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يحتوي   ھذا   الكتيّب   على   معلومات   عن   القوانين   السويدية   المتعلقة   
اإلجباري   وإلى   أين   يمكن   للذي   تعرض   أو    والزواج األطفال بزواج

اإلجباري   أن   يتوجه   للحصول    أوالزواج   األطفال سيتعرض   إلى   زواج
كما   يتوجه   الكتيّب   إلى   الذي   له   قريب   تعرض   أو   . على   مساعدة

 .سيتعرض   إلى   زواج   إجباري

ھدف   ھذا   الكتيّب   ھو   إعالم   العامة   عن   حقوقھم   وماذا   يمكن   فعله   في   
التصرفات   والمعايير   الموافق   . حالة   التعرض   إلى   الزواج   اإلجباري

من   المھم   أن   . عليھا   في   بلدان   أخرى   قد   تكون   إجرامية   في   السويد
 .نعرف   كلنا   ذلك
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يحتوي   ھذا   الكتيّب    االتحاد   السويدي   لالجئين   
  وحدة   النساء –اإليرانيين   
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فـإن   من   اإلعالن   العالمي   لحقوق   االنسـان،      16بموجب   المادة   
للرجل   والمرأة   متى   بلغا   سن   الزواج   حق   التزوج   وتأسيس   أسرة   دون   أي   قيد   
بسبب   الجنس   أو   الدين.   كما   للرجل   والمرأة   حقوق   متسـاويـة   عـنـد   الـزواج   
وأثناء   قيامه   وعند   انحالله.   وال   يبرم   عقد   الزواج   إال   برضى   الطرفين   الـراغـبـيـن   

 في   الزواج   رضى   كامالً   ال   إكراه   فيه.

 

مما   يعني   أن   للجميع   الحق   في   اختيار   الشخص   الذي   يريد   الـزواج   بـه.   
كما   يمكن   اختيار   عدم   الزواج   إطالقاً.   البالغين   فقط   لھم   الـحـق   فـي   الـزواج.   
يجب   أن   يكون   المرء   بالغ   السن   القانوني   لكـي   يـمـكـن   لـه   الـزواج.   السـن   

 سنة.   18القانوني   في   السويد   ھو   

الحق   في   المعيشة   مع   الشخص   الذي   نريده   يشكل   لألسف   حلم   فقـط   
لعدد   كبير   من   األطفال   والشباب   في   السويد   الـيـوم   (مـھـمـا   كـان   الـتـوجـه   
الجنسي   أو   الھوية   الجندرية   أو   التعبير   الجنسي).   حيث   ُيحرمون   مـن   الـحـق   
في   اختيار   شريك   حياتھم   والحق   في   القرار   عما   إذا   كانوا   يريدون   الزواج   أم   ال.   
الوالدين   واألقارب   اآلخرين   ھم   الذين   يقررون   متى   وبمن   سـيـتـزوجـون،   مـن   
خالل   العنف   والتھديدات   والضغط.   يتم   غالباً   الزواج   اإلجباري   لألطفال   والشباب   
خالل   عطلة   الصيف   عند   سفر   الوالدين   إلى   البلد   األم.   بينما   يحلم   عدد   كبـيـر   
 من   الشباب   السفر   إلى   الخارج،   ھناك   عدد   كبير   منھم   يحلمون   بعدم   السفر!

في   السويد   ھناك   قانون   ضد   الزواج   اإلجباري.   رغم   ذلك   فھناك   عدد   كبير   
من   الناس   الذين   يتزوجون   ضد   مشيئتھم.   يتعلق   األمر   أحيانـاً   بـأن   الـفـرد   ال   
يعرف   حقوقه،   وال   يعرف   المساعدة   المتوفرة،   أو   أنه   يشعـر   بـاإلخـالص   نـحـو   

