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جائزة الصحافة الجديدة

اعتراف بدور اإلعالم الناطق بغير
السويدية وحافز على رفع مستوى
المسؤولية
الهجــرة واللجــوء ،بيــن البلــدان والقــارات حركــة دائمــة
وقديمــة أثــرت ومازالــت تؤثــر علــى العديــد مــن
األمــم وعلــى مجمــل التاريــخ البشــري ،وهنــاك مــن
يصنــف موجــات الهجــرة واللجــوء بالفعــل الطبيعــي
لبقاء البشرية وازدهارها.
فــي الســويد وفــي خضــم اســتغالل مواضيــع الهجــرة
واللجــوء واالندمــاج ألغــراض انتخابيــة ،ال يــزال هنــاك
مــن يفكــر ويجهــر بأهميــة وفوائــد اســتقبال
المهاجريــن ودمجهــم فــي المجتمــع وبالتالــي
االستفادة من قدراتهم ومساهماتهم.
مــا بيــن أعــوام  1850و 1930أي علــى مــدار 80
عام ـا ،هاجــر مــن الســويد مــا مجموعــه  1,4مليــون
شــخص أغلبهــم مــن الشــبان الذيــن توجهــوا إلــى
أمريــكا ،بحثــا عــن حيــاة ومســتقبل جدي ـد ،فيمــا
اســتقبلت الســويد خــال هــذه األعــوام حوالــي 450
ألف مهاجر.
فيمــا غــادر الســويد خــال أعــوام  1931و2017
مــا يقــارب  2مليــون مهاجــر ،لكنهــا اســتقبلت خــال
نفــس الفتــرة حوالــي  3,9مليــون مهاجــر .أغلبهــم
أيضــا ممــن يبحثــون عــن األمــان واألمــل بحيــاة
جديدة.
المهاجــرون مــن وإلــى الســويد ،مثلهــم مثــل أي
مهاجــر مــن أو إلــى بلــد م ـا ،يلتقــون حتمــا بنــاس
أخريــن لديهــم عــادات وتقاليــد وثقافــات ،ولغــات
أخرى.
مســألة قبــول اآلخــر والتعــرف علــى خصوصياتــه
والتفاعــل االيجابــي مــع التعدديــة الثقافيــة ،مــن أهــم
تحديــات المجتمــع ُالمســتقبل للمهاجريــن ولالجئين،
لذلــك يمكــن أن نــرى أهميــة االســتفادة مــن الحريــات
المتاحــة ،خاصــة حريــة التعبيــر والنشــر ،فــي تفعيــل
وتطويــر الصحافــة الخاصــة بــكل مكــون مــن مكونــات
المجتمــع ،وأهميــة تشــجيع الصحفييــن واإلعالمييــن
والكتــاب مــن القادميــن الجــدد ،والمســاهمين بنشــر
ثقافــة التســامح وتســهيل اندمــاج األفــراد والجماعات
في مجتمعاتهم الجديدة.
ضمــن هــذا المنطــق يمكــن أن نثمــن مبــادرة تأســيس
جائـ�زة الصحافـ�ة الجديـ�د ة �Nya journalist
 prisetمــن قبــل مؤسســة ليرنيــا وبالتعــاون مــع
وكاالت مختصــة ولجنــة تحكيــم مــن رؤســاء عــدة
صحــف ووســائل إعــام ،مــن بينهــم رئيــس تحريــر
شبكة الكومبس.

ممــا جــاء فــي منشــورات الجائــزة :تعتبــر وســائل
اإلعــام بلغــات أخــرى جـ ًـزء ا ً
مهمــا مــن هــدف االندماج
والتكامل ومن العملية الديمقراطية في السويد.
هــذه الوســائل موجهــة بشــكل خــاص لألشــخاص فــي
الســويد الذيــن ال يســتطيعون اســتخدام اللغــة
الســويدية فــي مطالعــة الصحــف واالســتماع
ومشاهدة وسائل اإلعالم األخرى.
لــدى وســائل اإلعــام غيــر الســويدية فــي الســويد
مالييــن القــراء والمســتمعين والمشــاهدين داخــل
البــاد وخارجه ـا .لهــذا تــم اآلن تأســيس جائــزة
الصحافــة الجديــدة فــي الســويد ،المخصصــة للصحافــة
باللغــات غيــر الســويدية .ســيتم منــح الجائــزة فــي
أســبوع يارڤــا  Järvaveckanتاريــخ  15يونيــو
حزيران .2018
مع الترحيب في تقديم الترشيحات.

