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#حقائق سريعة

بلد كبير،
عدد سكانه قليل
العاصمة:
اللغة:
عدد السكان:
المساحة:
الكثافة السكانية:
نظام الحكم:
العملة:
متوسط العمر:
الدين:
رمز االتصال:
التوقيت:

روابط مفيدة
sweden.se
		
scb.se
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ستوكهولم
النكليزية على نطاق واسع
السويدية ،ويتحدثون إ
 10مليون نسمة
 407,000كم ،2خامس أكبر دولة في أوروبا
2
 23.5كم
برلماني ديمقراطي ،ملكية دستورية
الكرونة السويديSEK ،
 80.1سنة للرجال 83.7 ،سنة للنساء
الكنيسة السويدية هي إنجيلية لوثرية،
عملياً السويد دولة علمانية
+46
 +1جرينتش

موقع السويد الرسمي
مكتب إحصاء السويد

#نظام الحكم

تحكمها الديمقراطية
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يبلغ عدد أعضاء البرلمان  349عضواً يتم اختيارهم عن طريق االنتخابات
لتمثيل الشعب .تجري االنتخابات كل أربع سنوات ويتم بعدها تشكيل
حكومة جديدة .يقترح رئيس البرلمان رئيساً جديداً للوزراء ،والذي يعمل
بدوره على تعيين باقي وزراء الحكومة .رئيس الوزراء الحالي يُدعى ستيفان
لوفين  ،Stefan Löfvenوهو رئيس الحزب االشتراكي الديمقراطي.
الحاكم في السويد هو الملك كارل السادس عشر جوستاف Carl XVI
اسمي.
 .Gustafهو ال يتمتع بأي سلطة فعلية ،ولكن عمله
تمثيلي مر ّ
ّ
أساسية هي:
يتكون الدستور السويدي من أربعة قوانين
ّ
 .1قانون شكل الحكم
 .2قانون توارث اعتالء العرش
 .3قانون حرية الصحافة (يكفل حق المواطنين
في الوصول إلى الوثائق الرسمية)
 .4قانون أساسي لحرية التعبير

روابط مفيدة
government.se
riksdagen.se

الحكومة السويدية
ال�لمان السويدي
ب

الضرائب في السويد مرتفعة نوعاً ما لتمويل نظام رفاهية الفرد ،حيث يتم تقدم الدعم ،على
سبيل المثال للرعاية الصحية والتعليم المجاني و التأمين السخي للوالدين.

يعيش شعب سامي (السامرنا) في السويد تقريباً منذ آالف السنين ،وهم السكان أ
الصليين للجزء
الشمالي من أوروبا.

#تاريخ

سالم يمتد لـ  200عام
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عام مضت مغطاة بالجليد .وعند انحساره
كانت السويد منذ مئة ألف ٍ
بدأت طالئع أول المهاجرين بالوصول .ساعد الفايكينج  Vikingsفي
وضع السويد على خارطة العالم قبل الميالد بألف عام ،وذلك من
مر على السويد
خالل رحالتهم االستكشافية وغاراتهم على أوروبا .ثم َّ
قرون من الصراعات والملوك المتعطشة للسلطة أدت إلى استنزاف
االقتصاد السويديَّ .
حل السالم فقط بعد انتهاء الحروب النابليونية بين
عامي  1803و .1815
أدى دخول التصنيع إلى تغيير شكل المجتمع من زراعي فقير إلى
مجتمع رائد في مجال ابتكار التقنيات الحديثة حالياً.
ساهمت عوامل عديدة في تحقيق هذا التطور السريع مثل:
السالم وسهولة الوصول إلى المواد الخام كالحديد والخشب والبنية
التحتية الجيدة وإلزامية التعليم والضرائب التي تمول نظام رفاهية
الفرد وحديثاً االنتشار الواسع للإنترنت ،كل ذلك على سبيل المثال ال
الحصر.

