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مكتب استقبال RFSL لتقديم الدعم
أن مكتب استقبال تقديم الدعم ُمخّصص لألشخاص من الــ hbtqi الذين تعرضوا اىل 

مضايقات، أو تهديدات أو عنف. ميكنك الذهاب اىل هناك ليك تتمكن من التكلّم مع 

شخص وللحصول عىل مساعدة اذا كنت تعرضت اىل تهديد أو عنف أو إكراه جنيس. 

وميكن أيضاً لألقارب املقربني واصدقاء االشخاص الـ hbtqi الذين يتعرضون اىل عنف 

م ادارة مكتب االستقبال لتقديم الدعم من ِقبل RFSL والتي هّي  االتصال هنا. هذا ويتّ

جمعية غري ربحية.

www.rfsl.se/verksamhet/stod/rfsls-brottsofferjour

خدمات مناوبة الفتيات أو االحداث
 Tjej- eller ungdomsjourer

إذا كانت عائلتك أو رشيك حياتك يعاملك معاملة سيئة بسبب حياتك الجنسية أو 

هويتك الجنسانية أو تعبريك الجنساين ، فيمكنك الحصول عىل املساعدة والدعم من 

الخدمات االجتامعية ومكاتب مناوبة الشباب. هذا وتوجد مكاتب مناوبة الشباب يف 

أماكن مختلفة يف جميع أنحاء البالد وميكن أن تساعدك يف االتصال عىل سبيل املثال 

بالرشطة أو الخدمات االجتامعية أو الرعاية الصحية. يركز البعض من هذه املكاتب 

فقط عىل مساعدة الفتيات ولدى البعض اآلخر معرفة خاّصة باملثليني وثنائيي الجنس 

واملتحولني جنسياً والكوير. يجمع يونيزون Unizon جميع مكاتب ومراكز املناوبة 

ويساعدك باالتصال باملناوبة املناسبة والصحيحة.

www.unizon.se

 

االتحادات النقابية - دعم يف الحياة العملية
إذا كنت تعرضت لسوء معاملة يف موقع العمل أو عندما قدمت طلب عمل، بإمكانك 

الحصول عىل مساعدة من االتحاد النقايب. أّن االتحاد النقايب موجود ملساعدة أعضائه ليك 

تتم معاملتهم بشكل جيد يف حياة العمل. كام أّن بإمكانهم أيًضا مّد يد املساعدة اليك 

إذا كنت تريد تقديم بالٍغ ألمني املظامل لشؤون التمييز أو للرشطة عن أمر حدث لك.

www.fackförbund.com



دائرة الخدمات االجتامعية
إذا كنت بحاجة اىل مغادرة عائلتك أو رشيك حياتك ألنهم ميارسون ضّدك التهديد ، أو 

الرضب أو معاملتك بشكل يسء بطريقة أو أخرى، ميكنك الحصول من دائرة الخدمات 

االجتامعية عىل مساعدة يف سكن محمي )عنوان رّسي(. أّن دائرة الخدمات االجتامعية هو 

نشاط ممّول من الدولة. وتوجد معلومات االتصال بالخدمات االجتامعية يف موقع ويب 

بلديتك. كام ميكنك العثور عىل معلومات اتصال يف الرابط التايل:

www.kollpasoc.se

 

أمني املظامل لشؤون التمييز 
)Diskrimineringsombudsmannen )DO

مُينع مبوجب قانون مكافحة التمييز، أن تتعرّض/تتعريض يف املدرسة أو يف حياة العمل أو 

يف الرعاية الصحية أو يف أي نشاط عام إىل مضايقات أو إهانات أو انتهاكات جنسية أو 

تهديد أو عنف عىل أساس جنسك أو هويتك الجنسية أو تعبريك الجنيس. أمني املظامل 

لشؤون التمييز DO هي السلطة التي تراقب تطبيق قانون مكافحة التمييز واالمتثال 

لهذا القانون. إذا كانت لديك أسئلة عن التمييز اتصل بأمني املظامل لشؤون التمييز.