AHMED
ALZAYYAN
TEL: 070 - 0744951

تصدر عن شبكة الكومبس اإلعالمية

Chefredaktör och ansvarig utgivare Mahmoud Agha
العدد الخامس والخمسون | السنة الخامسة Juni 2018

تصــدر مــرة واحــدة فــي الشــهر ً
حاليــا ،وتــوزع مجانــا بالبريــد
وعبــر مراكــز ثابتــة فــي عــدة مناطــق منهــا :ســكونة
وســتوكهولم ويوتيبــوري ونورشــوبنغ ولينشــوبنغ
واسكليســتونا ،وهــي خدمــة إعالميــة باللغــة العربيــة هدفها
المســاهمة فــي تلبيــة الحاجــة إلــى وجــود وســيلة إعالميــة
تتفاعــل مــع الجاليــات العربيــة فــي الســويد وأوروبــا حــول كل
مــا يجــري مــن أخبــار ومســتجدات تهــم الجاليــات الناطقــة
بالعربية.
صحيفــة الكومبــس وســيلة إعالميــة جــادة تحــاول التركيــز
علــى القضايــا التــي تهــم االندمــاج بالمجتمــع والتعريــف

بحقــوق كل األشــخاص والجماعــات حســب وضعهــا القانونــي
في السويد وأوروبا ،إضافة إلى التواصل مع ما يجري في
البــاد العربيــة والعالــم والتشــجيع علــى االســتفادة مــن
التجــارب وتنــوع الثقافــات بيــن الشــعوب ،مــن خــال
التعريــف باآلخــر واالطــاع علــى نمــط الحيــاة التــي اختارتهــا
الشــعوب وطريقــة وضعهــا للحلــول التــي تحتاجهــا فــي إدارة
المجتمع وتطوير المؤسسات وزيادة الرفاهية.
هيئــة تحريــر الكومبــس تضــم العديــد مــن الصحفييــن
واإلعالمييــن المتعاونيــن معهــا مــن داخــل السويـــد
وخارجها.

مواقع شبكة الكومبس اإلعالمية على اإلنترنت

المؤسس ورئيس التحرير
د .محمود صالح آغا
0729718898
ma@alkompis.com

موقع الكومبس بالعربية
alkompis.se
موقع الكومبس بالسويدية
alkompis.se/sv
موقع راديو الكومبس
alkompis.se/radio
جريدة الكومبس الورقية
alkompis.se/magazine
موقع الشبكة الرئيسي
alkompismedianetwork.com

الجائزة مصنفة إلى فئتين:
جائــزة أفضــل عمــل صحفــي غيــر ســويدي فــي
السويد.
جائــزة أفضــل وموقــع أو منصــة أو منتــدى يتحــدث
ّ
بلغــة غيــر الســويدية ويناقــش بشــكل بنــاء مواضيــع
االندماج في المجتمع السويدي.
وكمــا نــرى يمكــن وضــع هــذه الجائــزة فــي إطــار
االعتــراف بأهميــة الصحافــة غير الناطقة بالســويدية
فــي الســويد ،ولكــن وكمــا نــرى أيضــا أن هــذا االهتمــام
بمــا أطلــق عليــه الصحافــة الجديــدة يتطلــب أيضــا
رفــع المســؤولية لــدى مــن يعتبــر نفســه مؤثــرا
ومتابــع مــن قبــل مــن يتلهــف ويحــرص علــى ســماع
المعلومــة الصحيحــة والكاملــة عمــا يجــري مــن حولــه
وأن يتابــع الحــوارات والنقاشــات البنــاءة التــي تســاعده
على االندماج والتفاعل مع مجتمعه الجديد.