روابط مفيدة

 historiska.seمتحف تاريخ السويد
 ،Ájtte ajtte.comمتحف عن شعب سامي (السامرنا) وجبال السويد

#المساواة

حماية التنوع
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تهدف السويد إلى تساوي جميع المواطنين في الحقوق .أي ال يجوز
التمييز بين أحد على أساس الجنس أو العرق أو الميول الجنسية أو
السياسية أو االنتماء الديني أو بسبب إعاقة جسدية أو عقلية أو فكرية.
ومهمة أمين المظالم المعني بالمساواة هي صون ودعم هذه الحقوق.
يعتبر السويد من الدول الرائدة في مجال المساواة بين الجنسين وفقاً
للترتيب العالمي.

بعض من معالم المساواة:
:1845
:1921
:1944
:1974
:1994

:2009

ُمنحت المرأة حقها في الميراث كالرجل
ُمنحت المرأة حق التصويت والترشح
قانونية العالقة المثلية
يحق للوالدين معاً الحصول على إجازة أ
المومة
قانون جديد يمنح ذوي االحتياجات الخاصة حقوق
متساوية في العيش المستقل
قانونية الزواج بين المثليين ،قانون التمييز

روابط مفيدة
			
do.se
handisam.se

ن
ين
المع� بالمساواة
أم� المظالم
ي
الوكالة السويدية للمشاركة

الباء يدفعون عربة أ
رؤية آ
الطفال أمامهم مشهد شائع في السويد.
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#االستمرارية ،الطقس

الطبيعة للجميع

هل تعلم أن  %97من مساحة السويد خالية من السكان؟ يوجد في السويد
 29متنزه وطني ،و  4000محمية طبيعية تقريباً .يحق لعامة الناس التجول
في أي مكان خارج المناطق المحمية ،ويعتبر حق التجوال أمراً فريداً في
السويد .حيث يتيح للجميع التجول بحرية في الطبيعة والتخييم وقطف
أ
الرشادية لذلك على عدم إزعاج
ثمار التوت والفطر والزهار .تنص المبادئ إ
أ
الخرين أو التخريب.
تتمتع السويد بأربعة فصول مميزة وهي بدورها تختلف بشكل كبير بين شمال
السويد وجنوبها .فالحرارة المسجلة في أقصى شمال السويد في شهر فبراير/
شباط هي  -53درجة مئوية بينما سجلت في جنوب البالد في شهر يونيو/
حزيران  +38درجة مئوية .إال أن المعدل السنوي لدرجات الحرارة في عامة
البالد يتنوع بشكل طفيف ما بين  -8إلى  +10درجات مئوية .أما ضوء النهار
في شمال البالد وبالقرب من الدائرة القطبية فيدوم لمدة  32يوماً على مدار
الساعة خالل شهر يونيو/حزيران وشهر يوليو /تموز ،في حين يحل الظالم
الدامس في منتصف فصل الشتاء في الشمال لمدة  32يوماً ،وهي حالة
غريبة جداً.
يحب السويديون قضاء وقت في الطبيعة سواء تحت المطر أو أشعة
الشمس .ربما ساهم ذلك في جعل السويديين أكثر وعياً بشؤون البيئة .حتى
أن أ
الطفال تقريباً يتعلمون قبل المشي عن إعادة التدوير .تبذل السويد
جهداً كبيراً على الصعيد العالمي إليجاد حلول مستدامة للمستقبل.

روابط مفيدة
						
smhi.se
		
sverigesnationalparker.se

وكالة الطقس الحكومية
الحدائق الوطنية السويدية

يُتيح فصل الشتاء في الشمال الفرصة لرؤية ألوان الشفق القطبي الخالبة.

معيار سن التقاعد عند السويديين هو  65سنة .وتنوع أنماط التقاعد هدفها تأمين حياة كريمة
للمتقاعد.

