألحداث
إذا كان لديك اتصال بدائرة الخدمات االجتامعية أو مع الرعاية الصحية، أو كنت تسكن يف مسكن طالب، من 

حّقك االتصال مبفتشية الرعاية الصحية والعناية االجتامعية IVO للحصول عىل معلومات عن حقوقك. 
ميكنك االتصال هاتفياً أو بواسطة الدردشة عرب األنرتنت.

الزواج باإلكراه )الزواج القرسي(
يف موقع الويب Hedersfortryck.se أفالم لألطفال واألحداث عن الزواج باإلكراه.

الجنس والصحة والعالقات
توجد يف موقع الويب Youmo معلومات لألحداث عن الجنس والصحة والعالقات. ميكنك هنا أن تقرأ 

وتشاهد أفالم وأكرث من ذلك بكثري. 

جرائم ضّد االطفال
أريد أن أعرف يحتوي عىل معلومات موجهة لألطفال واألحداث الذين كانوا ضحية لجرائم. 

بريس Bris – Barnens rätt i samhället حّق األطفال يف املجتمع
رقم الهاتف: 111 116

بريس Bris ميكنك االتصال بواسطة التلفون أو الربيد اإللكرتوين أو عن طريق الدردشة إذا كنت بحاجة ألن 
تتكلّم مع شخص بالغ. موقع االنرتنت مرتجم اىل العديد من اللغات.
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www.kollpasoc.se/barnaktenskap

خط انقذوا األطفال الهاتفي لتقديم الدعم  
رقم الهاتف: 20 88 0200-77

إذا أتيت إىل السويد وحدك وتحتاج إىل دعم. 
جميع األيام: باللغة السويدية واالنجليزية والدارية. 

بعض األيام: اللغة العربية والباشتو والصومالية والتجرينية.

خّط صون حرمة املرأة )خط حامية املرأة(
رقم الهاتف: 50 50 020-50

إذا تعرّضت إىل تهديد أو إىل عنف جسدي نفيس أو جنيس. 

إذا أردت مقابلة شخص ما للحديث معه 

املرشدة االجتامعية يف املدرسة
يف كل مدرسة هنالك مرشد/مرشدة اجتامعية لدعم لألطفال يف املدرسة. استفرس/ استفرسي من املعلم/

املعلمة أو شخص آخر عن كيفية االتصال باملرشد/املرشدة االجتامعية. 

الجسم والجنس ووسائل منع الحمل
ميكنك الذهاب إىل عيادة األحداث يف حال كان لديك استفسارات عن الجسم والجنس أو وسائل منع الحمل. 

كام ميكنك الذهاب إىل هناك إذا كنت ال تشعر/تشعرين أنك بحالة جيدة وترغب بالحديث مع شخص ما 
ابحث/ابحثي عن أقرب عيادة لألحداث.

hbtq التق بأشخاص آخرين من هو يب يت كو
أر أف أس أل نيوكومرز RFSL Newcomers شبكة لطالبي اللجوء، والذين ليس لديهم وثائق أو القادمني 

newcomers@rfsl.se أكتب رسالة إلكرتونية إىل .hbtq الجدد هو يب يت كو