د .محمود صالح آغا
رئيس تحرير شبكة الكومبس اإلعالمية

ANNONSAVDELNING

الســويد

69, 411 07 GÖTEBORG
TEL: 070 074 49 51
ESKILSTUNA
TEL: 073 760 98 22
UPPSALA
TEL: 073 717 70 68

MALMÖ
OLOF PALMES PLATS
1, 214 44 MALMÖ
TEL: 073 780 07 48
GÖTEBORG
DROTTNINGGATAN

المبيعات
أحمد الزيان
٠٧٠٠٧٤٤٩٥١
ahmed.a@alkompis.com

صفحة الكومبس على الفيسبوك
facebook.com/alkompis

utvalda platser i Stockholms län, Malmö,
Landskrona, Helsingborg och Göteborg Vi
kan skicka tidningen till dig med post, var
som helst i landet.
Vill du ha tidningen så skicka din adress till
oss på: info@alkompis.se
Alkompis.se hittar du på nätet och har redan
30000 unika besökare varje dag
samt ca: 1510 000 besökare på Facebook
och en mediaräckvidd på 700 000 personer.
Al Kompis åtnjuter väldigt högt förtroende
bland våra läsare som ser oss som “Sverige
på arabiska”.
Besök gärna också vår svenskspråkiga systertidning Altid.se.
MVH

STOCKHOLM
SCHEELEGATAN 4,
11223 STOCKHOLM
TEL: 072 971 88 98
@E-POST: INFO
ALKOMPIS.COM

Redaktionen

SVERIGES
STÖRSTA
TIDNING PÅ
ARABISKA

سكرتير التحرير
نزار عسكر
0737641489
nazar@alkompis.com

Al Kompis
Media
Network

är ett mediabolag med
ambitionen att
underlätta integrationen mellan de människor och kulturer som finns i
Sverige idag. Vi på Al Kompis är övertygade
om att integrationen är ömsesidig och inser
att det är viktigt att majoritetssamhället
får möjlighet att lära sig mer om de vanor,
traditioner och kulturer som de nya svenskarna tagit med sig till Sverige.
Al Kompis papperstidning består av 28
sidor och trycks i 25 000 exemplar. Den
distribueras av utdelare och på 40 speciellt

PÅ ARABISKA FRÅN SVERIGE
صديقك الناطق بالعربية في السويد

Politikveckan
Teknikveckan
Musikveckan
Ungdomsveckan
Sportveckan
Matveckan
Barnveckan
Kulturveckan

�أ�سبوع �سيا�سي
�أ�سبوع تكنولوجي
�أ�سبوع مو�سيقي
�أ�سبوع �شبابي
�أ�سبوع ريا�ضي
�أ�سبوع م�أكوالت
�أ�سبوع للطفل
�أ�سبوع ثقايف

Järvaveckan 9 – 17 Juni
 يونيو17  �إىل9 �أ�سبوع يارفا من

Vi tror att politik är mycket mer än krångliga partiprogram,
retoriska debatter och hårda slagord. Kom mellan den 9-17 juni
och tyck, tänk och känn vad politik är för dig. Din röst är viktig.
Läs mer på: jarvaveckan.se
Plats: Spånga IP

Pris: Gratis

 ومناق�شات خطابية و�شعارات،نحن نعتقد �أن ال�سيا�سة �أكرث بكثري من جمرد برامج حزبية معقدة
 يونيو17 - 9  كن معنا ما بني. Järvaveckan  لهذا ال�سبب يوجد �أ�سبوع يارفا.�صعبة
.  �صوتك مهم.لت�شارك وتعرف وتفكر وتعطي ر�أيك حول ماذا لدى ال�سيا�سيني من �أجلك
jarvaveckan.se:اقر�أ املزيد على موقع
Spånga IP:املكان

 جماين:ال�سعر
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أسبوع يارڤا  ...فرصة لتكوين الرأي ما قبل االنتخابات

للمشاركة والتعارف والحوار مع األحزاب وقياداتها

نشاطات ثقافية
وفنية وترفيهية مرافقة
من  9إلى  17يونيو/حزيران
في ساحة Spånga
ستوكهولم
أسبوع يارڤا الحدث والهدف

