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السويد هي إحدى الدول منخفضة الكثافة
السـكانيــة ،وتتمـيزبسـاحلهـا الطويل ،وغاباتها
الكثيفة وعدد كبيرمن البحيرات .وهي إحدى
دول الع ــالـ ــم ال ــتي تق ــع في أق ــ�صى الشم ـ ــال.
وبالنسبة ملساحتها فهي تعادل مساحة إسبانيا
أو تايالنــد أو واليــة كاليفـورنيـا األمريـكيــة .ولـم
ّ
تتغيرحدود السويد منذ العام  1905كما انها
لم تشهد أية حروب منذ العام .1814

تباين شديد الوضوح

تصوير
JOHAN ALP/JOHNÉR :

2016-02-25 14:46

تيار الخليج

مع مراعــاة موقعه ــا الجغرافي ،تتمت ــع الس ــوي ــد

هل تعلم؟

•يت ــوف ــرل ــدى األفـ ـراد في الســويــد مســاحــة كبـ ــيرة
للتنقل ،اذ تبلغ الكثافة السكانية نحو
 24نسمة ل ــكل كيل ــوم ــترم ـرب ــع ،في ح ــين يبلــغ
مع ــدلنسب ــةالكث ــاف ــةالس ــكاني ــةلالتحـ ــاد
األوروب ــي أك ــثرم ــن  100شخص للكيلومتراملربع.

اللغة :السويدية
نظام الحكم :ملكية دستورية ،مع ديمقراطية
برملانية
البرملان« :الريكسداگ»  ،Riksdagبأعضائه الـ
 349في مجلس واحد
اليوم الوطني 6 :يونيو
التعليم 9 :سنوات في التعليم اإللزامي ،ولكن
يستمرمعظم الطالب في الدراسة الثانوية العليا
ملدة  3سنوات .ويلتحق نحو الثلث في التعليم
العالي بالجامعات والكليات في السويد
ساعات العمل :ساعات العمل القياسية في
األسبوع هي  40ساعة ،الحد األدنى لإلجازة
مدفوعة األجرهو  5أسابيع
املشاركة في القوى العاملة :الرجال% 68,8 :
السيدات% 64,1 :
أطول مسافة من الشمال للجنوب 1,574 :كم
أطول مسافة من الشرق للغرب 499 :كم

•إذا سافرت من أق�صى نقطة في جنوب السويد
وقطعت مسـافـة تسـاوي طــول السويد ً
متجها
ً
جنوبا ،فسوف تصل إلى نابولي في إيطاليا.

إجمالي املساحة 528,447 :كيلومترمربع ،ثالث
أكبردولة في أوروبا الغربية بعد فرنسا وإسبانيا
املساحة الحضرية والصناعية% 3 :
األرا�ضي الزراعية% 8 :
الغابات% 53 :
املستنقعات% 9 :

البراري العشبية% 7 :
الصخور والجبال العارية% 12 :
البحيرات واألنهار% 9 :

أعلى جبل :كيبنكايسه ( 2,106متر)
أكبربحيرةَ :
ڤينيرن ( 5,650كم مربع)

يوجد ما ي ن
ب�  300ألف و 400ألف من حيوانات
الموظ ف ي� السويد.

رمزالهاتف الدولي+ 46 :
رمزاإلنترنتse. :

الرنجة األصغر ً
حجما في بحرالبلطيق من
األطعمة األساسية الهامة ،ولكن يتم اعتبارها
اليوم من األطباق الفاخرة.

املنطقة الزمنية :غرينتش 1 +
العملة SEK 1 :كرونة =  100ئوره Öre

الناتج املحلي اإلجمالي للفرد 404100 :كرونة
سويدية

نز
المت�هات الوطنية

أهم الصادرات :املكائن ومعدات النقل،
املنتجات الخشبية والورقية ،املنتجات
الكيميائية والبالستيكية ،املكائن الصناعية،
املعدات اإللكترونية والخاصة باالتصاالت،
املعادن ،املركبات

في  ،1910أصبحت السويد أول دولة أوروبية
تن�شئ املتنزهات الوطنية ،وبصفة أساسية في
املقاطعات الجبلية في «نورالند» .لقد ساعد
ذلك في املحافظة على جزء من الحياة البرية
األخيرة في أوروبا من االستغالل .تم ً
أيضا
تأسيس العديد من املحميات الطبيعية
واملناطق التراثية الثقافية على امتداد البالد.
وبموجب «حق التجول للعامة» ،يحق ألي
شخص التنزه ً
سيرا على األقدام عبرالغابات
والحقول وقطف التوت والنباتات الفطرية،
دون الحاجة الى إذن من مالك األرض ،إال أن
هذا الحق ينص على إلزام الشخص باحترام
البيئة الطبيعية واملمتلكات الخاصةn .

