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فلنبدأ ببعض١
 المعلومات األساسية

العاصمة: ستوكهولم
اللغة: السويدية

، واليديشية، والرومنية لغات الأقليات الرسمية: لغات قومية سامي، والفنلندية، والمينكيلي
ن نسمة تعداد السكان: ١٠ مالي�ي

ي أوروبا
مساحة اليابسة: ٤٠٧٠٠٠ كم٢ وهي خامس أك�ب دولة من حيث المساحة �ن

الكثافة السكانية: ٢٤,٥ نسمة/كم٢
ي ديمقراطي وملكي دستوري

نظام الُحكم: برلما�ن
 SEK الُعملة: الكرونة السويدية ورمزها

متوسط الأعمار: ٨٠,٦  عاًما للرجال و٨٣,٧ عاًما للنساء 
نجيلية اللوثرية، لكن عملًيا تُعت�ب السويد دولة  الديانة: الكنيسة السويدية تتبع الطائفة الإ

علمانية. 
٤٦+ : رمز التصال الدولي

المنطقة الزمنية: +١

الموقع الرسمي للسويد باللغة العربية

الهيئة المركزية لالإحصاء

ar.sweden.se
scb.se

روابط مفيدة:



لمان السويدي الذي يَُمثله والبالغ عددهم ٣٤٩ نائًبا. ولكي يحصل  يَنَتِخب الشعب أعضاء ال�ب
لمان، فالبد أن يحصل عل نسبة ل تقل عن ٤ بالمائة من الأصوات  ي ال�ب

أي حزب عل مقاعد �ن
ي النتخابات. وتنعقد النتخابات كل ٤ أعوام، وبعد النتخابات يمكن تشكيل حكومة جديدة. 

�ن
ي الوزراء. 

ن با�ق لمان رئيًسا جديًدا للوزراء، والذي يقوم بدوره بتعي�ي ح رئيس ال�ب يق�ق
ويشغل منصب رئيس الدولة ملًكا أو ملكة، وهو حالًيا الملك كارل السادس ع�ش غوستاف؛ 

ن للسويد. يُنظم الُدستُور مسؤوليات الملك، وهي بالأساس مسؤوليات  الملك الرابع والسبع�ي
متصلة بالمراسم وتمثيل الدولة.

ن أساسية:  يتألف الدستور السويدي من أربعة قوان�ي
١. قانون نظام الُحكم.

٢. قانون توارث العرش.
٣. قانون حرية المطبوعات )ويشمل مبدأ حق إطالع الجمهور عل الوثائق الرسمية(.

. ٤. القانون الأساسي لحرية التعب�ي

نظام الحكم في السويد يقوم ٢
على الديمقراطية

حكومة السويد

لمان السويدي  ال�ب

Government.se
Riksdagen.se

روابط مفيدة:



ي عام ١٧٦٦.
َج قانون حرية المطبوعات بدستورها �ن كانت السويد أول دولة تدمَّ



ي السويد.
ونية �ن لك�ق تزدهر صناعة الألعاب الإ

قومية سامي هم الشعب الأصلي لأقىص شمال القارة الأوروبية.



دولة يسودها السالم منذ٣
 أكثر من ٢٠٠ عام

متحف التاريخ السويدي

متحف قومية سامي والجبال السويدية 

Historiska.se
Ajtte.com

روابط مفيدة:

ي السويد منذ نحو مائة ألف عام مكسوة بطبقة من الجليد. ومع انحساره، بدأ أول 
 كانت أرا�ن

ي ظهور السويد عل 
ي حوالي عام ١٠٠٠ ميالديًا، ساهم الفايكنج �ن

ي التوافد إليها. و�ن
المهاجرين �ن

ي امتدت إل مختلف أنحاء أوروبا. تل ذلك قرون من 
الخريطة عن طريق حمالتهم وغاراتهم ال�ق

