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Information till barn om barnäktenskap 

Arabiska 

يدلسواف  ييسا ماهذ – لطفالاجاوز
لفن طج ماوزلص اخي شح لمسُل ي. ولًافطأاماع 18ّ نسحت تصخاشلاجميع  بعتييد لسواف  

نية مكاإكيلدنتكون أو،ساردلهيأتلعلحصولاوسة رلدالإبهالذاكحقن م.يدلسواف 

ل  تلياومسؤجية وزقة علف  ةحيالانتتضم .خصكشر وّتتطن أوغارلفاقت وتماهتمالة وازل

 .ئهاعباأحت تلطفالايقع  نأجب ي

يد لسواف كلّحقي
 .ةينسلجاتفاتصلاولعافلانمتهم يملحمطلق  حق ًماعا 15ّ نستحت  لفاطلاعيلجم •
 .لفاطلاةدلوولحمل اوسنلجا: نعتماعلومل عللحصواف  لحقاعيللجم •
 .لحملاءنهاإتدارأاذإضجهاإةيعملء ارجإمل حاة أرملو أةتافلّ يحق •

ل طفالاجميع لقحقولاسنف
 .سنلجاسفننمما صشخّ حبف  عتقولو تىحيدلسواف ققولحاسفنيك لد
 .سعكلباوأتى فنك أبنيرعتشنلكوةتافِنتكلو  تىحققولحاههذبق نطتو

 .ماض رمنمن عاتوأةيفيظلواتارقدلاف  ًضافانخايك لدن كاا ذإققولحاسفنيك لدّ نأم ك

ة عدمساومعد
 .يهانتسك/نهاتسكتي لاةيبلدلاف ةيعمتجلاتمالخداتب مكن معم دوةعدمسال عللحصواًئاادنك يك

يد لسواف  محكاأوني اقو – لطفالاجاوز
ً .ماعا 18ّ نستحت  صبشخج اوزلباحسمُيل ييدلسواننوقاللًقابط

ج اوزلل ال عفر طابجد إحز لوجل ي 
ن أنيكة يرجههذّ نأ.ننوقالللف مخاٌ رمأجاوزلاضرغلرخآبلد  لإرفللسه عاخدو أفل طرباجإّنإ

 .نلسجال إفها تقينبي دتو
ن نوقالللف مخاٌ رمأهو  ةيجوزهبشةقعلف  شيعلال عفل طرباجإّ نأم ك

بها ف تعمي غحتصبيد لسواجرخام ّتتي لتالطفالاجاوزتلحا
حد أنكاا ذايد لسواف هبفتعميغجاوزلاحبصينأنيك 2019ر يناي/نثالاننوكا 1خيرتانمًءاتدبا
 .جاوزلاقد عند عًماعا 18ّ نسنودفي رلطا
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ن يكون أيجب  ًةيابد.يدلسواجرخاّ تملفاطأجاوزبفاتعلانلمكانملازيلتاءناثتسلاضعبف نلكو
ن يكون أيجب  مك.يدلسواف  مجهاوزيل تسجلبطلب  مقدتلاند عاًمعا 18ن مث كأجي وزلانمكل  رعم

ف اتعلل ”ةصخاب باسأ“كناهنيكون أيجب  وأ 2019ر يناي/نثالاننوكا 1بل قجي وزتمماإنجاوزلا
.جاوزلبا

؟ ةيجوزاةقعلببطي ترمنا يكول  اذإجي وزللة يمجسقب اعوث وحدة صلخاابباسلاني عتقد  
ص لشخا،نكعةلولسؤاةيعمتجلانولشؤاةيترسك/يترسكع مثتحدلانك يكيد زلاةفرعمتدرأاذإ
)ـ بلصاتلاًضايأنك يكم ك.ةسرلداف ةيعمتجلاةشدرلا/شدرلاوأيك علّ صلوا BRISف  لفاطلاققوح
)وأ (عتملجا Rädda Barnenلفاطلاا وقذنأ.) 

