
 
 العیش في السوید

 

 
 

 

 معلومات للوافدین الجدد الذین یعیشون في بلدیة كونغیلف!
 
 

 

 



موجھ إلى الوافدین الجدد إلى السوید وإلى بلدیة كونغلیف وھو یحتوي على معلومات من إن ھذا الُكتیب 
ن االندماج ھو الشعور باالنتماء إلى المجتمع. وھذا یعني أن یشعر الجمیع الجید للوافدین الجدد معرفتھا. إ

بأنھم جزء من المجتمع السویدي. وجزء من ذلك ھو معرفة حقوقھم وواجباتھم. وتجدر اإلشارة إلى أن 
 حقوق اإلنسان ھي أساس العدید من القوانین في السوید. 

 

 
 

 والمساواة بین الجنسینحقوق اإلنسان 

یتمحور إعالن األمم المتحدة لحقوق اإلنسان 
حول أن جمیع البشر ذوي قیمة متساویة ولدیھم 
نفس الحقوق. لدى جمیع البشر الحق في التعبیر 

عن آرائھم، واالعتقاد بأي دین أو معتقد یرغبون 
بھ، واختیار الشریك الذي یودون العیش معھ. 

سان على جمیع الناس وینطبق إعالن حقوق اإلن
 في العالم.

وتتعلق المساواة بین الجنسین بالمساواة بین 
الرجل والمرأة. حیث یجب أن یكون لكل من 

الرجال والنساء نفس القدر من القوة للتأثیر على 
المجتمع وعلى حیاتھم الخاصة. وعندما یقوم 

شخص ما بمعاملة آخر بشكل أسوأ ألنھ رجل أو 
 عنصریة على أساس الجنس. امرأة، فإن ذلك یُعد

 

 القران

إن القران یعني الزواج. في السوید، یجب أن 
سنة لكي یتمكن من الزواج.  18یكون الشخص 

وھذا بموجب القانون. وینطبق القانون علي 
جمیع الناس في السوید، حتى وإن لم یكونوا 

مواطنین سویدیین. ووفقًا للقانون السویدي، توجد 
 واج:الموانع التالیة للز

 إذا كنت أنت أو شریكك تحت سن -
 سنة 18

إذا كنت أحد األقارب القریبین لمن تود  -
 الزواج منھ/منھا

إذا كنت أنت أو شریكك متزوًجا من  -
شخص آخر بالفعل، أو كنت شریًكا 

 مسجًال 

ویحظر القانون السویدي أیًضا الزواج القسري. 
وھذا یعني أنھ ال یمكن ألحد أن یجبر شخًصا 

آخر على الزواج. حیث یجب أن یتمكن الجمیع 
 من اختیار من یریدون الزواج بھ/بھا. 

 

 حقوق الطفل

یوجد في جمیع البلدان تقریبًا قوانین وقواعد 
لى لحمایة األطفال والیافعین. وتجدر اإلشارة إ

أنھ یتم حمایة األطفال والیافعین في السوید من 
كل من القوانین الدولیة والوطنیة. وتأخذ السوید 
 حقوق األطفال والحمایة من التھدیدات والعنف 

 



على محمل الجد. وقد وقعت السوید على اتفاقیة 
األمم المتحدة لحقوق الطفل. وتشتمل اتفاقیة 

ق حقوق الطفل على قواعد لحمایة الحقو
اإلنسانیة للطفل. وھي تنطوي على أنھ یجب 

حمایة الطفل من التمییز، وأنھ یحق للطفل قول 
ما یریده وأن یتم االستماع إلیھ، وأنھ یحق للطفل 
الحمایة من العنف المنزلي، وذلك من بین جملة 

أمور أخرى. وینبغي حمایة األطفال من الوالدین 
ضدھم والبالغین اآلخرین الذین یمارسون العنف 

 أو الذین ال یعتنون بالطفل بطریقة جیدة.