#الرعاية الصحية والمجتمع

دفع الضرائب والرفاهية
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تقريباً كل شخص يعمل أو يعيش في السويد يشمله الضمان االجتماعي
السويدي .ويشمل ذلك مزايا عديدة مثل :إجازة الوالدين المدفوعة ومعونة
الطفل وإجازة مرضية مدفوعة لفترة طويلة ،وتشرف عليها جميعاً وكالة
الضمان االجتماعية السويدية ( .)Försäkringskassanيعتبر تأمين الوالدين
سخياً ،حيث يحق لهم الحصول على إجازة مدفوعة لمدة  480يوماً لرعاية
والم الجمع ما بين العمل أ
الب أ
الطفل ،مما يسهل على أ
والسرة.
يتم دعم الرعاية الصحية السويدية من أموال الضرائب ،مما يجعل زيارة
الطبيب أو البقاء في المشفى أو شراء الدواء أمراً ممكناً.
يتميز سوق العمل في السويد بالحضور القوي للتعامالت التجارية واتحاد
أ
والجازات ،إذ يحق للفرد
العمال .تُ ِنظم االتفاقيات الجماعية مسألة الجور إ
 25يوم إجازة كحد أدنى .ويمكن للباحثين عن عمل في السويد اللجوء إلى
مكتب وساطة العمل السويدي العام ( )Arbetsförmedlingenللحصول
على المساعدة والدعم .فمعظم المقيمين خارج منطقة االتحاد أ
الوروبي
بحاجة للحصول على تصريح عمل ويتوجب عليهم تقديم طلب للعمل
من خالل بوابة حركة الوظائف أ
الوروبية  EURESقبل المجيء إلى السويد.

روابط مفيدة
forsakringskassan.se
arbetsformedlingen.se

وكالة الضمان االجتماعية السويدية
مكتب وساطة العمل السويدي العام
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#رعاية الطفل ،أبحاث

التعليم للجميع
منذ عام 1842

التعليم مجاني للجميع وهو متاح منذ سن السادسة وحتى التاسعة عشر
البداع والتفكير
ويُعد ذلك
من أركان الرفاهية في المجتمع السويدي .يعتبر إ
النقدي من أ
المور التي يشجع عليها النظام المدرسي.

النظام المدرسي في السويد:

مدرسة الحضانة		:
		
صف المدرسة التمهيدي:
		
المدرسة إالجبارية:
المدرسة الثانوية (غير إجبارية):

 5-1سنوات
 6سنوات
من  7-6سنوات حتى  16-15سنة
 19-18 \ 16-15سنة  /ما بعد إالعدادية

التعليم الجامعي مجاني لمواطني السويد ومواطني دول االتحاد أ
الوروبي
إضافة إلى سويسرا * وتدفع باقي الجنسيات رسوم الطلبات والتسجيل .تثمن
والبداع ،لذلك ليس من المفاجئ أن تكون السويد بلد
السويد عالياً البحث إ
جائزة نوبل .في عام  2012تم استثمار  %3،4من إجمالي الناتج المحلي
على أ
البحاث والتطوير وتعتبر تلك النسبة مرتفعة مقارنة مع باقي الدول.
* لالطالع على قائمة بأسماء هذه الدول قم بزيارة موقع universityadmissions.se

روابط مفيدة
skolverket.se
nobelprize.org

الوكالة السويدية الوطنية للتعليم
الموقع الرسمي لجائزة نوبل

الول .في عام  2012تسلّم أ
توزع جائزة نوبل بتاريخ  10ديسمبر/كانون أ
الستاذ برايان ك كوبيلكا
( Brian K Kobilkaيسار الصورة) جائزة نوبل للكيمياء من ملك السويد كارل السادس عشر جوستاف
.Carl XVI Gustaf

العلى) المبدعة ( Ida Sjöstedtفي أ
الدي جي ( Aviciiفي أ
السفل) ،ساعدوا في التعريف على
السويد حول العالم.