ما عا 15ّ سنتحت  نتكاذإ
 /هرعمص شخع مسنلجاةسرممّ نإ.سنلجانمتهم يلحممطلق  حق ًماعا 15ّ نستحت  لفاطلاعيلجم

 .فلطبتصاغاىّسمُتةيرجّ هيو.ميارجاعل فهو  ًماعا 15ن م ّلقا أه

ً .ئاطخاً ارمأعلت فنك إاهذني عيفل  سنلجاست رماوًماعا 15ّ نستحت  نتكاذإ

ل للحصوتك عدمساه نيكوهبقي ثت/ثقتغلباص شخع ميث لحدالخلن مةعدمسال علصولحانك يك
 .ةطلشاىلدغ يبلتلاًضايأنك يكم ك.عمدل ع

 .ةنمآةلفوبطا عوتتميللفاطلاةيمحهو  نياقولاههذن مضرغلاّ نإ

ة عدمساومعد
 .سنلجاوةلصحالحونها تسكتي لاةيبلدلاف  ثاحدلاةدياعف  تماعلومل عللحصوانك يك
 .تقاعللاوةصحلاوسنلجانعةيدعدت غابلت ماعلوم Youmoيب لواعقموف  جدتو

ة عدمساوعم دل علللحصوة يدعدً قارطناهتجد  نأنك يك

ل اطفأ/طفليك لدو ماعا 18ّ سنتحت  نتكاذا
 .نماأبشيعينأوةيدجةبصحن يكون أف  نتأهبعّتتمتيلذالحق اسفنفلك لط

ه يلدوةيلومسؤة نلحضااّحقلك لاً .ماعا 18ّ نستحت  نتكلو  تىحفلك لطةنلحضااّحقة لكما/لكمانت أ
 .فللطاّ صتخت ارارقذتخااّ حق

ة يعارلك  نىتسيلعم دلعلصولحانييدرت/يدرتوأًالداوءرلانيكويف كلحوت ارفساتسايك لدنت كااذإ
 .نهاتسكتي لاةيبلدلاف  ةيعمتجلاتمالخدبال صاتلانك يك، فلكط

ر خلاللطفالد اومع  يةسون ستسكن تكل  اذإ/يستسكنن تكول  اذإ
ر خلالد الواعميشي عت/شيعتعد تل  لو تىحاهذبق نطيو.نيلدالواكل  عمانويكون أّ لحقالفاطلل

 .فلللط

ن يسكسنيألحور ارقذتخااف تكعدبساة يعمتجلاتمالخدامقوتنأنيكً عامناتسكن لمتنكاذإ
 .فللطاعمصل اتولايكم لكلن يكيف كوفل لطا
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ة عدمساوعم د– لطفالاجاوز
 .يهملإءللجوانك يكن ممن ويثكجد يو،ةعدمسال إةجبحانت كوأما ءشن علؤتساّ يأيك لدنكاا ذأ

 :عمثّتحدلالثالايل بسل عنك يك
ّ صخابشكل  ّيُعلاةنلحضااّ حقلك ماو أيك علّ صلواصلشخا •
 .ةيعمتجلاتمالخداةرئادىلدنك عةلولسؤاةيعمتجلاتمالخداةيترسك •
ة سرلداف  تكعلمم/علمكم •
ة سرلداف  ةضرلماوأةيعمتجلاةثحبالا •
ث احدلاةدياعف  نملوعالا •

ة يلسااهذى ّسمُيو.نكعلفاطلاعمنعملوينيلذانغولبالاصشخالاهلقويما  دّحدُتني اقوك ناه
ر اسلن امتب كجاوو

ك ناهنتكوقد فيك علً ارخطل ّيشكن أنيكه تركذما  ّنأىآروقلق لباه يلإثّتحدتيلذاصلشخارعشاذإو
م ّتيو.قلقلالإعو يدرمأنعغبليم قدتاهذى ّسمُيو.هتقلبا  ةيعمتجلاتمالخداةرئادرباخإلإةجحا
ة يعمتجلاتمالخداةرئادّنأ.عبصعضوف َنتأوًايدحوَ ك ُتتّلأوةئللاةعدلساالعتحصل لاهذ