www.do.se

)IVO/هيئة التفتيش عىل الرعاية والعناية )إيفو
)Inspektionen för vård och omsorg )IVO

بإمكانك االتصال بهذه السلطة إذا تعرضت إىل سوء املعاملة يف الرعاية الصحية أو دائرة 

الخدمات االجتامعية. أّن هيئة التفتيش عىل الرعاية والعناية )إيفو/IVO( هي سلطة 

تابعة للدولة.

www.ivo.se



 Flyktinggruppernas املجلس الوطني ملجموعات الالجئني
)Riksråd )FARR

FARR جمعية لألشخاص أو املجموعات التي تعمل من أجل تعزيز حّق اللجوء. وتوجد 

هنا معلومات لألشخاص الذين يقدمون طلبات للحصول عىل اللجوء.

 www.farr.se

 

 Asylrättscentrumمركز حّق اللجوء
أّن مركز حّق اللجوء هو جمعية غري ربحية. ميكنك االتصال مبركز حّق اللجوء إذا كانت 

لديك أسئلة حول عملية اللجوء وعن قضيتك. يف بعض الحاالت، ميكن أن يقوموا أيًضا 

ا مع األشخاص الذين اضطروا إىل  بً بتمثيلك يف قضيتك. ويلتقي مركز حّق اللجوء غال

الفرار نظرًا لوجهات نظر بلدناهم األم حول ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسانية أو 

تعابريهم الجنسانية.

https://sweref.org

https://sweref.org/hbtq-personer-i-asylprocessen
 

اذا تعرّضت اىل سوء معاملة

الرشطة
يجب التبليغ الرشطة عن كل املضايقات واإلهانات الجنسية والتهديدات والعنف ألنها 

ا فإن ذلك  جرائم. إذا كنت تعرضت ملعاملة سيئة بسبب جنسك أو ألنك متحول جنسيً

يُسمى جرمية كراهية وتكون عقوبتها أشّد.

www.polisen.se





)Pegasus( بيجاسوس
إذا كنت قد جّربت مامرسة الجنس مبقابل تعويض مادي ولديك أسئلة حول ذلك، 

بإمكانك االتصال ببيغاسوس للحصول عىل معلومات ودعم. مامرسة الجنس مقابل 

تعويض يعني أنك متارس الجنس وتحصل عىل يشء مقابل ذلك، عىل سبيل املثال أموال 

أو مخدرات أو كحول أو سكن أو أشياء أخرى. أّن بيجاسوس Pegasus هو موقع ويب 

ودردشة تديره جمعية RFSL اونغدوم )منظمة شباب RFSL(، وهي منظمة شبابية 

تابعة لـ  RFSL )الرابطة الوطنية لحقوق مثليي الجنس ومزدوجي امليل الجنيس 

ا. يلبي بيجاسوس  ومغايري الهوية الجنسانية وثنائيي الجنس واملتحولني جنسيً

احتياجات املثليني الذين ترتاوح أعامرهم بني 15 و 25 عاًما.

  www.pegasus.se

)HIV-Sverige( هو إي يف – السويد
HIV-Sverige هي جمعية غري ربحية تعمل لتحسني ظروف معيشة األشخاص الذين 

يعانون من فريوس نقص املناعة البرشية ويعيشون مع هذا املرض.

www.hiv-sverige.se

معلومات ودعم يف عملية اللجوء

مصلحة الهجرة
مصلحة الهجرة سلطة تابعة للدولة ومختّصة بالنظر يف الطلبات التي يقّدمها أشخاص 

يرغبون يف االقامة والسكن يف السويد، أو لزيارة السويد، أو تقديم طلب حامية من 

املالحقة أو الحصول عىل الجنسية السويدية. تجد هنا معلومات مّوجهة اىل األشخاص 

الــ hbtq، الذي يقدومون طلبات اللجوء.