#الموضة أ
والفالم والموسيقا والرياضة

أرض خصبة
لتنشئة النجوم
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أدخلت فرقة آ
البا  ABBAفي السبعينيات  1970من القرن الماضي موسيقا
البوب السويدية إلى كل منزل حول العالم .ومنذ ذلك الحين ذاع صيت
الموسيقا السويدية ومنتجوها حول العالم ،وبذلك أصبحت السويد البلد
رقم واحد في تصدير الموسيقا وفقاً إلجمالي الناتج المحلي .وبالنظر إلى
ترتيب وتصنيف المطربين السويديين نجد مثال ً أن أغنية  Wake Me Upكان
صدى منقطع النظير حول العالم في عام .2013
لها
ً
أ
أما من ناحية صناعة الفالم ،فقد ارتبطت السويد ومنذ زمن طويل
بالمخرج وكاتب السيناريو العبقري انجمار بيرجمان Ingmar Bergman
) .(1918-2007إال أن بعض الموهوبين أمثال روي أندرسن Roy Andersson
وروبن أوستلوند  Ruben Östlundوآنا أوديل  Anna Odellحازوا أيضاً على
شهرة عالمية .كما يوجد لدى السويد سجل حافل في أسلوب التوثيق أيضاً،
فقد حاز مالك بيندجلول ( Malik Bendjellous (1977-2014على جائزة
أ
الوسكار عن فيلم البحث عن رجل السكر Searching for Sugar Man
) (2012كأفضل نجم المع.
بالنسبة للبعض تتجسد الموضة في ماركة  .H&Mحيث تقوم سلسلة فروع
وكالة أ
الزياء السويدية ببيع المالبس بسعر مقبول ،بدأت ظاهرة االنتشار
أ
أ
الكبير لوكالة الزياء السويدية تلك من خالل موضة قماش الجينز الزرق.
فقد منح قماش الجينز ماركات مثل  Acneو  Nudieو  WeSCنجاحاً عالمياً،
وساعد على فتح باب الشهرة أمام مصممي أزياء أمثال  Carin Westerو
 Ida Sjöstedtو  Erik Bjerkesjöوهذا فيض من غيض.

قد تنجح بطلة التزلج للمسافات الطويلة شارلوت كاال  Charlotte Kallaفي وضع أسمها ضمن
قائمة نجوم الرياضة الخالدين في نهاية المطاف.

هناك طريقة أخرى لتحقيق النجاح في مجال أ
الزياء ،كأن تكون العب
أ
تنس مشهور ثم تتقاعد باكراً وتدخل بعدها عالم الزياء كما فعل بيون
بوري  .Björn Borgوهو واحد من أعظم الرياضيين في السويد .في
الحقيقة تعتبر السويد شعباً محباً للرياضة ،حيث يمارس ثلثا اليافعين
الرياضة مرة واحدة على أ
القل أسبوعياً .قد ينجح بعضهم في وضع أسمه
ضمن قائمة الخالدين في نهاية المطاف.

قائمة بأسماء عشرة نجوم رياضية خالدة:

(وفقاً لصحيفة أخبار اليوم السويدية)
Björn Borg, tennis .1
Zlatan „Ibra“ Ibrahimović, football .2
Jan-Ove Waldner, table tennis .3
Annika Sörenstam, golf .4
Ingemar Stenmark, alpine skiing .5
Carolina Klüft, heptathlon .6
Ingemar Johansson, boxing .7
Gunde Svan, cross-country skiing .8
Peter „Foppa“ Forsberg, ice hockey .9
Gert Fredriksson, canoe .10

روابط مفيدة
kulturradet.se
			
rf.se

مجلس الفنون السويدي
ض
الريا� السويدي
االتحاد
ي

#الدين والتقاليد

احتفاالت على مدار العام
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يغلب الطابع المدني العلماني على حياة السويديين اليومية ،إال أن
معظم أ
العياد التقليدية السنوية تحمل طابعاً دينياً .فقد تأثرت السويد
بالكثير من التقاليد المتنوعة حول العالم حتى أن بعضها أصبح جز ًء من
تراثها اليومي مثل شهر رمضان.