 

وتجدر اإلشارة إلى أن 
موظفي المصالح الحكومیة 
واألنشطة المتعلقة باألطفال 
والیافعین، على سبیل المثال 
المدرسة، واألنشطة األخرى 
في البلدیة الذین یكونون على 

اتصال بھا مع األطفال، 
 وقطاع الرعایة الصحیة، ورعایة األسنان،
ملزمین بموجب القانون بإخطار الخدمات 

االجتماعیة فوًرا، إذا ساورتھم الشكوك بشأن 
 تعرض أحد األطفال إلساءة المعاملة.

 

 العنف األسري

إن العنف األسري یعني ممارسة السلطة من 
خالل السیطرة أو الضرب أو التھدید. وفي 

السوید، یُحظر استخدام العنف ضد اآلخرین. فإن 
ھذا یُعد انتھاًكا لحقوق اإلنسان الخاصة باآلخرین 

وھو عمل إجرامي. وبالتالي، یُحظر أیًضا 
استخدام العنف داخل األسرة. وھذا یعني أنھ 

 الشخص ضرب طفلھ أو زوجتھ/ یُحظر على
زوجھا أو المتعایش معھا/المتعایشة معھ/ أو 

  شریكتھ/شریكھا.

 

 ممارسة العنف ضد األطفال محظورة

ھناك قسم في القانون السویدي یُسمى قانون 
الوالدین. ویُطلق على قسم من ھذا القانون اسم 

قانون مكافحة الضرب، وتم إضافتھ إلى القانون 
ھي كلمة » aga«. إن 1979م السویدي منذ عا

سویدیة قدیمة تعني قیام شخص ما بضرب طفل 
بغرض التأدیب والتنشئة. وینص قانون مكافحة 

الضرب على أنھ یُحظر استخدام العنف الجسدي 
والنفسي في تربیة وتنشئة الطفل. وتجدر اإلشارة 

إلى أن العنف الجسدي ھو كافة أشكال العنف 
سم. كما تُعتبر التي یتم استخدامھا ضد الج

الصفعات الخفیفة وشد الشعر والقرص من بین 
 أشكال العنف الجسدي. 

 

 تشویھ األعضاء التناسلیة لإلناث (الختان)

یتم إجراء الختان للفتیات في عدة بلدان. ویعني 
ختان اإلناث القیام بقطع أجزاء خارجیة من 

العضو التناسلي لألنثى. ویُحظر ختان اإلناث في 
السوید. وینص القانون علي أنھ یحظر ختان 

اإلناث حتى وإن وافقت المرأة على إجراء ذلك. 
وتجدر اإلشارة إلى أنھ یُمكن أن یتم الحكم 

سجن على األشخاص الذین یقومون بختان بال
اإلناث. ویُمكن أن یتم الحكم علي الشخص في 

السوید حتى وإن تم إجراء الختان في دولة 
 أخرى. 

 

 

 

 

 



 أرقام ھواتف مھمة
 

 0303 - 23 80 00الخدمات االجتماعیة: 
المساعدات االجتماعیة الطوعیة كالمشورة والدعم تعمل الخدمات االجتماعیة في المقام األول على تقدیم 

والعالج. ومن بین األمور التي تعمل بھا الخدمات االجتماعیة دعم األطفال والیافعین الذین یتعرضون 
)، والدعم familjerätt)، ومنظمة حقوق العائلة (familjehemلسوء المعاملة، وبیوت التربیة العائلیة (

سري، والدعم لألشخاص الذین یعانون من مشاكل اإلدمان، ودعم ذوي في حالة التعرض للعنف األ
 اإلعاقات العقلیة.