اف القتصاد السويدي. ن ن للحروب والرصاعات عل السلطة، ما أدى إل است�ن ُحكم ملوك متعطش�ي
ولم يحّل السالم إّل بعد الحروب النابليونية ١٨٠٣-١٨١٥؛ ثم جاء التحول الصناعي فانتقلت 

. ي وقتنا الحا�ن
، إل هذه الدولة المتطورة تكنولوجياً �ن السويد من بلد زراعي فق�ي

ر المواد  وهناك عّدة عوامل مهدت الطريق أمام هذا التطور تكنولوجًيا منها: السالم، وتََوفُّ
لزامي، ونظام الرفاه  الخام مثل خام الحديد والخشب، وبنية تحتية جيدة، والتعليم الإ
نت عل نطاق واسع. ن�ق ائب، ثم مؤخًرا إتاحة الوصول إل الإ الجتماعي الممول من الرصن



المساواة من أهّم٤ 
 األولويات 

ن عل أساس  تهُدف السويد إل حصول الجميع عل نفس الحقوق بحيث ل يتعرض أحد للتمي�ي
صابة بإعاقة  الجنس أو الأصل أو الميول الجنسية أو القناعات السياسية أو الدينية، أو بسبب الإ

ن هيئة حكومية سويدية ُمكّلفة  بدنية أو عقلية أو ذهنية. تُعت�ب الأمبودسمان لشؤون التمي�ي
، فُيعد المجتمع السويدي  ن ن الجنس�ي بحماية وتعزيز هذه الحقوق. أما فيما يتعلق بالمساواة ب�ي

ي هذا المجال طبًقا للتصنيفات الدولية.
ي العالم �ن

من أك�ش المجتمعات الرائدة �ن

بعض األحداث الهامة في طريق المساواة

 :١٩٢١  
:١٩٤٤ 
:١٩٧٤ 
 :١٩٨٠ 
:١٩٩٤ 

:٢٠٠٩ 

:٢٠١٣ 

شيح لالنتخابات ي ال�ق
ي التصويت و�ن

 حق النساء �ن
 العالقات المثلية تصبح قانونية

ي إجازة رعاية الطفل 
 حصول كال الوالدين عل الحق �ن

ي توارث العرش بغض النظر عن الجنس 
 الحق �ن

عاقة الستمتاع بحياة   صدور قانون جديد يتيح لذوي الإ
. ن هم من المواطن�ي مستقلة عل قدم المساواة مع غ�ي

 زواج الأشخاص من نفس الجنس يصبح قانونًيا، وصدور قانون 
. ن مكافحة التمي�ي

ي حال 
 إلغاء نصوص القانون المتعلقة بالتعقيم الإجباري �ن

ي أوراق الهوية الرسمية.
تغي�ي الجنس �ن

ن الأمبودسمان لشؤون التمي�ي

الهيئة السويدية للمشاركة 

Do.se
Mfd.se

روابط مفيدة:



يتم تنظيم العديد من مهرجانات 
ي السويد.

الفخر سنويًا �ن



هيئة الأرصاد الجوية السويدية

نهات الوطنية السويدية  المت�ن

Smhi.se
Nationalparksofsweden.se

روابط مفيدة:

ي السويد غ�ي مأهولة بالسكان؟ كما أنه يوجد بالسويد 
هل تعلم أن ٩٧ بالمائة من أرا�ن

ًها وطنًيا ونحو ٥ آلف محمية طبيعية، أما خارج نطاق المحميات في�ي )الحق العام  ن ٣٠ مت�ن
ي الطبيعة(. وهو حق سويدي فريد من نوعه يتعلق بإتاحة الطبيعة للجميع، 

ي ُحرية التجول �ن
�ن

ي، والفطر،  ي الطبيعة، والتخييم، وجمع التوت ال�ب
وبموجبه يحق لأي شخص التجول بحرية �ن

ط تطبيق مبدأ )ل تزعج أحًدا، ول تُخرب شيًئا(.  والزهور )إذا لم تكن من الأصناف المحمية( ب�ش
ي تتمايز بوضوح. وأد�ن درجة 