 والديه   أو   أنه   يخاف   من   نتائج   الكشف   عما   يريده   بالفعل.
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 للذي   يتعرض   للزواج   اإلجباري   
ربما   تشعر   أنه   من   الصعب   عليك   التساؤل   أو   الشك   في   ثقافة   وتقـالـيـد   
وأسلوب   حياة   والديك   أو   أسرتك.   من   المھم   أن   تتذكر   أنه   من   الـمـمـكـن   لـك   
عدم   اتباع   بعض   أجزاء   من   الثقافة   والتقاليد   التي   قـد   تـؤدي   إلـى   الـتـعـرض   
ألذى،   بدون   أن   تفقد   الجوانب   اإليجابية   والتـي   لـھـا   مـغـزى   مـن   ثـقـافـتـك   
وتقاليدك.   الثقافة   شيء   غير   ثابت   ويتغير   طول   الوقت.   قد   تؤدي   أحياناً   قوانين   

 جديدة   إلى   تغير   الثقافة   أو   التقاليد.

ربما   يظن   والديك   أنھما   يفعالن   ما   ھو   أفضل   لك.   كما   تظن   أنه   ال   يـمـكـن   
لك   االعتراض   عما   يريده   الوالدين،   ولكن   الوالدين   ليسا   دائماً   على   حق!   ربـمـا   
تريد   أن   تعيش   مع   شخص   تحبه   عندما   تصبح   كبـيـراً؟   ربـمـا   ال   تـريـد   الـزواج   
إطالقاً؟   ربما   تشعر   بالخوف   إذا   تزوجت   مع   شخص   ال   تعـرفـه؟   ھـذه   األفـكـار   
والمشاعر   طبيعية   تماماً   ومن   المھم   أن   تأخذھا   بعين   االعتبار.   كونك   تريـد   أن   
تعيش   حياتك   كما   تريده   ال   يعني   أنك   ال   تحب   أو   ال   تحترم   والِديـك،   ولـكـن   أن   
ھذه   حياتك   وال   يحق   ألي   شخص   إجبارك   على   الزواج.   حياة   خالية   من   اإلجبار   

 والعنف   حق   وال   يمكن   ألي   شخص   أخذه   منك.

ربما   تسمع   أن   الفتيات   والفتيان   الذي   يعترضون   إلـى   الـزواج   اإلجـبـاري   
ويشكون   في   معايير   وأسلوب   حياة   األسرة   يدوسون   على   شرف   األسرة.   مـا   
ھو   ھذا   الشرف   الذي   يؤدي   إلى   أن   تكون   بائساً   طول   حياتك؟   لـمـاذا   يـجـب   
عليك   التضحية   بنفسك   وبأحالم   حياتك   من   أجل   ما   ُيدعى   بشرف   األسرة؟   ما   
ھو   ھذا   الشرف   الذي   ُيحاَفظ   عليه   من   خالل   إجبار   الشباب   لحياة   ال   يريدونھـا   

 إطالقاً؟

ماذا   يعني   في   األصل   الضغط   المرتبط   بالشرف   وثقافة   الشرف؟   الضـغـط   
المرتبط   بالشرف   يعني   مراقبة   حياة   الرجال   والنساء   الجـنـسـيـة   ومـيـولـھـم   
الجنسية.   في   غالب   األحيان   فُھم   األقارب   أو   األسرة   المحيطة   الذين   يجبـرون   
على   الخضوع   إلرادتھم   فيما   يخص   اختيار   شريك   الحياة،   أو   أسلوب   الحيـاة   أو   
التعبير   الشخصي.      من   المھم   أن   تتذكر   أن   الشرف   ليس   شيء   مكتوب   فـي   
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الصخر   والذي   يجب   التكيّف   إليه   ألي   سعر   كان.   يمكن   لألفراد   والعائالت   اتخـاذ   
قرارات   لكي   يعيشوا   حياتھم   بدون   الخوف   من   أن   يتھموا   بأنھم   ولّـثـوا   شـرف   

 األسرة.



