
حول زواج األطفال - قوانني وقواعد يف السويد
جميع األشخاص دون سّن 18 عاًما هم أطفال وفًقا للقانون السويدي. وُينع أي شخص من الزواج 

من طفل يف السويد. هذا وأّن حاالت زواج األطفال التي تّتم خارج البالد غري ُمعرتَف بها يف السويد

لألطفال حّق الذهاب إىل املدرسة والحصول عىل تأهيل درايس، وأن يكون لديهم فرصة مزاولة اهتاممات 
وقت الفراغ وأن يتطّوروا كأشخاص مستقلني. تتضمن الحياة يف عالقة زوجية مسؤوليات يجب أالّ تُلقى عىل 

عاتق األطفال. كام ميكن للزواج املُبكر أن يؤدي اىل أمراض جسدية ونفسية. 

هذا ما يرسي يف السويد 
لجميع األطفال، سواء كانوا فتيات أو فتيان، نفس الحقوق. ويرسي يف السويد أيضاً: 

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.  •
مامرسة الجنس ضّد إرادة الشخص هو اغتصاب حتى لّو تّم ذلك يف إطار عالقة زوجية.  •

جميع املتزوجني لهم الحّق يف الطالق أو االنفصال حتى لو كان الرشيك أو الزوج اآلخر ال يريد ذلك.  •

عندما يبلغ الشخص 18عاماً يحّق له اتخاذ القرارات التي تخّص حياته.

زواج األطفال خارج السويد غري ُمتعرف به يف السويد
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.
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 زوجية. 

ويتّم تقييم ذلك يف كل حالة عىل حدة.

الوالدان أو الويّص مسؤولون عن الطفل.
بالدرجة األوىل فإّن الوالدين، بصفتهام ماليّك حّق الحضانة، مسؤوالن عن منّو األطفال بأمان وتلبية 

احتياجاتهم. وعند الحاجة ميكن للخدمات االجتامعية يف البلدية تقديم الدعم.
يُعترب جميع األشخاص دون 18 عاماً الذين يطلبون اللجوء دون والديهم أو أي مالك آخر لحّق الحضانة 

كأطفال قادمني مبفردهم دون ذويهم. يتّم تعيني ويّص ليقوم مبساعدة الطفل مثالً يف االتصال بالسلطات 
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وإدارة شؤون الطفل االقتصادية. ويف حال رصّح شخص ما بأنه متزوج بطفل/طفلة ال ميكنه أن يكون له حق 
اتخاذ القرار يف األمور التي تخّص الطفل كام يفعل عادًة صاحب حّق الحضانة أو الويّص. 

مامرسة الجنس مع أشخاص دون 15 عاماً جرية
لجميع األطفال تحت سّن 15 عاماً حق مطلق لحاميتهم من األفعال والترصفات الجنسية. ومامرسة الجنس 

مع شخص عمره/ها أقّل من 15 عاماً فعل إجرامّي. ويرسي هذا حتى لو تّم اإلبالغ بأن الطفل متزوج. 
ُم بجرمية  الشخص الذي ميارس الجنس أو يقوم بأفعال أو ترصفات جنسية أخرى مع طفل دون 15 عاماً يُحاكَ

اغتصاب طفل. وميكن للجرمية أن تؤدي إىل السجن ملدة ال تقل عن سنتني وال تزيد عن عرش سنوات.

 االتصال بالسلطات السويدية
تقوم مصلحة الهجرة بالنظر يف جميع طلبات اللجوء. الخدمات االجتامعية مسؤولة عن أجراء تحقيق حول 

احتياجات األطفال وتقديم الدعم واملساعدة. عىل السلطات التعاون مع الطفل واألشخاص املسؤولني عنه. 
يجب أن يتأكدوا من أّن الطفل ميكنه التعبري عن رأيه، مثالً بخصوص املكان الذي سوف يسكن فيه الطفل 

وكيف يرغب الطفل بأن يكون ذلك. 

عىل جميع العاملني يف املجاالت ذات العالقة مع األطفال واألحداث، مثل املدرسة أو الرعاية الصحية والعناية 
الطبية، طبقاً للقانون أن يقوموا فوراً باإلبالغ عن قلقهم لدى الخدمات االجتامعية إذا اشتبهوا بأن طفل 

يعاين من مشاكل أو ظروف حياتية سيئة. 

إذا كنت جديداً يف السويد
ميكن للموظفة/املوظف املسؤول عنك يف مصلحة الهجرة أو الخدمات االجتامعية أن يقدموا لك مزيداً من 

املعلومات عن األمور التي ترسي يف السويد. 

يف موقع اإلنرتنت www.informationsverige.se توجد معلومات عن املجتمع السويدي بلغات عديدة.

Information till barn:
 

www.kollpasoc.se/barnaktenskap