تقويم االحتفاالت السنوية في السويد

 31ديسمبر/كانون أ
الول :احتفاالت رأس السنة الميالدية
احتفاالت عيد الفصح
		
مارس/أذار:
احتفاالت الربيع والتي يتم فيها إشعال النيران
 30أبريل/نيسان:
والغناء
		
احتفاالت منتصف الصيف وهو لقاء بين الجميع،
 21يونيو/حزيران:
حيث يرقصون ويغنون ويدورون معا حول سارية
		
توضع في المنتصف
		
احتفاالت جراد البحر ،حيث تتكون والئم الطعام
أغسطس/آب:
فقط من جراد البحر والمشروب
		
 13ديسمبر/كانون أ
الول :احتفاالت بعيد لوسيا وهو تقليد يعود للعصور
الوثنية ويتميز بأضواء الشموع والغناء
		
 24ديسمبر/كانون أ
الول :احتفاالت الميالد المجيد

روابط مفيدة
sweden.se/culture-traditions
			
nordiskamuseet.se

الموقع الرسمي للسويد
متحف نورديسكا

تعتبر احتفاالت لوسيا والميالد من أهم االحتفاالت في شهر ديسمبر ولكن االحتفال بمنتصف
أ
الطالق .وهو من االحتفاالت التقليدية السويدية.
الصيف في شهر يونيو هو الهم على إ
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اللغة السويدية#

ًتذكر أن تقول (تاك) شكرا
!ًمرحبا
!عامية/ ًمرحبا
النكليزية؟
هل تتكلم إ
كيف حالك؟

قائمة بسيطة
			
Hej! [Hello!]
			
Tjena! [sheh-nah!]
			
Talar du engelska?

]tahl-ahr doo ehng-ehl-ska?[

			
Hur mår du?
]hoor moor doo?[

 وأنت؟،ًأنا بخير (تاك) شكرا

Jag mår bra, tack. Och du?

!أسعدني التعرف بك

			
Trevligt att träffas!

[yag moor brah tuck. ock doo?]

	]trehv-leet ut trai-fuss![

ً!وداعا
			
Hejdå! [hay-daw!]
! صباح الخيرGod morgon! [good morron!]
!تصبح على خير
God natt! [gud nut!]
!ًشكرا
			
Tack! [tuck!]
!تفضل
			
Varsågod!
!لو سمحت
 التواليت؟/أين يوجد الحمام

]vahr-saw-good![

			
Ursäkta mig!

]ooshehk-tah mey![

Var ligger toaletten?

	]vahr liggeh twa-lett-en?[

العداد لهذه النشرة في المعهد السويدي ) Swedish Institute (SIوهو
تم إ
هيئة حكومية تعمل على تعزيز االهتمام والثقة بالسويد في كافة أنحاء العالم.
حيث يسعى إلى بناء عالقات دائمة مع باقي دول العالم من خالل التواصل وتبادل
المعارف المستمر في مجاالت عديدة ثقافية وتعليمية وعلمية وتجارية.
 Sweden.seهو الموقع الرسمي للسويد وتتم إدارته من المعهد السويدي،
يتم تمويل هذا الموقع من القطاع العام بدعم من أربعة منظمات هي :المعهد
السويدي وقطاع أ
العمال السويدي وموقع زيارة السويد وقطاع المكاتب الحكومية
السويدية بما فيها وزارة الخارجية ووزارة الثقافة ووزارة المشاريع واالبتكار .للمزيد
من المعلومات يرجى زيارة موقع  si.seأو زيارة موقع .sweden.se
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من الصعب إعطاء فكرة
وافية عن بلد من خالل
كُتيب صغير كهذا بل هي
محاولة الختصار السويد
في عشر نقاط جوهرية.
إكتشف مدى ضخامة
السويد بالمقارنة مع عدد
سكانها الضئيل ،وكيف
أن أمين المظالم هو
أشبه بالملك ،واحتفاالت
منتصف الصيف هي
مناسبة هامة للعب
والمتعة.

