الحياةفيالسويد
إلى كل وافد جديد في السويد ويعيش في بلدية ألينغسوس

Arabiska

ّ
الزواج
يتوجه هذا البروشور إلى الوافدين الجدد في
السويد ّ
ممن يسكنون في بلدية ألينغسوس ،وهو يعني الزواج أن يدخل شخصان في عالقة زوجية.
وفي السويد ،يجب أن يكون املرء قد بلغ سن  18لكي
يحتوي على معلومات من املفيد أن تعرفها .إن
ُ
االندماج هو أن تشعربانتمائك إلى املجتمع .وهذا يسمح له بالزواج .هذا ما ينص عليه القانون.
يعني أن تشعربأنك جزء من املجتمع السويدي .ويسري القانون على كل الناس في السويد ،ولو لم
ويندرج في ذلك معرفة حقوقك وواجباتك .ومن يكونوا يحملون الجنسية السويدية .ووفق القانون
املعلوم أن حقوق اإلنسان هي األساس الذي ينطلق السويدي ،توجد العوائق التالية التي تحول دون
منه الكثيرمن القوانين السويدية .
الدخول في عالقة زوجية :
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آرائه ،وأن يؤمن بما يشاء ،وأن يختارشريكه في
الحياة .ويجب أن يسري إعالن حقوق اإلنسان على كما أن القانون السويدي يمنع الزواج القسري.
ً
وهذا يعني أنه ال يجوز ألي شخص أن يجبرشخصا
جميع الناس في كافة أنحاء العالم .
آخرعلى الزواج .ويحق لكل إنسان أن يقرر
املساواة بين الجنسين تعني أن تكون هناك مساواة
بين الرجل واملرأة .يجب أن يحصل النساء والرجال حقوق الطفل
ً
على نفس الحقوق والفرص .كما يجب أن يحصلوا في معظم البلدان تقريبا توجد قوانين وأنظمة تهدف
علة نفس القدرمن السلطة للتأثيرعلى املجتمع إلى حماية األطفال والشباب .ويتمتع األطفال
ً
وعلى حياتهم كأفراد .وعندما ّ
والشباب في السويد بالحماية وفقا للقوانين الدولية
يتعرض أحدهم
ً
ملعاملة سيئة بسبب كونه رجال أو امرأة ،فهذا يعني والوطنية .وتولي السويد أهمية بالغة لحقوق الطفل
ّ
ممارسة التمييزبسبب الجنس (من حيث األنوثة وحمايته من التهديد والعنف .لقد وقعت السويد
على اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة بالطفل .وتنص
والذكورة(.
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وهذا يعني مثال أنه يجب حماية الطفل من التمييز،
ُ َ
وأنه من حق للطفل أن يبدي رأيه وأن يصغى ملا
يقوله ،وأنه من حق الطفل أن تتوفرله الحماية من
العنف في البيت .ويجب حماية الطفل من والديه
ومن األشخاص البالغين اآلخرين الذين يمارسون
.العنف أو ال يعتنون بالطفل على نحو جيد
العنف العائلي
ً
يعني العنف العائلي مثال ممارسة السلطة من خالل
الرقابة أو الضرب أو التهديد .ويمنع في السويد
ممارسة العنف ضد اآلخرين .والعنف هو انتهاك
لحقوق اآلخرين ،وهو ّ
تصرف إجرامي .ولذلك فمن
ً
املمنوع أيضا استخدام العنف ضمن األسرة .وهذا
يعني أنه من املمنوع ضرب األطفال أو الزوج أو
ُ
ُ
ساكنة
ساكن/امل ِ
الزوجة أو امل ِ
العنف ضد األطفال ممنوع
ّ
يوجد في القانون السويدي فصل اسمه “مدونة
قوانين اآلباء” .وجزء من هذا القانون يسمى قانون
منع الضرب بهدف التربية
) ،(antiagalagenوهو موجود في السويد منذ
عام  .1979وكلمة ) (agaهي كلمة سويدية
ً
قديمة تعني أن يضرب املرء طفال بهدف التربية.
وينص قانون منع الضرب بهدف التربية على أنه
ُيمنع استخدام العنف الجسدي أو النف�سي .بغرض
تربية األطفال .ويعني العنف الجسدي كل أشكال
العنف َّ
املوجه للجسم .ويشمل العنف الجسدي
ً
ّ
أيضا الضرب الخفيف أو شد الشعرأو القرص .
بتراألعضاء الجنسية لدى اإلناث
يجري ختان النساء في العديد من البلدان .وقد يعني
ختان النساء بترأجزاء من األعضاء الجنسية