www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/

 For-hbtq-personer.html

نصائح ومساعدة لتكون بحالة جيدة



نصائح ومساعدة لتكون بحالة جيدة

دليل الرعاية الصحية – لالستفسارات عن الرعاية الصحية
توجد يف موقع الويب se Vårdguiden.1177 )دليل الرعاية الصحية( معلومات تّم 

جمعها عن الرعاية الصحية يف السويد، تُبنّي كيف تعمل الرعاية الصحية، وماهّي 

حقوقك وأين ستتّجه عند حصول مشاكل مختلفة. كام أّن هناك أيًضا معلومات حول ما 

ميكنك القيام به إذا شعرت أنك مل تتلق الرعاية التي يحق لك الحصول عليها أو إذا كنت 

قد تعرضت لسوء املعاملة يف الرعاية الصحية.

se/Other-languages/New-in-Sweden---healthcare.1177.www

Toumo.se( ( يومو. أس إي
ا. وتوجد هنا معلومات عن  يومو. أس إي موقع ويب لألشخاص من سّن 13 اىل 20 عاًم

الجسم، والجنس والصحة العامة. كام ميكنك أيضاً القراءة عن املساواة، وعن حقوقك 

وكيف ميكنك الحصول عىل مساعدة لتكون بحالة جيدة. ميكنك أن ترى يف )يومو. 

أس إي( صورًا وأفالًما عن الصحة باللغة العربية، والدارية والصومالية والسويدية أو 

التغرينية. كام ميكنك أيضاً أن تجد معلومات االتصال لجميع عيادات األحداث يف 

السويد.

www.youmo.se

   

)Transformering.se( ترانسفورمرينج. أس إي
ميكنك قراءة املزيد يف موقع الويب ترانسفورمريمج. أس إي )Transformering.se( عن 

 RFSL الرعاية الصحية لألشخاص املتحولني جنسياً. يُدار هذا املوقع من ِقبل الجمعيتني

)الرابطة الوطنية لحقوق مثليي الجنس ومزدوجي امليل الجنيس ومغايري الهوية 

 .)RFSL منظمة شباب( اونغدوم RFSL و )ا الجنسانية وثنائيي الجنس واملتحولني جنسيً

وهناك ميكنك أن تجد معلومات عن القواعد واألحكام السارية كام تحصل عىل نصائح 

ا. ومشورة عن األمور ذات العالقة باالشخاص املتحولني جنسيً

www.transformering.se



ميكنك هنا الحصول عىل 
مساعدة

أماكن التقاء وتجّمع املثليات واملثليني ومزدوجي امليل 

Hbtq ًالجنيس واملتحولني جنسيا

Newcomers Youth نيوكُمرز يوث
 hbtq مرز يوث نشاط يتّوجه اىل الوافدين الُجدد من الشباب واألحداث الـ النيوكُ

والشباب واألحداث الُجدد الـ hbtq الذين تقدموا بطلبات للحصول عىل اللجوء أو 

سيقوموا بالتقديم عىل اللجوء وتبلغ أعامرهم بني 15 و 20 عاماً. حيث يتّم تقديم 

مرز يوث من  املشورة القانونية، واماكن تجمّع أمينة وورش عمل ابداعية. تُدار النيوكُ