أهم الواردات :املكائن ومعدات النقل،
املنتجات الكيميائية والبالستيكية واملطاطية،
املعدات اإللكترونية والخاصة باالتصاالت،
منتجات الطاقة ،املكائن الصناعية ،املركبات،
املعادن ،املواد الغذائية
الكثافة السكانية في املدن الكبيرة
(شاملة الضواحي):
ستوكهولم 2,2 :مليون
غوتنبرغ970,000 :
ماملو647,000 :
املصدر :دائرة االحصاء املركزي السويدي

السويدية
الشعارات والرموز الوطنية
أ
أ

ترجع أقدم الصور املسجلة للعلم األزرق
والصليب األصفرإلى القرن السادس عشر.
ً
كان الصليب األصفر ً
مرفوعا على
دائما
رايات وبيارغ املعارك السويدية ،وذلك ألن
شعارالسالح السويدي كان أزرق يقسمه
الشعار صليب ذهبي.
ن
يع ــود استخ ــدام التـ ــاج الثالثي كشع ــار
الوط�
ي
السويدي للسويد الى العام  ،1336حيث استمرلفترة
طويلة رمزمعتاد «للملوك الحكماء الثالث».
وبـدأ االحتف ــال بيـ ــوم العل ــم الســوي ــدي

تمت كتابة كلمات أغنية «دو گامال ،دو
فريا»  Du Gamla, Du Friaمن قبل كاتب
الفولكلور والقصص الشعـريــة «ريتشارد
َ
ديبيك»  Richard Dybeck 1811 – 77وقد
وضعت كأغنية شعبية من إقليم

روابط مفيدة
الحكومة السويدية

government.se
humangeo.su.se
keg.lu.se

قسم الجغرافيا البشرية ،جامعة ستوكهولم

قسم الجغرافيا االجتماعية واالقتصادية ،جامعة لوند
رسم خرائط السويد ،وكالة مسح األرا�ضي والسجل العقاري

lantmateriet.se

smhi.se

( SEK 1الكرونة السويدية) =
 0,12دوالرأمريكي أو  0,11يورو

َ
«ڤستمانالند»  Västmanlandفي منتصف
القرن  .19وفي بدايات  1900بدأ الناس في
ترديدها بشكل أكبروبمرورالوقت تم
اعتبارها السالم الوطني السويدي.

ترجمة السالم الوطني السويدي
أنت القديمة ،أنت الحرة ،أرض الجبال الشامخة في الشمال ،جمالك وسالمك بهجة
قلوبنا ،أحييك يا ّ
أجل بالد فوق األرض ،شمسك ،سماؤك ،الخضراء الباسمة .شمسك،
سماؤك ،مروجك الخضراء الباسمة.
أنت تتربعين بعرشك ذكريات األيام الخوالي العظيمة ،حيث طارأسمك الكريم في جميع
أصقاع العالم .وأعلم أنك أنت كما في السابق .في أرضك سأعيش ،في أحضانك سأموت ،يا
أرض الشمال ،في أرضك سأعيش ،في أحضانك سأموت ،يا أرض الشمال.

scb.se

الملك
من الرموز السويدية هناك العلم بلونيه الزرق والصفر ،شعار السالح
ي
ئ
ن
الوط� .
الثنا� ،التيجان الثالث والسالم
ي
ي
بتــاري ــخ  6يونيو /حـزيـران  .1916والـذي أصبــح
أخ ـ ًـيرا اليوم الوطني للسويد في  1983وعطلة
رسمية منذ .2005
لقد وقع االختيارعلى هذا التاريخ لسببين:
ً
انتخاب «گوستاڤ ڤاسا»  Gustav Vasaملكا
للس ــويــد في  6يـونيــو  1523وهــو ال ــذي وضـ ــع
األسـاس للســويـد كدولة مستقلـة؛ وفي نفس
ً
دستورا
التاريخ في العام  ،1809تبنت السويد
ج ــدي ـ ًـدا تض ــمن أسس الحق ــوق امل ــدني ــة
والحرياتn .