 
 112ھاتف الطوارئ: 

 . 112إذا كنت في خطر أو تعرضت لحادث أو بحاجة إلى المساعدة الطارئة، قم باالتصال بھاتف الطوارئ 
 

  rm.sewww.sosalaاقرأ المزید على 
 

  (Vårdguiden): 1177دلیل الرعایة الصحیة
) Vårdguidenإذا مرضت وتحتاج إلى المشورة بشأن الرعایة الصحیة. یجیب دلیل الرعایة الصحیة (

على أسئلتك، ویقیم حاجتك إلى الرعایة، ویُقدم لك المشورة ویقوم بتوجیھك إلى عیادة الرعایة الصحیة 
) ممرضات/ممرضون ذوي كفاءات Vårdguidenدلیل الرعایة الصحیة (الصحیحة. ویعمل بخدمة 

 عالیة وخبرات طویلة. یُمكن أن یتم قراءة المعلومات إلكترونیًا بعدة لغات مختلفة. 
 www.1177.seاقرأ المزید على 

 
 114 14الشرطة: 

 إذا كان لدیك أسئلة أو ترغب بتقدیم معلومات إلى الشرطة. 
وھذا أیًضا رقم خفارة الخدمات االجتماعیة، التي تقوم بمعالجة المشكالت االجتماعیة في عطل نھایة 

 األسبوع واإلجازات، أي عندما یكون مكتب الخدمات االجتماعیة العادي مغلقًا.
 www.polisen.seاقرأ المزید على 

 
BRIS :116 111، ھاتف دعم ومساعدة األطفال 

 یُمكن لألطفال االتصال والتحدث مع أحد البالغین بخصوص أي شيء. 
 www.bris.seاقرأ المزید على 

 
BRIS :0771 - 50 50 50، ھاتف البالغین  

 شأن أطفالك أو أطفال اآلخرین. إذا كان لدیك أسئلة ب
 www.bris.seاقرأ المزید على 

 

http://www.sosalarm.se/
http://www.1177.se/
http://www.polisen.se/
http://www.bris.se/
http://www.bris.se/


 10 10 52 - 020  (Terrafem):منظمة تیرافیم
) ھي منظمة غیر ربحیة تعمل من أجل النساء ذات األصول األجنبیة Terrafemإن منظمة تیرافیم (

) یُتاح للنساء الالئي Terrafemالالئي یتعرضن للعنف. ومن خالل ھاتف الدعم الخاص بمنظمة تیرافیم (
یتعرضن للعنف إمكانیة تلقي محادثات الدعم وخدمات المشورة واإلرشاد بلغتھم األم. أوقات عمل ھاتف 

الجمعة ما عدا أیام اإلجازات  -) ھي جمیع أیام العمل (االثنین Terrafemبمنظمة تیرافیم ( الدعم الخاص
 .18إلى الساعة  8الرسمیة) من الساعة 

  www.terrafem.orgاقرأ المزید على 
 

 عیادة استقبال حاالت العنف األسري في كونغیلف 
)Krismottagning Våld i nära relation, Kungälv،( 70 90 23 - 0303  0303 - 23 90 71أو 

تُقدم العیادة الدعم والعالج المجانیین للنساء والرجال الذین یتعرضون للعنف األسري، وللنساء والرجال 
 العنف والعدوانیة.الذین یعانون من مشكالت 

  krismottagning/www.kungalvskommun.seاقرأ المزید على 
 

 عیادة استقبال ضحایا الختان في مستشفى آنغیرید في یوتیبوري 
)Vulvamottagningen, Göteborg Angered ،(3326902 - 031  

) تقوم باستقبال Angereds Närsjukhusفي مستشفى آنغیرید ( Vulvamottagningenإن عیادة 
المرضى الذین یعانون من مشكالت بسبب ختان اإلناث. ویُمكن أن یتمحور الدعم المقدم في العیادة حول 

 .المشكالت الجسدیة، على سبیل المثال صعوبات التبول أو آالم الحیض أو آالم نفسیة مختلفة
 

www.informationsverige.se 
إن ھذا الموقع اإللكتروني موجھ إلى الوافدین الجدد إلى السوید ویرغبون في العثور على معلومات حول 

 المجتمع السویدي بسرعة وببساطة. 
 

 

http://www.terrafem.org/
http://www.kungalvskommun.se/krismottagning
http://www.informationsverige.se/