ًا من شمال السويد إل جنوبها وال�ق وتختلف الفصول الأربعة  كث�ي
ي الشمال كانت  -٥٣ درجة مئوية، وأعل درجة حرارة ُسجلت 

اير/شباط �ن ي ف�ب
حرارة ُسجلت �ن

اوح متوسط درجة الحرارة عل  ي الجنوب كانت  +٣٨ درجة مئوية، لكن ي�ق
ي يونيو/حزيران �ن

�ن
ن  -٨ درجة مئوية و +١٠ درجة مئوية. ومع قدوم الشتاء يحّل  ي الدولة بالكامل ب�ي

مدار العام �ن
/كانون الأول. لكن نفس هذه  ق الشمس فوق الدائرة القطبية طيلة شهر ديسم�ب الظالم، ول ت�ش
ة  ي الف�ق

ي الصيف، حيث ل تغرب الشمس �ن
المناطق تنعم بساعات ل حرص لها من ضوء النهار �ن

من نهاية مايو/أيار ح�ق منتصف يوليو/تموز.
ي السويد. فالأطفال يتعلمون إعادة 

ي �ن
ي زيادة الوعي البي�أ

ولعل القرب من الطبيعة ساعد �ن
ي إطار الجهود العالمية للوقوف 

ة �ن ، وتَبذل السويد جهوًدا كب�ي ي
التدوير قبل أن يتعلموا الم�ش

عل حلول مستقبلية أك�ش استدامة.

 الطبيعة ُمتاحة٥
 للجميع



حق إتاحة المرافق والأماكن العامة يشمل الطبيعة أيًضا.

يتكون ساحل السويد من أرخبيالت شاسعة.



ي السويد منظر الآباء 
من المشاهد المألوفة �ن

ي إجازة رعاية الطفل.
وهم �ن



نظام الرفاه االجتماعي ُيَمّول ٦
باألساس من الضرائب

ن الجتماعي. وتشمل هذه  ي السويد بتغطية التأم�ي
يتمتع تقريًبا جميع من يعيش أو يعمل �ن

التأمينات امتيازات مثل إجازات لرعاية الطفل مدفوعة الأجر، ومخصصات مالية لالأطفال 
ن  وإجازات مرضية طويلة الأجل مدفوعة الأجر، يتم إداراتها جميًعا من قبل مصلحة التأم�ي

ن الجتماعي للوالدين سخي ويستحق  الجتماعي السويدية )Försäkringskassan(. ويُعت�ب التأم�ي
الوالدان بموجبه الحصول عل ٤٨٠ يوًما كإجازة لرعاية الطفل مدفوعة الأجر. ويُسّهل هذا عل 

ي نفس الوقت. 
ن العمل والأرسة �ن الأمهات والآباء الجمع ب�ي

ائب، بحيث تكون تكاليف زيارة  ي السويد بتمويل قوي من الرصن
يتم دعم الرعاية الصحية �ن

ي متناول الجميع. 
اء الدواء �ن قامة بالمستشفى، ورسش الطبيب، والإ

يتسم سوق العمل السويدي بحضور قوي للنقابات الُعمالية والمهنية، وتنظم التفاقيات 
ي السنة(. ويحتاج أغلب 

الجماعية مستحقات الأجر والإجازات السنوية )بحد أد�ن ٢٥ يوًما �ن
ي إل ترصيح للعمل، ومن ثم فالأفضل لهم التقُدم عل  ن من خارج التحاد الأورو�ب المقيم�ي

الوظائف الُمعلن عنها ع�ب بوابة التوظيف الأوروبية )EURES( قبل القدوم إل السويد.