 .همّنوة حلرمف  ةنينلطماونمالال علفاطلالحصون عةلومسؤ

 112م قربلتصا- ئةرطالة حا
 .ةعيسةعدمسال إةجبحانت كوةئرطاة لحاع قووندع 112تف هاقم رلعةطلشبالتصالايك عل

ت ماعلولانميد زمل علحصولاهنا  كيكن

ث احدلاولطفالل- يدلسواف  يدجد
 .يدلسواف  ددُلجاثاحدلاولفاطلال إةجهموة عساوتماعلوميهم لديد لسواف  يدجد

ث ادحالال وفطلل ّصاخلي افتاهلط اخال
ن م،بطلن مسكف  نتسكنت كوأ،ةيلصحاةيعارلاعموأةيعمتجلاتمالخداةرئابدل صاتايك لدن كاا ذإ

 .قكقوحنعتماعلومل علللحصو IVOة يعمتجلاةيناعلاوةيصحلاةيعارلاةيتشفبلتصالاكّقح
 .نتتنلابعةشدرلداةسطابووأًيافتهال تصالانك يك

(يسقلج ااوزلاه )اركلاج باوزلا
 .هاركلباج اوزلان عث احدلاول فاطللم فلأ Hedersfortryck.seيب لواع قموف  

ت اقلعالة وحصلاس ونجلا
أ رقتنأناهنك يك .تقاعللاوةصحلاوسنلجانعثاحدللتماعلوم Youmo.seيب لواعقموف  جدتو
 .يثبكلك ذنمث كأومفلأهد تشاو

ل افطال ّدم ضئارج
 .ئمارلجة يضحا نوكان يلذاثاحدلاولفاطللةجهموت ماعلومل عيتويحف رعأنأيد رأ

ع متجلل ف اافطال ّقح Bris – Barnens rätt i samhälletيس بر
116تفلهااقم ر 111 : 
ن لةجبحانت كاذإةشدرلدايقرطنعوأنوتلكلايدبلاوأنفوتللاةسطابولتصالانكيك Brisس يرب
 .تغاللانميد عدلال اجم تمنت تنلاعقمو .غلباص شخع ممّتكلت

https://Youmo.se
https://Hedersfortryck.se
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 (ةأرلة ايمط حخة )أرلة امرن حوص ّطخ
50-020تفلهااقم ر 50 50 : 

ّ  .نيسجوأفيس نيجسدنف عل إوأيد تهدل إضت رعتاذإ

عه ميث حدللما  خصشبلة مقات درأاذإ

ةسردلة ف ايعمتجة الدشرلا
 /علملانميفستسا/فستسا.ةسرلداف لفاطللعم لدةيعمتجاةشدرم/شدرملك ناهةسرمدكل  ف 

 .ةيعمتجلاةشدرلا/شدرلبالصاتلاةيفيكنعرخآصشخو أةعلملا

مل لحاعنمئل اسوونس لجاوسم لجا
 .لحملاعنمئل ساووأسنلجاولجسم انعتارفساتسايك لدن كال حاف  ثاحدلاةدياعل إبهالذانك يك

ما  صشخع ميث لحدباغب رتوةيدجةلبحانك أنيرعتش/رعتشل  نتكاذإكناهل إبهالذانك يكم ك
 .ثاحدللةدياعبرقأنعثي بحا/بحثا

 hbtqو و ب ت كن هن ميرخص آاخشأق بتلا
مي دقالاو أئق ثاويهم لدس يلن يلذاو، ءللجوابي للطاة بكش RFSL Newcomersز رموكويل نس أف أر أأ

newcomers@rfs كد هدجلا ó ô وو .hbtq ل إةينوتلكإةلسارتب كأ.sel 

www.kollpasoc.se/barnaktenskap 