ِقبل منظمة الشباب التابعة ألر أس أف أل RFSL )الرابطة الوطنية لحقوق مثليي 

الجنس ومزدوجي امليل الجنيس ومغايري الهوية الجنسانية وثنائيي الجنس واملتحولني 

مرز الذي  جنسياً.( أما بالنسبة ملن يتجاوز عمره 25 عاماً فيوجد نشاط RFSL النيوكُ

يُدار من ِقبل RFSL )الرابطة الوطنية لحقوق مثليي الجنس ومزدوجي امليل الجنيس 

 RFSL و RFSL ومغايري الهوية الجنسانية وثنائيي الجنس واملتحولني جنسياً(. أّن

اونغدوم هام منظمتان غري ربحيتني

https://newcomersyouth.se

www.rfsl.se/verksamhet/newcomers/asyl

ا  ترانسامانس )Transammans( اتحاد املتحولني جنسًي
وأقاربهم األقربني

أّن ترانسامانس هو اتحاد عىل املستوى الوطني لألشخاص املتحولني جنسياً وأقاربهم 

األقربني، وليس هناك حدود لّسن االنتامء اىل ترانسامانس. هذا فإن ترانسامانس أكرث 

نشاطاً يف مواقعهم عىل شبكات التواصل االجتامعي ولكن لديهم أيًضا أماكن للقاءات 

واالجتامعات كام لديهم نشاطات تغطي العديد من األماكن يف السويد.

    www.transammans.se



دائرة الخدمات االجتامعية والسكن
الخدمات االجتامعية متوفرة يف كل بلدية يف السويد. بإمكان دائرة الخدمات االجتامعية 

يف بعض الحاالت تقديم مساعدة للسكن أو العمل أو االقتصاد. متاماً كام يف كل األوضاع 

األخرى فلك الحق يف أن يتم التعامل معك باحرتام خالل اتصاالتك مع دائرة الخدمات 

االجتامعية. يحظر عىل املوظفني هناك معاملتك بشكل سيئ أو املجادلة عىل أساس 

جنسك أو هويتك الجنسية أو تعبريك الجنيس.

إذا كنت مقيامً يف سكن تابع لدائرة الخدمات االجتامعية أو مصلحة الهجرة، تقع عىل 

عاتق املوظفني يف السكن مسؤولية أن تشعر باألمان يف السكن. إذا كنت ال تشعر باألمان 

يف السكن الذي حصلت عليه من مصلحة الهجرة فإنه من املهم إشعار هيئة الرقابة 

 )Inspektionen för vård och omsorg IVO( والتفتيش التابعة للرعاية الصحية

ليك يساعدونك. عملهم هو التأكد من أن دائرة الخدمات االجتامعية خاضعة للقوانني 

والقواعد السارية وأنهم يقدمون معالجة عىل نحو جيد.

اإلنرتنت و وسائط التواصل االجتامعي
يخضع الجميع لنفس القواعد عىل االنرتنت كام يف باقي املجتمع. مام يعني أنه ال يجوز 

ألحد التحقري أو املضايقة أو التهديد عىل االنرتنت الي شخص اخر. ال يحق ألي شخص 

نرش أشياء مهينة عنك أو عن جنسك. كام ال يحق لهم نرش أشياء سيئة عنك ألنك شخص 

متحول جنسياً مثال. ال يحق ألي شخص تهديدك أو إجبارك عىل ترصفات جنسية أو إرسال 

صور عنك ضد مشيئتك. وال يحق لهم إرسال صور إليك تضايقك. إذا حدث هذا فيجب 

تقديم بالغ للرشطة.





لألشخاص املتحولني الذين يرغبون بتغيري أجسامهم ونوع 
جنسهم القانوين

إذا رغبت بتغيري جسمك ليك يناسبك بشكل أفضل ميكنك الحصول عىل مساعدة من الرعاية 

الصحية عىل شكل جراحة أو عالج هرموين. حينها يجب عليك الخضوع لتحقيق حول الهوية 

الجنسانية. ويتكّون التحقيق بشكل أسايّس من الحديث عن رؤيتك لهويتك الجنسانية 

الخاّصة. أّن من حقك إجراء هذا التحقيق بغّض النظر عن مكان سكنك يف السويد. هذا 

وتختلف القواعد السارية ملراجعة واحدة من تلك العيادات التي تُجري تحقيقاً حول الهوية 

ة من عيادة  الجنسانية، اعتامداً عىل محل سكنك. يف العديد من املناطق تحتاج اىل إحالة طبيّ

