
 

 

 

  



 

 

 المقدمة:

 

الحقوق الجنسية هي جزء من حقوق اإلنسان. الهدف من هذه الدراسة هو وصف وضع الحقوق الجنسية عند المهاجرين الشباب في 

 السويد وإلى أي مدى يتم استيفاءهم هذه الحقوق. 

إلىيمكن تقسيم  الجنسية  لحقوق   خمسة مجاالت: ا

 حق الحصول على الخدمات الصحية المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية. (1

 متعلقة بالحياة الجنسية وبالصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية.حق الحصول على معلومات  (2

 الحق في احترام السالمة الجسدية وعدم التعرض لإلكراه والعنف. (3

 القرار بشأن الحياة الجنسية والعالقات الجنسية.الحق في حرية اتخاذ  (4

 تمييز.والحق في حياة جنسية مرضية وآمنة دون وصمة عار أ (5

 تعتبر هذه الحقوق شرط أساسي للوصول إلى الحق بأفضل صحة جنسية ممكنة.

 

 النتائج:

 

% من المشاركين قدّروا أّن صحتهم 6أغلب المشاركين قدّروا أّن صحتهم الجنسية جيدة وأنهم يشعرون بالرضا عن حياتهم الجنسية. لكن حوالي ال 

 % كانوا غير راضين عن حياتهم الجنسية.12الجنسية سيئة وحوالي ال 

 الخدمات الصحية المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية كانوا راضين عن هذه الخدمات وعن المساعدة التي تلقوها. اأغلبية المشاركين الذين زارو

  عن زيارة الخدمات الصحية على الرغم من شعورهم بحاجة لزيارتها. ا% أنّهم امتنعو17.4لكن على العكس من ذلك عبّر 

%( لم يعرفوا من أين يمكنهم الحصول على معلومات حول الحياة الجنسية والصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية. 38المشاركين )حوالي ثلث 

 % من المشاركين عن عدم معرفتهم من أين يمكنهم الحصول على موانع الحمل.21باإلضافة إلى ذلك عبر 

النساء من % 21% من الرجال للعنف الجنسي مقارنة مع 26ض للعنف الجنسي. تعرّ ضوا %( أجابوا أنّهم تعرّ 25ربع المشاركين في الدراسة )

 لكن غالبية الضحايا امتنعوا عن إبالغ السلطات أو إخبار أي شخص بالحادثة.

 %( بأنهم مقيدون بأفراد األسرة أو أبناء البلد بما يتعلق بمن يمكنهم إقامة عالقة معهم.13شعر بعض المشاركين )

والذين ينتظرون  (LGBTQ)( واألشخاص غير مغايري الجنس non-binaryء الحقوق الجنسية لألشخاص غير ثنائيي الجنس )ستيفاإيتم 

الحصول على إقامة واألشخاص المولودين في جنوب آسيا بشكل أقل من بقية المهاجرين الشباب. الشباب من هذه المجموعات أجابوا أّن صحتهم 

 عن زيارة الخدمات الصحية بشكل أكبر مقارنة مع اآلخرين. االجنسية أسوأ وأنهم امتنعو

 

عاماً. الشباب المشاركين  29وال  16شاب مهاجر في السويد أعمارهم بين ال  1739النتائج المعروضة في هذا التقرير مأخوذة من إجابة 

في هذه الدراسة مقيمين في السويد ومولودين خارج السويد أواالتحاد األوروبي أوأمريكا. سبب وفترة اإلقامة مختلفة بين الشباب. قمنا 

 زيارة مدارس اللغة من خالل إرسال بريد إلى منازل الشباب أومن خالل االنترنت أوعن طريق 2018بتجميع هذه البيانات خالل عام 

 والثانويات. السويدية للمهاجرين



 

 

 

 صورة رقم واحد: نسبة المهاجرين الشباب الذين أجابوا أّن صحتهم الجنسية سيئة 

 

 الخالصة:

 

ة أغلبية المهاجرين الشباب يتمتعون بصحة جنسية جيدة ولكن بعض المجموعات تتمتع بحقوقها الجنسية بشكل أقل. يجب تقديم المعلومات الصحيح

ي والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية في السويد للمهاجرين الشباب فوالحديثة بما يتعلق بالحقوق الجنسية والمساواة بين الجنسين 

حقوق السويد. يمكن تقديم هذه المعلومات بالتعاون مع جمعيات المهاجرين والمدارس. يجب إيالء إهتمام أكبر بمجموعات المهاجرين التي تتمتع ب

 جنسية أقل في المجتمع السويدي ويجب أخذ حاجاتهم بعين االعتبار عند التخطيط لإلجراءات الصحية.

 

 

This fact sheet is based on the following article: ” To what extent are young migrants’ sexual rights being 

fulfilled in Sweden? A cross sectional study” by Baroudi, M. Hurtig, A-K. Goicolea, I. San Sebastian, M. 

Jonzon, R. Nkulu-Kalengayi, F. 

 