 

 ماذا   يقول   القانون؟
تنطبق   قواعد   جديدة   تقّوي   الحماية    2014يوليو   /تموز 1اعتباراً   من   

حيث   تم   إدخال   جريمتين   . ضد   الزواج   اإلجباري   وزواج   األطفال

الخدع   وجريمة      إجبار   الزواججريمة   : جديدتين   في   القانون   الجنائي

 .للزواج   االجباري

 الزواج   اإلجباري

سـي   مـن     4المادة     4جريمة   إجبار   الزواج   واردة   في   قاعدة   في   الفصل   
ارتكاب   جريمة   إجبار   الزواج   يعني   إجبار   شخص   آخر   للزواج   أو   .  القانون   الجنائي

لعالقة   مشابھة   للزواج   من   خالل   إجبار   غـيـر   شـرعـي   أو   اسـتـغـالل   وضـع   
 .متعرض

مما   يعني   أن   الذي   يجبر   شخصاً   آخراً   للزواج   عبر   استعمـال   الـعـنـف   أو   
كما   ينطبق   نفس   األمر   على   الـذي      . التھديد   يرتكب   جريمة   ضد   ذلك   الشخص

ال   يستعمل   العنف   أو   التھديد   ولكنه   يستغل   وجود   الشخص   في   ظروف   تـؤدي   
عـلـى   .  إلى   أنه   يشعر   بأنه   ليس   له   خيار   آخر   غير   اإلطاعة   إلى   إرادة   الجـانـي
يـتـعـلـق   .  سبيل   المثال   أن   الضحية   توجد   في   عالقة   اعتماد   بالنسبة   للجاني

األمر   مثالً   باستغالل   وضع   الضحية   المتعرض   عندما   يضغط   بالغ   على   ضـحـيـة   
تكون   معتمدة   عليه   لكي   يتزوج   ضد   مشيئته،   أو   أنه   ينظم   زواجاً   بدون   أن   يأخذ   

 .بعين   االعتبار   ماذا   تريده   الضحية

كما   تحمي   ھذه   القاعدة   الشخص   من   إجـبـاره   لـمـا   يـدعـى   بـعـالقـة   
يعني   ھذا   أن   القاعدة   تنطبق   أيضاً   على   الزواج   الذي   لم   يتـم   .  مشابھة   للزواج

تسجيله   عند   سلطات   في   السويد،   ولكنه   يعتبر   زواجاً   وفقاً   للقواعد   الصالحـة   
 في   غضون   مجموعة   أخرى   ما   التي   يعتبر   عندھا   أن   الشخصين   
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ويشمل   ذلك   في   الفعل   أنواع   مختلفة   من   الزواج   الـديـنـي   أو    . متزوجان
 .التقليدي

 .عقوبة   إجبار   الزواج   ھي   السجن   لمدة   أقصاھا   أربعة   سنوات

كما   أن   الذي   يباشر   بجريمة   إجبار   الزواج   يمكن   الحكم   عليه   بمحاولـة   أو   
 ).انظر   ھنا   أدناه(بتحضير   إجبار   الزواج   أو   الخدع   للسفر   لزواج   إجباري   

يمكن   الحكم   على   الذي   يرتكب   جريمة   إجبار   الزواج   في   السويد   حـتـى   
ولو   كان   إجبار   الزواج   ال   يعتبر   تصرف   إجرامي   في   البلد   الذي   تم   فيه   الـزواج   أو   

 .حتى   ولو   كان   الشخص   قد   ُحكم   عليه   سابقاً   للجريمة   في   بلد   آخر

ُحكم   على   شخص   في   محكمة   لند   االبتدائـيـة     2016يوليو   / تموز  15في   
ُحـكـم   .  ألنه   أجبر   ابنته   على   الزواج   بشخص   في   أفغانستان   ضد   مشـيـئـتـھـا

 .عليه   بالسجن   لجريمة   إجبار   الزواج

 الخدع   للسفر   للزواج   اإلجباري

 4جريمة   الخدع   للسفر   للزواج   اإلجباري   واردة   في   قاعدة   في   الـفـصـل   

يتعلق   األمر   بخدع   شخص   للسـفـر   خـارج      . دي   من   القانون   الجنائي  4المادة   
العقوبة   ھي   السـجـن   .  السويد   لتزويجه   أو   تزويجھا   عبر   اإلجبار   أو   االستغالل

 .لمدة   أقصاھا   سنتين

 

 قواعد   أشدّ   في   حالة   زواج   األطفال

أدنى   عمر   اآلن   في   وفي   الوقت   نفسه   تم   إلغاء   إمكانية   الزواج   للقاصريـن.   