ن
الوط� السويدي
السالم
ي

املحفوظات الوطنية ومحفوظات املناطق في السويد

riksarkivet.se

صورة طبق أ
الصل :المحفوظات الوطنية السويدية

تجــد في الســويــد تبــاين ًـا شـدي ًـدا بــين الصيــف
والشتاء ،ففي الوقت الذي تجد فيه النهار

ً
طــوي ــل في الصيف ،نـرى ان اللي ــل ط ــوي ــل في
الشتاء ،حيث ُيعادل طول النهارفي الصيف
طول الليل في الشتاء .فخالل فصل الصيف،
تبقى الشمس في السماء على مدارالساعة
في أجـ ـزاء من شم ــال الســوي ــد والــتي تق ــع
ضمن الــدائــرة القطبيـ ــة الشم ــالي ــة ،ولكن
ح ــتى في منــاطق الجنوب مثــل ستوكهــولـم
ً
( 59درجة شمــاال) تشهــد لي ــالي ي ــوني ــو/
ح ــزي ـران فق ــط ساعات قليلة من شبه الظالم.

بمنــاخ مالئ ــم .ويــرجــع السبب في ذلك بش ــكل
أسا�سي إلى تيارالخليج ،وهوتياراملحيط الدافئ
الذي يتدفق ً
بعيدا عن الساحل الغربي للنرويج.
لقد غطــى الجلي ــد املنطقــة اإلسكندناڤيــة
ً
تماما خالل ُحقب عديدة من التـاريــخ .وكانت
نهاية آخرحقبة جليدية قبل حوالي  10آالف
عام مضت وكان لوزن وحركة ألواح الجليد
تأثيركبيرعلى مشهد الطبيعية.
لقد ُ
صقلت النتــوءات الصخري ــة الصلبــة
للصخور السفلية إلى أشكال دائرية وهذا ما
تتميزبه جزر األرخبيل السويدية وازداد عمق
التجاويف في األودية والبحيراتn .

الديانة :الكنيسة السويدية هي إنجيلية لوثرية.
توجد ً
أيضا العديد من الديانات والطوائف
األخرى

تصوير:

باللون� أ
ين
كب� ف� طبيعتهـا ومناخهـا .إن علمها ي ز
يز
الصفر
المم�
أك� الدول ف ي� أوروبا،
تُعد السويد واحدة من ب
وتتمـ� بتنوع ي ي
أ
ن
وج�انها من دول الشمال.
والزرق هو أحد الشعارات القومية الذي يعكس قرونًا من التاريخ يب� السويد ي

السكان املولودون بالخارج% 17 :

ً
فضال عن مناظرها الجميلة ،تتمتع السويد بحياة
برية غنية ومتنوعة .فالذئاب على سبيل املثال
وسعت مناطق وجودها عبراألجزاء الشمالية
والوسطى من السويد .وتزايدت ً
أيضا أعداد الدببة،
وحيوانات الوشق والخنازيرالبرية .وتنتشرفي كافة
أنحاء البالد أعداد كبيرة من املوظ (اإللكة)،
واليحمور ،والثعالب واألرانب البرية .ويعتبراملوظ
صيدا ً
ً
ثمينا للصيادين ،إال أنه يشكل ً
أيضا خطورة
ّ
على حركة املرور .ويتم تنظيم الصيد بشكل محكم،
وهناك أنواع من الحيوانات محمية حماية تامة.
تطغي بعض أتواع الطيور على حياة الطيور في
الشتاء بالسويد ،إال أن الصيف يستقطب أعداد
كبيرة من الطيور املهاجرة من الجنوب.
وبفضل سواحلها الطويلة وبحيراتها الكثيرة،
تتمتع السويد ً
أيضا بمجموعة متنوعة وغنية من
الحياة املائية .تتنوع األسماك ما بين القد
واملاكريل من مياه املحيط األطل�سي املالحة إلى
الساملون والكراكي في خليج بوثنيه األقل ملوحة
وفي البحيرات واألنهار .كان سمك الرنجة وسمك

احتفاالت منتصف الصيف التقليدية.