الرعاية النفسية العامة أو عيادة الرعاية النفسية لألطفال واألحداث )BUP(. أما يف مناطق 

أخرى فيمكن لعيادة الرعاية الصحية لالحداث التي تتبعها/تتبعيها أو طبيب العائلة كتابة 

االحالة الطبية. هذا وتستلم مناطق أخرى اإلحاالت الخاّصة، أي أن تقوم انت نفسك بتقديم 

الطلب من خالل تعبئة استامرة. من أجل البدء يف اجراء تحقيق حول الهوية الجنسانية 

يجب أن تكون ُمسجالً يف قيد النفوس يف السويد ولكنك التحتاج ألن تكون مواطناً سويدياً. 

ميكنك أن تبدأ يف التحقيق حول الهوية الجنسانية إذا كنت دون سّن 18 عاماً ولكن يجب 

أن تبلغ 18 عاماً قبل أن تستطيع الحصول عىل معالجات معينة أو أن يُسمح لك بتغيري 

الجنسية القانونية. من حّقك الحصول عىل الرعاية وحتى لو مل يكن أولياء أمرك يريدان ذلك. 

كام أّن الرعاية الصحية السويدية ُملزَمة مبساعدتك إذا كنت بدأت العالج فعالً يف بلد آخر.

يف حال رغبت بتغيري إسمك األول مثالً الحصول عىل أسم مناسٍب لنوع الجنس الذي تشعر 

أنك تنتمي/تنتمني اليه ميكنك القيام بذلك دون الحصول عىل تشخيص ودون االتصال 

بالرعاية الصحية. وللحصول عىل إسم جديد مسجٍل يف وثائق اثبات الشخصية ميكنك 

.)Skatteverket( اإلتصال مبصلحة الرضائب



عندما تكون يف حياة العمل
متاماً كام هو الحال يف املدرسة فإّن من حقك أن تكون كام أنت وأن تشعر باالمان يف محل 

عملك، أو مكان التدريب العميل أو عندما تبحث عن عمل. اليحقُّ ألحد من زمالئك أو 

رئيسك املبارش التعليق سلباً عىل جنسانيتك )حياتك الجنسية( أو هويتك الجنسية أو 

تعابريك الجنسانية، أو التكلّم عىل نحو يسء عن االشخاص املثليني، وثنائيي الجنس أو 

املتحولني جنسياً أو الكوير.

إذا طلبت الرعاية الصحية
ال يجوز لجنسك أو هويتك الجنسية أو تعبريك الجنيس أن يؤثروا عىل نوع الرعاية 

الصحية التي تحصل عليها أو كيفية معاملة موظفي الرعاية الصحية لك. يجب أن يتم 

التعامل معك باحرتام وأخذ مشاكلك بعني االعتبار.  

كل الذين يعملون يف الرعاية الصحية خاضعني لواجب كتامن الرس. مام يعني أنه ال يحق 

لهم التحدث عام يعرفونه عنك لشخص آخر، بغض النظر عن املوظفني الذين يعملون 

ملساعدتك، مام يعني املوظفني اآلخرين يف الرعاية الصحية الذين يهتمون مبعالجتك. 

يحظر عليهم التحدث عن يشء ما لعائلتك أو أقاربك أو أصدقائك إن مل تكن موافقاً عىل 

ذلك. ولكن هم ملزمني بتقديم بالغ للجنة الخدمات االجتامعية إذا شكوا يف أن شخص 

عمره أقل من 18 سنة تعرض مثالً لعنف أو اعتداء يف عائلته.

اختبار األمراض الجنسية وفريوس نقص املناعة مجاين لجميع الناس يف السويد.