 .سنة   بدون   أي   استثناء 18 السويد   للزواج   ھو
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االعتراف   بالزواج   االجباري   أو   زواج   األطفال   أو   الزواج   بالتوكيل   من   
 بلدان   أخرى

 

كما   أصبحت   قواعد   االعتراف   بالزواج   الذي   تم   خارج   السويـد   أشـد   مـن   
االعتراف   بزواج   أجنبي   في   السويد   يعني   أنه   يصبح   صالح   المفعول   ھـنـا   .  قبل

طبقا   للقواعد   الجـديـدة   يـجـب   أن   .  وله   نفس   المفعول   مثل   الزواج   السويدي
لكي   يـمـكـن   االعـتـراف      أسباب   أو   دوافع   استثنائية   خارقة   للعادةتوجد   ھناك   

كما   يجب   أن   توجد   .  في   السويد   بزواج   أطفال   أو   زواج   إجباري   تم   خارج   السويد
ھناك   أسباب   أو   دوافع   استثنائية   خارقة   للعادة   لكي   يـمـكـن   االعـتـراف   فـي   

أسـبـاب   .  السويد   بالزواج   الذي   تم   خارج   السويد   بدون   حضور   الزوجين   االثنيـن
أو   دوافع   استثنائية   خارقة   للعادة   ھي   مطالب   عالية   وتعنـي   أنـه   ال   يـمـكـن   

 .االعتراف   بھذا   النوع   من   الزواج   إال   في   الحاالت   االستثنائية

�

 إجراءات   عقد   القران   في   غضون   الطائفات   الدينية

لكي   يصبح   زواجـاً   صـالـح      . عقد   القران   يعني   زواج   شخصين   مع   بعضھما
المفعول   ھنا   يجب   أن   يتم   الزواج   من   طرف   شخص   له   تصريح   من   الـمـجـلـس   

ألداء   عقـد      Kammarkollegietالسويدي   للخدمات   القانونية   والمالية   واإلدارية   
الشخص   الذي   حصل   على   التصريح   لتزويج   أشخاص   يـعـتـبـر   مـؤھـل   .  القران

الكنائس   والمساجد   عندھا   في   غالب   األحيان   شخص   لـه   ھـذا   .  لعقد   القران
من   خالل   القوانين   الجديدة   فأصبحت   الشروط      . النوع   من   التصريح   لعقد   القران

أشد،   حيث   ال   ُيمنح   تصريح   الزواج   في   حـالـة   شـك   الـمـجـلـس   السـويـدي   
للخدمات   القانونية   والمالية   واإلدارية   بأن   الكنيسة   أو   المسجد   سيقوم   بإجراء   
مراسيم   مشابھة   للزواج   التي   تؤدي   إلى   عالقات   مشابھة   للزواج   حيث   أحـد   

 .سنة   أو   يتزوج   ضد   مشيئته 18األشخاص   المتزوجين   عمره   أقل   من   
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 المزيد   من   المعلومات   عن   القواعد   الجديدة

إذا   كنت   تريد   معرفة   المزيد   عن   القواعد   الجديدة   يمكن   قراءة   متقرح   الحكومة   
Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och 
barnäktenskap samt tillträde till 
Europarådets konvention om våld mot 

kvinnor   2013/14:208 (مقترح   رقم.( 

إذا   تعرضت   أنت   بنفسك   أو   تعرف   شخصاً   حولك   يتعرض   لھذا   الـنـوع   
 يمكن   طلب   المساعدة!   -من   اإلجبار   

 يتعلق   األمر   بحياتك! ال   تسكت   واجرء   التحدث!
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الضغط    ر   ب ھل   تشعر   بالقلق   للسفر   خارج   السويد؟   ھل   تشع