ن الجتماعي السويدية مصلحة التأم�ي

مكتب العمل السويدي

Forsakringskassan.se
Arbetsformedlingen.se

روابط مفيدة:



ي سن السادسة.
ي السويد التعليم المدرسي �ن

يبدأ الأطفال �ن



المدارس ٧ 
مجانية للجميع

ي للجميع من سن  ٦  إل ١٩ عاًما، وتمتد مرحلة التعليم اللزامي 
ل السويد التعليم المجا�ن تَكفُّ

بداع والتفك�ي النقدي  ة أعوام منذ بلوغ الطفل سن السادسة. يتم التشجيع عل الإ لمدة ع�ش
ي جميع مراحل الدراسة. 

بشكل عام �ن
/المنطقة  ي ي دول التحاد الأورو�ب

ن ولمواط�ن ن السويدي�ي ي للمواطن�ي
التعليم الجامعي مجا�ن

ي الدول الأخرى. 
القتصادية الأوروبية وسوي�ا بينما يتم تطبيق الرسوم الدراسية عل مواط�ن

ي 
كما تُعطي السويد أولوية لالبتكار والبحث العلمي، وربما ليس هذا بالأمر بالمدهش للدولة ال�ق

ن ٣ و٤ بالمائة سنويًا من إجمالي الناتج  اوح ب�ي خرجت منها جائزة نوبل للعالم. ويتم استثمار ما ي�ق
ي 

ي البحوث والتطوير، وهي نسبة أعل بشكل ملحوظ من متوسط النسبة �ن
ي السويد �ن

القومي �ن
 .)OECD( دول منظمة التعاون القتصادي والتنمية

النظام المدرسي السويدي:

السن:
١-٥ أعوام

٦ أعوام
٦/ ٧  إل ١٥ /١٦

١٥ /١٦ إل ١٨ /١٩

رياض الأطفال
الصف التمهيدي 
لزامي  التعليم الإ

المدرسة الثانوية )غ�ي إلزامية( 

ي السويد 
الهيئة الوطنية للتعليم �ن

الموقع الرسمي لجائزة نوبل 

Skolverket.se
Nobelprize.org

روابط مفيدة:



آليسيا فيكاندر تستلم جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة 
ي فيلم )الفتاة الدنماركية(.

مساعدة عن دورها �ن

ي 
ن ال�ق ي ستوديوز العالمة المعروفة بمالبس الجي�ن

أك�ن
ة.  وعات فنية كث�ي ي م�ش

تصممها، وتعاونها �ن



أرض٨ 
 خصبة للنجوم

نالت الموسيقى السويدية ُشهرة عالمية سنة ١٩٧٤ عندما فاز فريق آبا )ABBA( بجائزة مسابقة 
ي 

ن دأب موسيقيون وفرق موسيقية عل وضع السويد �ن الأغنية الأوروبية. ومنذ ذلك الح�ي
 The( وفريق ذاكارديجانز ،)Roxette( ة بمجال موسيقى البوب؛ مثل فريق روكسيت ن مكانة مم�ي

ست أيد كيت  Cardigans(، ثم حديًثا المغنية زارا لرسن )Zara Larsson(، وفريق ف�ي
 .)Avicii( ي

)First Aid Kit( والمنتج الموسيقي والدي جي الراحل افيت�ش
ي 

ي مجال السينما، يرتبط اسم السويد عادًة بإنغمار برغمان )١٩١٨ -٢٠٠٧(؛ الُمخرج السينما�أ
و�ن

ن الذين يحظون بتقدير ومتابعة  ن النشط�ي . ومن المخرج�ي ن والسيناريست السويدي المتم�ي
، والمخرج  ن ي كان وبرل�ي

الجمهور والنقاد المخرج روبن أوستلوند، الذي نال جوائز من مهرجا�ن
ي حظيت بتقدير 

روي أندرسن، الذي يشيد به النقاد منذ السبعينيات، والمخرجة آنّا أوديل ال�ق
اف من مهرجان فينيسيا. واع�ق

ي 
، ويقوم أغلبهم بالتمثيل �ن كما يجذب الممثلون والممثالت السويديون الهتمام الدولي

ي 
الم�ح أو السينما محلًيا قبل أن يتجهوا إل النتشار العالمية, كالممثلة آليسيا فيكاندر ال�ق

حققت أعمالها بالدراما التلفزيونية والسينما السويدية نجاًحا ل بأس به قبل أن تفوز بجائزة 
ي هوليوود. 