KENT STORM/JOHNÉR

حقائق وأرقام ،الرموز والشعارات والخريطة

عدد السكان 9,85 :مليون ،نحو  % 0,13من عدد
سكان العالم
متوسط العمراملتوقع :الرجال ً 80,3
عاما،
السيدات ً 84
عاما

تزايد أ
العداد

DAVID SCHREINER/FOLIO

العاصمة :ستوكهولم

حقائق عن السويد

مشهد متنوع مع حياة برية غنية

ش
�ء بد ًءا من الدببه والذئاب ف ي� الشمال
بفضـل تنـوع طبيعيتهـا ،تمتلك
السـويـد كل ي
ف
ز
يتم� البلد كذلك بحياة نباتية ومائية
إىل غزالن اليحمور والخنازير بال�ية ي� الجنوب .ي
ت
وال� تساهم ف ي� تنوعه البيولوجي.
غنية ،ي
تسيطرالغابات على الجزء األكبرمن طبيعية
السويد ،حيث تمتد غابات أشجارالصنوبر
والبيسية ،مع غابات واسعة من األشجارمتساقطة
األوراق مثل شجرة البتوال والحور الرجراج في
الجنوبً .
ونظرا لصخراألديم الغني بالحجرالجيري
واملناخ املناسب ،فإن جزر «گوتالند» Gotland
و«أوالند»  Ölandوأجزاء من سلسلة الجبال
اإلسكندناڤية تتمتع بحياة نباتية ممتعة تشمل من
ضمنها أنواع عديدة من أزهاراألوركيد.

التيجان الثالث الرمزية تزين منارة
قاعة مدينة ستوكهولم.
العلم السويدي ي ز
المم� بصليب أصفر عىل خلفية زرقاء ،يعود تاريخه إىل القرن السادس ش
ع�.
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دائرة االحصاء املركزي السويدي
املعهد السويدي لألرصاد الجوية

swedishepa.se

وكالة الحماية البيئية السويدية

visitsweden.se

زوروا السويد
ُ

حقوق التأليف والنشر :نشر من قبل املعهد السويديFS 15 February 2016 :

جميع املحتويات محمية بواسطة قانون حقوق التأليف والنشرالسويدي .ويمكن إعادة نسخ النص أو نقله أو عرضه أو نشره أو بثه في أي
وسيلة إعالمية مع اإلشارة إلى  .sweden.se/arولكن يحظراستخدام أي صور أو رسوم توضيحية.
املعهد السويدي  :The Swedish Institute SIوكالة عامة يعمل على تعزيزاالهتمام والثقة في السويد على الصعيد العالمي .ويسعى املعهد الى
إقامة التعاون والعالقات الدائمة مع الدول األخرى من خالل التواصل االستراتيجي والتبادل في مجاالت الثقافة والتعليم والعلوم واألعمال.
للمزيد من املعلومات عن السويد :يرجى مراجعة املوقع  sweden.seأو السفارة أو القنصلية السويدية في بلدك أو مراسلة املعهد السويدي
على العنوان التالي Box 7434, SE-103 91 Stockholm, Sweden :الهاتف +46 8 453 78 00 :البريد االلكترونيsi@si.se :
www.si.se www.sharingsweden.se
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Klaipêda

Liepäja

Ventspils

1 968

656

164

ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ

328

984

1 968

2 952

4 928

6 888

أﻗﺪام

اﻟﺘﻀﺎرﻳﺲ

ﺣﺪود اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ

اﻟﺤﺪود اﻟﺪوﻟﻴﺔ

ﺳﻜﻚ ﺣﺪﻳﺪﻳﺔ

ﻃﺮق ﻋﺎﻣﺔ أﺧﺮى

اﻟﻄﺮق اﻟﴪﻳﻌﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وأرﻗﺎﻣﻬﺎ

ﻣﻨﺎﻃﻖ ذات ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺳﻜﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻦ  200اﱃ  10,000ﻧﺴﻤﺔ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ذات ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺳﻜﺎﻧﻴﺔ
أﻗﻞ ﻣﻦ  200ﻧﺴﻤﺔ

ﻣﻨﺎﻃﻖ ذات ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺳﻜﺎﻧﻴﺔ
.أﻛﺮﺜ ﻣﻦ  50,000ﻧﺴﻤﺔ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ذات ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺳﻜﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻦ  25,000اﱃ  50,000ﻧﺴﻤﺔ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ذات ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺳﻜﺎﻧﻴﺔ
Turku
 10,000اﱃ  25,000ﻧﺴﻤﺔ
ﻣﻦ
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