يس    ه   ل ر   أن لكي   تفعل   أشياء   ال   تريدھا   في   األصل؟   ھل   تشع

ر؟   ھل    م ع اب   في   نفس   ال لك   نفس   الحرية   مثل   باقي   الشب

 تشعر   بأنك   مھدد؟   ھل   تتعرض   إلى   العنف   أو   اإلھانات؟

يمكن   لك   عند   ذلك   االتصال   بالموظفين   في   المدرسة،   دائرة   الـخـدمـات   
االجتماعية،   الرعاية   الصحية   والطبية   أو   خفارة   النساء   أو   الشرطة   في   مـكـان   
سكنك.   بإمكانك   دائماً   أن   تطلب   من   المدرسة   أو   دائرة   الخدمات   االجتماعـيـة   
أو   الرعاية   الصحية   أو   الشرطة   أن   ال   يتصلوا   بأسرتك.   يمكن   االتصال   بالشرطـة   

.   إذا   كانت   الحالة   طارئة   أو   في   حالة   حدوث   جريمة   يجـب   11414على   الرقم   
 .   تحدث   عن   قلقك   وعن   حاجتك   للحماية.112االتصال   بالشرطة   على   الرقم   

ھل   تشعر   بالخوف   بأن   يتم   تزويجك   ضد   مشيئـتـك   خـالل   السـفـر   مـع   
الوالدين   إلى   البلد   األم؟   ال   تنس   أن   تأخذ   معك   صورة   عن   جواز   سفـرك،   رقـم   
ھاتف   السفارة   السويدية   في   بلد   الوالدين،   رقم   ھاتف   صديق   أو   قـريـب   فـي   

(ال      السويد تثق به، ورقم ھاتف لبعض المنظمات التطوعيـة فـي السـويـد.
 تنس   أنه   ربما   قد   يتم   أخذ   ھاتفك   الجوال)

كما   توجد   ھناك   منظمات   تطوعية   بإمكانھـا   مسـاعـدك   ودعـمـك.   اقـرأ   
المزيد   عن   كيفية   االتصال   بمنظمات   تـطـوعـيـة   وسـلـطـات   عـلـى   الـمـوقـع   

www.hedersfortryck.se 

١٣ 



 للوالدين
 

 طفلك   له   الحق   في   أن   يعيش   حياة   بدون   الزواج   اإلجباري

تنطبق   قواعد   جديدة   جـنـائـيـة   ومـدنـيـة     2014يوليو   / تموز  1اعتباراً   من   
من   المھم   جداً   أن   تـعـرف   .  تقوّي   الحماية   ضد   الزواج   اإلجباري   وزواج   األطفال

 .القواعد   التي   تحمي   األطفال   والشباب   من   الزواج   ضد   مشيئتھم

 :كما   أنه   يُحظر. سنة 18ال   يمكن   ألي   شخص   في   السويد   أن   يتزوج   إذا   لم   يبلغ   

تزويج   األطفال 

أخذ   األطفال   معك   لخارج   السويد   لتزويجھم 

	

تزويج   شخص   ضد   مشيئته   جريمة   خطيرة   تؤدي   إلـى   أربـعـة   سـنـوات   
 .سجن

"األطفال   لھم   الحق   في   الحصول   على   العناية   

واالستقرار   والتربية   الجيدة.   يجب   التعامل   مع   األطفال   

مع   األخذ   بعين   االعتبار   الشخص   ذاته   ومميّزاته   

ويجب   عدم   تعريضه   للعقوبات   الجسدية   أو   أنواع   

 أخرى   من   المعامالت   المھينة".   

 من   قانون   الوالدين)   1المادة      6(الفصل   

§ 
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لقد   اعترفت   السويد   باإلعالن   العالمي   لحقوق   االنسان.   ينـصّ   اإلعـالن   
عن   الحقوق   التي   يجب   لكل   الناس   أن   يتمتعوا   بھا.   بـمـوجـب   إعـالن   األمـم   
المتحدة   فال   يمكن   الزواج   إال   بعد   موافقة   الزوجين.   وطبقاً   لمعاھدة   المجـلـس   
األوروبي   الخاصة   بالوقاية   من   العنف   ضـد   الـنـسـاء   والـعـنـف   فـي   الـمـنـزل   
ومكافحتھم،   التي   وقّعت   عليھا   السويد،   فيجب   على   السويد   اتخاذ   إجـراءات   

 إللغاء   الزواج   اإلجباري   أو   اإلعالن   عن   بطالنه   أو   فصله.