الخارجية لدى اإلناث .إن ختان املرأة ممنوع وفق
القانون في السويد .وينص القانون على أنه ال يجوز
القيام بختان النساء حتى ولو كانت األنثى نفسها
موافقة على ذلك .
ُ َ
والشخص الذي يقوم بختان املرأة يحكم عليه
بالسجن .ويمكن أن يصدرالحكم في السويد على
الرغم من كون الختان قد جرى في بلد آخر

بيانات اتصال مهمة

أمر .اقرأ املزيد على املوقعwww.bris.se :

إدارة الشؤون االجتماعية 0322 – 61 60 00 :تعمل منظمة حقوق األطفال في املجتمع).(BRIS
إدارة الشؤون االجتماعية بالدرجة األولى في اإلجراءات هاتف املساعدة للكبار  0771 - 50 50 50 :إذا
كانت لديك أسئلة تتعلق بأطفالك أو أطفال
االجتماعية االختيارية ،مثل االستشارات والدعم
ً
والعالج .وتعمل إدارة الشؤون االجتماعية أيضا في دعم اآلخرين .اقرأ املزيد على املوقعwww.bris.se :
األطفال واليافعين الذين ّ
يتعرضون للخطر ،ودعم بيوت
ّ
العائالت البديلة ،ودعم من يتعرضون للعنف العائليِ ،تـرا ِفـم )020-52 10 10 :(Terrafem
ِت ّـرا ِفـم هي منظمة غيرربحية تعمل من أجل النساء ذوات
ودعم املدمنين ،ودعم املصابين بتأخرات وظيفية
األصول األجنبية الالتي ّ
نفسية ،وحقوق األسرة .
يتعرضن للعنف .وعن طريق
ّ
الخفارة الهاتفية لدى ِتـرا ِفـم ،تحصل النساء الالتي
ّ
يتعرضن للعنف على محادثات مساندة واستشارات
نجدة الطوارئ (إس أو إس112 (SOS/
إذا كنت ّ
تتعرض لخطرأو وقع لك حادث أو بحاجة إلى باللغة األم التي يتحدثونها .اقرأ املزيد على املوقع :
www.terrafem.org
مساعدة طارئة ،اتصل بالرقم  .112اقرأ املزيد على
املوقع www.sosalarm.se
َ
املخرج )0707 - 19 09 29 : (Utväg
ً
َ
يقدم املخرج (أوتفاغ) الدعم والعالج مجانا للنساء
الدليل الصحي1177 :
ً
ّ
إذا كنت مريضا وتحتاج إلى نصائح تتعلق بالرعاية .يقوم والرجال الذين يتعرضون للعنف العائلي أو ملن لديه
مشاكل عنف وعدوانية .اقرأ املزيد
الدليل الصحي باإلجابة على أسئلتك ،وتقييم مدى
حاجتك للرعاية ،ويعطيك النصائح ُويحيلك إلى العيادة على
املوقع www.utvag.se
:
الصحيحة التي تحتاج إليها .ويعمل لدى الدليل الصحي
www.informationsverige.se
ممرضات يتمتعن بكفاءات عالية وخبرات
ّ
ّ
تتوجه هذه البوابة إلى كل وافد جديد في السويد ،وإلى
طويلة .اقرأ املزيد على املوقعwww.1177.se :
كل من يريد أن يحصل ،بسرعة وبسهولة ،على معلومات
الشرطة114 14 :
عن املجتمع السويدي .اقرأ املزيد على املوقع :
إذا كانت لديك أسئلة أو تريد تقديم معلومات إلى
www.informationsverige.se
الشرطة
ً
وهذا الرقم هو أيضا رقم خفارة الشؤون االجتماعية التي
تعالج املشاكل االجتماعية الطارئة أثناء عطلة نهاية
األسبوع والعطالت األخرى ،أي في األوقات التي ال تعمل
فيها إدارة الخدمات االجتماعية
اقرأ املزيد على
املوقع www.polisen.se
:
منظمة حقوق األطفال في املجتمع).(BRIS
هاتف مساعدة لألطفال 116 111 :يمكن
لألطفال أن يتصلوا ويتحدثوا مع شخص بالغ حول أي