كام توجد عيادات الشباب ungdomsmottagningar، التي ميكن الذهاب إليها إذا كانت 

لديك أسئلة عن الجسد أو الجنس أو العالقات، أو إذا كانت حالتك سيئة وتريد التحدث 

مع شخص ما. زيارة عيادة الشباب مخصصة لكل الذين عمرهم أكرث من 13 سنة وحتى 

حوايل ما بني عمر 20 و25 سنة. تجد يف املوقع www.umo.se بيانات لالتصال بأقرب 

عيادة شباب. كام تجد يف ذلك املوقع معلومات عديدة عن الجسد والجنس والعالقات، 

ولك إمكانية طرح أسئلة دون اإلفصاح عن الهوية الشخصية.



طلب اللجوء
إذا تعرضت الضطهاد يف البلد األم عىل أساس أنك شخص مثيل فلك الحق يف طلب اللجوء 

يف السويد عىل هذا األساس. من املهم أن تتحدث يف أرسع وقت ممكن خالل عملية 

طلب اللجوء الخاصة بك عن سبب طلبك للجوء وماذا حدث يف بلدك أو مام تخاف 

أن يحدث معك يف البلد القادم منه. ميكن طلب اللجوء عىل الحدود السويدية أو عند 

مصلحة الهجرة. إذا كنت طلبت اللجوء يف السويد عىل أساس اضطهادك ألنك شخص 

 RFSL Newcomers مثيل، بإمكانك االتصال بشبكة االتحاد السويدي للمساواة الجنسية

للحصول عىل مساعدة ودعم يف عملية اللجوء.

الحب والعالقات
لك الحق يف أن تحب الشخص الذي تريده وأن تعيش كام أنت. إذا كنت رشيك شخص 

من نفس الجنس فلكم الحق يف إبراز حبكام بشكل رصيح. إذا كان عمرك 18 عاما فام 

فوق فلك الحق يف الزواج من الشخص الذي تريده مهام كان جنسه. يوجد يف السويد 

عدد كبري من األشخاص املثليني الذين عندهم أطفال، ولك الحق مثالً يف الحصول عىل 

معالجة الخصوبة أو طلب تبني طفل.

مامرسة الجنس
لك الحق يف مامرسة الجنس مع أي شخص تريده سواء كان من نفس الجنس أو من 

جنس آخر , طاملا كان كل املعنيني باألمر موافقني عىل مامرسة الجنس .

يحظر عىل الذين عمرهم أكرث من 15 عاما مامرسة الجنس مع أشخاص تقل أعامرهم 

عن ذلك. هذا ترصف غري رشعي. ولكن يحق للذين عمرهم أقل من 15 سنة أن ميارسوا 

الجنس مع بعضهم، إذا كانوا يرغبون يف ذلك.

إذا كنت تدرس
لك الحق أن تكون يف املدرسة أو يف الجامعة كام أنت وأن تشعر باألمان. ال يحق ألي 

شخص مهام كان، سواء كان معلم أو طالب آخرين، معاملتك بطريقة سيئة أو التكلم 

بطريقة سلبية عنك لسبب جنسك أو هويتك الجنسية أو تعبريك الجنيس، أو التحدث 

بطريقة سيئة عن األشخاص املثليني.



يتوجه هذا الكتيّب إىل الشباب املثليني Hbtq الوافدين الجدد إىل 

السويد. األشخاص الـ Hbtq هم املثليني ومزدوجي امليول الجنسية 

واملتحولني جنسياً و الكوير. تجد يف هذا الكتيّب معلومات عن 

حقوقك يف السويد بوصفك شخصا مثليا. ويوجد يف آخر الكتيّب 

قامئة منظامت وسلطات ومواقع ويب فيها املزيد من املعلومات 

ومساعدة ودعم.

قوانني السويد أساسها اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان. مام يعني 

أن كل الناس متساوين يف الكرامة والحقوق. ال يحق ألي شخص أن 

يهددك أو يرضبك أو يعاملك بطريقة سيئة عىل أساس أنك مثيل أو 

مزدوج امليول الجنسية أو متحول جنسياً أو كوير.





حقوق األشخاص املثليني Hbtq يف السويد