تقع   على   عاتق   الحكومة   والبرلمان   والبلـديـات   والـتـنـظـيـم   الـنـيـابـي   
للمحافظات   والسلطات   مسؤولية   التأكد   من   الخـضـع   لـلـقـواعـد   واألنـظـمـة   
المتوفرة   لكي   تحترم   حقوق   األطفال.   يجب   على   البرلـمـان   أن   يـأخـذ   ھـذه   
الحقوق   بعين   االعتبار   عندما   يتخذ   قرارات   عن   قوانين   جديـدة   ويـجـب   عـلـى   

يـجـب     المحاكم   أيضاً   أن   تخضع   للحقوق   المنصوص   عليھا   في   معاھدة   الطفل.
من   جملة   أمور   أخرى   أن   يحمى   األطفال   مـن   االعـتـداء   الـجـنـسـي   وسـوء   

 المعاملة   والزواج   اإلجباري.

 ھل   ال   يحق   لي   بوصفي   والد   اتخاذ   قرارات   عن   حياة   طفلي؟

للوالدين   الحق   في   اتخاذ   قرارات   عن   أطفالھم،   ولكن   يجب   عليھم   أيضـاً   
السماع   إلى   رأي   الطفل.   كلما   كبر   الطفل،   كلما   أصبح   يستطيع   اتخاذ   قرارات   
بنفسه   عن   حياته.   على   الوالدين   فعل   ما   ھو   أفضل   ألطفالھم.   مما   يعني   من   
بين   األشياء   األخرى   أنه   يجب   على   الوالدين   ترك   األطفال   يعبرون   عن   آرائـھـم   

 وأفكارھم   ومشاعرھم   وترك   الطفل   يتطور   مع   عمره.

بصفتك   والد   ربما   تظن   أنك   تفعل   ما   ھو   أفضل   للطفل   من   خالل   تزويجه.    
ربما   تعتبر   أنه   من   األفضل   للطفل   الخضع   لتقاليد   األسرة.   ولكن   من   المھم   أن   
تتذكر   أن   عدم   الرغبة   في   الزواج   يشير   إلى   أن   الطفل   سيتـعـرض   ألذى   مـن   
خالل   تزويجه.   حتى   ولو   كانت   النيّة   جيدة،   فال   يمكن   في   أي   حـالـة   اعـتـبـار   

 تزويج   الطفل   ضد   مشيئته   كتصرف   حنون.
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كما   قد   يحدث   أن   تكون   بوصفك   والد   مؤيد   آلراء   طفلك   عن   الـزواج   وأنـك   
تحترم   حق   طفلك   لحياته   ولكنك   تشـعـر   بـالضـغـط   مـن   طـرف   األشـخـاص   
المحيطين   بك.   في   ھذه   الحالة   فإنه   من   المھم   أن   تفكر   بما   ھو   أفضل   لطفلك   

 وأن   تتصل   بالسلطات   التي   يمكن   لھا   مساعدتك.

إذا   شعرت   بالضغط   أو   باإلجبار   من   األشخاص   المحيطـيـن   بـك   لـتـزويـج   
أطفالك   فيمكن   لك   التحدث   مع   دائرة   الخدمات   االجتماعية   أو   الشـرطـة   فـي   

من   قانون   الخدمات   االجتماعية   فـإن   دائـرة     11المادة     5طبقا   للفصل   .  بلديتك
الخدمات   االجتماعية   مسؤولة   على   أن   يحصل   الطـفـل   الـذي   تـعـرض   إلـى   