الأوسكار، وتلعب أدوار البطولة �ن
ي أغلب الأحيان تُقدم رسالة حول 

ي السويد، قلما تكون الموضة مجرد موضة، فهي �ن
 �ن

ي متناول الجميع، أو حول الستدامة، ولكن بالطبع يجب أن 
الديمقراطية أو أن تكون أسعارها �ن

كة  كة إتش آند إم )H&M( العمالقة أو رسش تكون بالغة الأناقة كذلك. وسواء كنا نتحدث عن رسش
ن )Nudie Jeans(، فهناك  كة نودي لمالبس الجي�ن ي )Houdini( أو رسش

المالبس الرياضية هودي�ن
دائًما تََطلُّع نحو المستقبل.



ربما تصل السّباحة سارة 
وم يوًما  ما إل قائمة  شوس�ق

أبرز ١٠ نجوم الرياضة 
. ن السويدي�ي



ي صناعة الأزياء هو أن تصبح أوًل نجم تنس، مثل بيورن 
     ومن الطرق الأخرى لتحقيق النجاح �ن

ي عالم الموضة، 
ن الذين لهم عالمات تجارية �ن بورغ، وهو واحد من العديد من نجوم الرياضة السويدي�ي

ي السويد 
ن ١٠  و١٨  عاًما �ن ّ الأفراد ب�ي ي

والحق أن الشعب السويدي من عشاق الرياضة، حيث أن ثل�ش
يمارسون الرياضة مرة أسبوعًيا عل الأقل. وربما يصل بعضهم إل هذه القائمة:

أبرز ١٠  نجوم الرياضة السويديين على اإلطالق
بحسب صحيفة )داجينز نيهيتر( اليومية السويدية

.١
 .٢
.٣
.٤
.٥
.٦
.٧
.٨
.٩
.١٠

بيورن بورغ، التنس 
زلتان إبراهيموفيتش »إبرا« ، كرة القدم 

جان أوفه والدنر، تنس الطاولة
أنيكا سورنستام، الجولف

لج عل المنحدرات الجليدية ن إنغمار ستينمارك، ال�ق
كارولينا كلوفت، السباعي )ألعاب القوى( 

إنغمار يوهانسن، المالكمة
لج لمسافات طويلة ن جونده سفان، ال�ق

غ )فوبّا( ، هوكي الجليد بي�ق فورس�ب
ت فريدركسن، سباق القوارب  ج�ي

مجلس الثقافة السويدي

الكونفدرالية السويدية للرياضة 

Kulturradet.se
Rf.org

روابط مفيدة:



دولة علمانية لكن٩
 تقاليدها دينية

، إل أن الكث�ي من المناسبات والحتفالت  ي
ي السويد يغلب عليها الطابع العلما�ن

الحياة اليومية �ف
ات من مناطق العالم المختلفة وأصبحت جزًءا من  السنوية لها جذور دينية. جاءت تأث�ي

المجتمع السويدي المعا�، مثل تقاليد شهر رمضان.
/كانون الأول، ولكن ربما  ي شهر ديسم�ب

وهناك احتفاء بالغ بيوم القديسة لوسيا وعيد الميالد �ن
ًا  ها تعب�ي ي يونيو/حزيران هي أك�ب الحتفالت السنوية، وأك�ش

كانت احتفالت منتصف الصيف �ن
عن التقاليد السويدية.