الكومبــس – موضــوع الغــاف :أســبوع مــن تســعة أيــام ،ليــس بعــدد أيامــه بــل بعــدد األحــزاب المشــاركة
بهذه التظاهرة الهامة ،والتي تعقد للعام الثاني على التوالي.
عــدد الجهــات المشــاركة بأســبوع يارڤــا هــذا العــام يبلــغ حوالــي  130ممثــل عــن شــركة أو مؤسســة ،وهــذا
يفــوق بثالثــة مــرات العــدد الــذي شــارك فــي الســنة الماضيــة ،إضافــة إلــى تزايــد فــي عــدد النشــاطات ،حيــث
يصل هذا العام إلى  100نشاط على مدار  9أيام.
كمــا ســيتم التركيــز علــى رفــع مســتوى المحتــوى مثــل األنشــطة الثقافيــة والفنيــة وتحضيــر األطعمــة إلــى
جانــب النــدوات وورش العمــل والنشــاطات السياســية التــي ستكتســب طابــع غيــر ممــل وغيــر تقليــدي،
حيــث يقــول اإلعــان الرســمي عــن هــذا األســبوع :نحــن نعتقــد أن السياســة أكثــر بكثيــر مــن مجــرد برامــج
حزبيــة معقــدة ،ومناقشــات خطابيــة وشــعارات صعبــة .لهــذا الســبب نحــن نقــوم بتنظيــم أســبوع يارڤــا
Järvavecka
يســاهم أيضــا فــي رفــع نســبة المشــاركة ضمــن فئــات
أخرى في المجتمع.
هــذا األســبوع الــذي أطلــق عليــه اســم يارڤــا وهــي
منطقــة تشــكل أحــد األجــزاء الشــمالية لمدينــة
ســتوكهولم ،تضــم عــدة ضواحــي أغلــب ســكانها مــن
المهاجريــن والســويديين مــن أصــول أجنبيــة ،ويطلــق
على بعضها اسم الضواحي المتضررة أو المهمشة.

الحياتــي واليومــي للســكان ،والســائد بينهــم أفــكار
مثل « :السياســة وجع رأس» أو «ما دخلنا بالسياســة»
أو غيرهــا مــن التعابيــر الســلبية الرائجــة ،واالقتــراب
أكثــر إلــى تعابيــر السياســة حســب مفاهيــم المجتمــع
الســويدي ،حيــث تهــدف العديــد مــن األنشــطة إلــى
تزويــد الــزوار باإللهــام والمعرفــة التــي تبســيط اتخــاذ
قرارهم ،قبل يوم االنتخابات.

تــدل األرقــام اإلحصائيــة علــى أن المهاجريــن أو
الســويديين الجــدد ،هــم مــن أقــل فئــات المجتمــع
الســويدي مشــاركة باالنتخابــات ،وبالتالــي المشــاركة
بصنــع القــرارات التــي تهمهــم وتهــم المجتمــع الــذي
يعيشــون بــه ،األســباب هنــا متعــددة ،لكــن النتيجــة
واحــدة ،ضعــف التمثيــل السياســي لشــريحة مهمــة
وتــكاد تكــون مهمشــة فــي بعــض المناطــق ،إضافــة
إلــى الخلــل الــذي يمكــن أن يصيــب عصــب المبــدأ فرصــة للتعــارف علــى برامــج األحــزاب هــذا األســبوع ونشــاطاته موجهــة بمعظمهــا لفئــة
الديمقراطــي فــي اختيــار مــن ســيحكمنا ويصنــع
الشــباب ،حيــث هنــاك حوالــي  %42مــن المقيميــن
القــرارات التــي تهمنــا وتهــم عوائلنــا وأطفالن ـا .إذا وقياداتها
هنــاك مشــكلة والمطلــوب إيجــاد الحلــول ،للتخفيــف خــال أســبوع يارڤــا وعلــى مــدار  9أيــام تشــارك كل
قــادة األحــزاب باللقــاء مــع أكبــر عــدد مــن ســكان
على األقل من حدتها ونتائجها.
المنطقــة والمناطــق األخــرى خاصــة مــن ذوي األصــول
مــن هنــا تأتــي فكــرة «أســبوع يارڤــا» كأحــد الحلــول األجنبيــة .أصحــاب فكــرة هــذا الحــدث والمنظمــون لــه،
لمشــكلة اإلقبــال الضعيــف علــى االنتخابــات فــي يطمحــون إلــى زيــادة معرفــة المشــاركين باألحــزاب
أوســاط المهاجريــن ،إضافــة إلــى أن نســبة المشــاركة وبالسياســيين الســويديين وكذلــك اطــاع األحــزاب
باالنتخابــات مــن قبــل الشــباب وذوي الدخــل المحــدود والسياســيين علــى مشــاكل وخصوصيــات هــذه الفئــة
إجمــاال أدنــى مــن نســبة كبــار الســن وذوي الدخــل من السكان.
المرتفــع .وهــذا مــا يزيــد مــن أهميــة االنتبــاه إلــى فئــة
المهاجريــن ألنهــا تحتــوي علــى نســبة عاليــة مــن فيمــا ســيكون هــذا األســبوع فرصــة لتغييــر الطابــع
الشــباب ومــن ذوي الدخــل المنخفــض ،وهــذا يعنــي أن التقليــدي لكلمــة «سياســي» ولمصطلــح «سياســية»
حــل مشــكلة اإلقبــال الضعيــف علــى االنتخابــات فــي لــدى العديــد مــن القادميــن الجــدد أو حتــى القدامــى
أوســاط المهاجريــن أو الســويديين الجــدد ،يمكــن أن ممــن يعتقــدون بــأن السياســة منفصلــة عــن الواقــع