يـمـكـن   االتصـال   .  جريمة   وأقاربه   على   الدعم   والمساعدة   التي   يحتـاجـونـھـا
القانون   يحميك   إذا   أردت   حماية   أطـفـالـك   مـن   .  11414بالشرطة   على   الرقم   
�.تزويجھم   ضد   مشيئتھم
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ً   آخر   في   ھذا   الوضع    إذا   تعرضت   أنت   بنفسك   للزواج   االجباري   أو   تعرف   شخصا
اتصل   بالشرطة،   دائرة   الخدمات   االجتماعية،   أو   المنظمات   المذكورة   ھنا   أدناه.      -

 كل   ھذه   الجھات   لھا   واجب   كتمان   السر   ويفعلون   كل   ما   في   وسعھم   لمساعدتك.

  Nationella Stödtelefonenھاتف   الدعم   الرسمي   

ھل   أنت   موظف   أو   تعمل   في   جمعية   غير   ربحية   وتحتاج   إلـى   نصـائـح   
عن   ظروف   تعرض   طفل   أو   شاب   إلجـبـار   مـا،   أو   ھـل   تشـك   فـي   أنـھـم   
سيتعرضون   الضطھاد   أو   عنف   متصل   بالشرف   أو   زواج   إجباري   أو   بتر   األعضاء   
الجنسية؟   ھدف   ھاتف   الدعم   الرسمي   ھو   دعم   طاقم   العمل   المـعـنـيـيـن   
باألمر   لكي   يحصل   األطفال   والشباب   والبالغين   من   خالل   ذلك   على   الدعـم   

 .والحماية   التي   يحتاجونھا   والتي   لھم   الحق   فيھا

 223 57 60 ‐010: رقم   الھاتف

 www.hedersfortryck.se/lansstyrelsen‐ostergotland 

 Kärleken är fri حرّ  الحب

يتوجه   للذي   يشعر   أنه   ال   يستطيع   اتـخـاذ      " الحب   حرّ "موقع   الدردشة   
قرارات   عن   حياته   ومستقبله،   أو   أنه   يشعر   أن   إمكانياتـه   مـحـددة   بسـبـب   

 .شروط   ومطالب   وضغط   من   طرف   األسرة

الـتـحـديـدات،   الـحـقـوق،      : بإمكانك   طرح   أسئلة   عن   المواضيع   التالية
الحب،   الزواج   اإلجباري،   االضطھاد   والعنف   المتصل   بالشرف   وبـتـر   األعضـاء   

 .الجنسية   وغيرھم   من   األمور

h ps://dinara gheter.se/hur‐far‐jag‐hjalp/cha ‐jour/  
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 Kvinnorättsförbundetاتحاد   حقوق   النساء   

 .نحن   نھتم   باألمور   المتعلقة   بالعنف   في   العالقات   األسرية،   واالضطھاد   والعنف   المتصل   بالشرف
 .نحن   ھنا   لمساعدتك   أو   لتقديم   معلومات   إذا   أردت   معرفة   المزيد   عن   حقوقك

اتصل   بنا     .نحن   ننظم   عدد   كبير   من   النشاطات   والنزھات   لألطفال   والنساء   المتعرضات   للعنف
   .إن   كنت   تريد   معرفة   المزيد

 :رقم   الھاتف

            040-79112المكتب:     

 070-3638088النقال:                     

kvinnora:  العنوان   االلكتروني sforbundet@gmail.com 

kvinnora@فيس   بوک:    sforbundet.malmo 

Homepage: Kvinnora:  موقع   اإلنترنيت sforbundet.org  
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 ال   عاھرات   وال   خاضعات

Varken hora eller kuvad 

يساعد   النساء   الشابات   اللواتي   تتعرضن   
 لالضطھاد

 070-8891896رقم   الھاتف:   

مركز   األزمات   للنساء   واألطفال   
Kriscentrum för kvinnor och barn 

 08-50825544ستوكھولم:   

 031-3679380غوتنبرغ:   

 040-341000مالمو:   

 منظمة   ال   تنس   أبداً   بيله   وفديمة

  Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime (GAPF) 

 08-7116032المكتب:   

 070-4411075النقال:   
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