
 

 

 

 

  من أجل حقوق اإلنسان نكافح ضد التميي   
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RÄTTIGHETSCENTRUM DALARNA 
ي 
ف �ف مهامنا قائم .  2015 نمارس أ�شطتنا منذ عام داالرنا  نحن وكالة مكافحة التمي�ي

�عات الحكوم�ة حسب المادة ( بدعم الدولة لأل�شطة  )2002:989بموجب الت�ش
. يتم دعمنا  ) ف ي مكافحة و منع التمي�ي

(MUCFالمقامة �ف  من وكالة الس��د�ة للشباب مال�ا 
ي  

 و شؤون المجتمع المديف

( . DO ف المظالم لشؤو  ف و بتعاون مع أمني ( ن التمي�ي  

  

  عملنا
ف    تقد�م المشورة القانون�ة و  اإل ستشار�ة المجان�ة و دعم األشخاص الذين تعرضو لتمي�ي

 
ي من خالل مبادرات تع����ه لل�فاءات مثل المعلومات ,التدر�ب ,   

العمل الوقايئ
ات والندوات   المحا�ف

 
 مبادرات وأحداث تك��ن الرأي ، و�فضل أن �كون ذلك بالتعاون مع اآلخ��ن 

 

؟ ض   هل تعرضت للتمي�ي
ف بموجب القانون هو ذلك الشخص الذي ُينتهك أو �عامل أسوأ من  وصف مبسط للتمي�ي

ف  شخص آخر  . حسب األسس للتمي�ي    

ا الرج�ع إلينا و الحصول ع�  . بالت المشورة والدعم إذا كنت �شعر �مكنك دائم� ف و   مي�ي
ي 
ي  �ف

ف بعد المشورة و بموجب القانون ف�مكننا مساعدتك �ف ف أنك تعرضت للتمي�ي تبني
ي ذلك 

ا �ف ي قدم�
إما من خالل شكل من أشكال الوساطة و حل المشكلة أو  -الم�ف

ي إعداد تق��ر رس�ي 
�ة.  . مساعدتك �ف ف ف الس��د�ة و اإلنجل�ي تتم اإلستشارة بلغتني  

 
 

ام بالصمت ض  االل�ت
ام  )Rättighetscentrum Dalarna(درالانا لحقوقانحن مركز  ف نعمل ع� االل�ت

ي األشخاص الذين �لجؤون الينا للحصول  بالصمت و ال��ة. 
ع� الدعم و المساعدة �ف

مطالبة حقوقهم �مكنهم أن �شعرو بالثقة التامة و األمان بعدم المشاركة أي من 
ع� الموافقة الشخص�ة من قبل الشخص.  المعلومات دون الحصول  



 

ض حسب القانون الس��دياألسس  التمي�ي  
 

لجنسا  

ف جنس�ا  أو التعب�ي ه��ة الجنس�ة ه��ة المتحولني  

ي 
 األصل العر�ت

 الدين و المعتقدات األخرى

 اإلعاقة

 التوجه الجن�ي 

  العمر

 

 

ض   الغرض من قانون التمي�ي
ف و�طرق أخرى تق��ة و تع��ز  الفصل األول "الغرض من هذا القانون هو مكافحة التمي�ي

 , , التعب�ي
�
ف جنس�ا ي الحقوق والفرص بغض النظر عن الجنس, ه��ة المتحولني

المساواة �ف
العرق, الدين أو أي معتقد آخر, اإلعاقة , التوجه الجن�ي أو العمر. 

 القانون(2014:958). 
   



 

ض وحقوق هل ت��د أنت أو منظمتك معرفة الم��د عن        التمي�ي
   اإل�سان؟

 
ي االتصال بنا من أجل التعاون ، أو م��د من المعلومات ، أو التعل�م ، أو إذا كنت 

دد �ف ال ت�ت
ي 

ف �ف ت��د معرفة الم��د حول ك�ف�ة العمل من أجل حقوق اإل�سان وضد التمي�ي
. مؤسستك  

 
 
 

ي  داالرنا  
 لتواصل بمركز الحقوق �ض

للموعد ير�� الحجز  Gruvgatan 53, 791 61 Falun : العنوان   
070 – 497 78 04 : الهاتف   

rattighetscentrum.dalarna@sensus.se �د  :  ال�� ي
ويف اإلل��ت  

Rättighetscentrum Dalarna :ف�س بوك 
www.rattighetscentrum.se/dalarna :  الموقع الرس�ي  

 
ي 

ويف �د اإلل��ت لحجز الموعدلإلجتماع الشخ�ي ير�� اإلتصال ع�� الهاتف أو ال��  
 
 

  
 

ي الس��د ، هناك 
ف ( 18�ف ا 2020وكالة مناهضة للتمي�ي ف  لمكافحة و منع) تعمل مع� التمي�ي

ي بناًء ع� اللوائح الخاصة  و�تم تم��لها 
بدعم   ) وكالة شؤون للشباب المجتمع المديف

ي   (MUCFبدعم من الدولة لأل�شطة اليت
ف و تقاومه.  �مكن للوكاالت ان تدير من خالل منظمات غ�ي ر�ح�ة مختلفة ،  تمنع التمي�ي

. داالرنا هو المسؤول الرئ��ي ل�ن األ�شطة هو نفسه بغض النظر عن المسؤول الرئ��ي 
ي س�فاالند سينسوس. 

 لمركز حقوق �ف
 
 

                        

 
            