الموقع الرسمي للسويد باللغة العربية

متحف دول الشمال

ar.sweden.se/culture-traditions

Nordiskamuseet.se

روابط مفيدة:

/كانون الأول ٣١  ديسم�ب

مارس/آذار – أبريل/نيسان

٣٠  أبريل/نيسان

٢١ يونيو/حزيران

أغسطس/آب

 

/كانون الأول ١٣  ديسم�ب

/كانون الأول ٢٤ ديسم�ب

رأس السنة الميالدية

عيد الفصح 

فالبوري/فالبورجس: الحتفال بالربيع بالغناء واشعال النار 

منتصف الصيف وهو مناسبة اجتماعية تتضمن الأكل 

والغناء والرقص حول سارية

كز عل تناول جراد  حفل جراد البحر وهو احتفال ي�ق

ي أغلب الأحيان
وب كحولي �ن البحر وم�ش

ن  يوم القديسة لوسيا: احتفال يسبق الكريسماس، يتم�ي

بإضاءة الشموع والغناء 

عيد الميالد المجيد 

االحتفاالت السنوية



ي أحد أحلك أيام السنة بالسويد.
يوم القديسة لوسيا حيث الحتفال بالنور �ن

ي السويد إقامة السارية.
من تقاليد احتفال منتصف الصيف �ن



تذكر أن تقول١٠
 تاك/شكًرا

ي اللغة السويدية
قائمة ببعض العبارات الشائعة  �ف

 [ ي !Hej [َه�ي

!Tjena [شينا] 

?Talar du engelska [تالر دو إنجيلسكا؟]

?Hur mår du [هور مور دو؟]

?Jag mår bra, tack. Och du [ياج مور برا. تاك. أوك دو؟] 

!Trevligt att träffas [تريفليت أت تريفاس]

!Hejdå [َهي دو] 

!God morgon [جود مورون] 

!God natt [جود نات]

!Tack [تاك]

!Varsågod [فارُسجود]

!Ursäkta mig [أورسيكتاه مي]

؟] ف ?Var ligger toaletten [فار ليج�ي توالي�ت

مرحًبا

ن الأصدقاء( مرحًبا )تحية ب�ي

ية؟ ن نكل�ي هل تتحدث الإ

كيف حالك/حاِلك؟

، شكًرا لك، وأنت؟ أنا بخ�ي

ي التعرف بك
فرصة سعيدة/أسعد�ن

إل اللقاء

صباح الخ�ي

/ليلتك سعيدة تصبح عل خ�ي

شكراً

تفضل/من فضلك/عفواً

/عن إذنك ي
اعذر�ن

أين دورة المياه؟
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ي 
أصدر هذا الكتيب المعهد السويدي وهي هيئة حكومية تسعى إل تعزيز الهتمام والثقة بالسويد �ن

يجاد فرص التعاون، وإنشاء العالقات المستدامة مع الدول  ش�ق أنحاء العالم. يسعى المعهد السويدي لإ
اتيجي، والتبادل بمجالت الثقافة والتعليم والعلوم والأعمال. كما يتعاون  الأخرى ع�ب التواصل الس�ق

si.se المعهد السويدي مع السفارات والقنصليات السويدية. لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة
ar.sweden.se هو الموقع الرسمي للسويد باللغة العربية، ويديره المعهد السويدي بتمويل من حكومة 

السويد.

© المعهد السويدي 2019 
Kidler :تصميم
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Amr Khairy : ترجمة
BrandFactory, Stockholm, Sweden, 2019 :طباعة

Arctic silk+ 200 g, 130 g :الورق
978-91-86995-98-0 : يداع الدولي رقم الإ

الصور: 

order@si.se :نُرحب باستقبال آرائكم حول هذه المطبوعة عل
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ي كتيب صغ�ي كهذا. فهو ليس إل محاولة لتقديم السويد َع�ب ع�ش حقائق 
ال بلد �ف ف من الصعب اخ�ت

ي يُعد فيها 
أساسية. ندعوكم لستكشاف حجم السويد الكب�ي مقارنة بعدد سكانها القليل، الدولة ال�ت

لة الملك، وحيث احتفال منتصف الصيف مناسبة هامة، مليئة  ف ي م�ف
ف �ف الأمبودسمان لشؤون التمي�ي

بالمرح واللعب. 