أحمد عبد الرحمن
مؤسس فكرة أسبوع يارڤا:
نهدف إلى التأثير وإحداث فرق

فــي ضواحــي رينكبــي وتنســتا هــم دون ســن ،25
والعديــد منهــم يصوتــون فــي هــذا العــام للمــرة
األولى.
فــي انتخابــات عــام  ، 2014كان التصويــت فــي
بعــض الدوائــر االنتخابيــة حــول منطقــة يارڤ ـا ،أكثــر
بقليــل مــن  50فــي المائــة ،وهــو مــن أدنــى معــدالت
المشاركة في التصويت ضمن منطقة ستوكهولم.

أحمــد عبــد الرحمــن مؤســس فكــرة
أســبوع يارڤــا :نهــدف إلــى التأثيــر
وإحداث فرق
يقــول الناشــط الصومالــي أحمــد عبــد الرحمــن ،والــذي
تعــود لــه فكــرة تأســيس هــذا الحــدث‘« ،إنــه ألمــر
رائــع أن يســتمر أســبوع يارڤــا ويواصــل التطــور ،هــذه
مناســبة تتيــح الفرصــة للجميــع لكي يشــاركوا ويتركوا
أثــر مفيــد بــدال مــن التحــدث فقــط بمواضيــع جانبيــة.
نحــن نحــاول الوصــول إلــى األشــخاص الذيــن كانــوا فــي
الســابق محبطيــن أو خائفيــن أو غاضبيــن وســنبذل كل
مــا فــي وســعنا لكــي يســاهموا برأيهــم ،خاصــة فئــة
الشــباب ،فــي يــوم االنتخابــات لدينــا جميعــا الفرصــة
إلحــداث فــرق .فــي يــوم  9ســبتمبر /أيلــول ،ســيكون
لــكل صــوت نفــس القيمــة والقــدر ،بغــض النظــر عمــن
أنت أو من أين أنت».
تبلــورت فكــرة أســبوع يارڤــا لــدى أحمــد عبــد الرحمــن
الــذي يعمــل كمستشــار اقتصــادي فــي غرفــة
ســتوكهولم التجاريــة ،ويــرأس أيضــا القريــة العالميــة
 Global Villageفــي العــام  ، 2016عندمــا
كان ينظــم نشــاطات تتضمــن عــروض ســينمائية
لعائــات األطفــال مــن ســكان الضواحــي الشــمالية فــي
ســاحة يارڤــا  Järvafältetللســنة الرابعــة علــى
التوالــي ،حينهــا أدرك أنــه يمكــن اســتغالل العــرض
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الســينمائي اليومــي كفرصــة مثاليــة لعقــد اجتماعــات
بيــن المواطنيــن واألشــخاص السياســيين المنتخبيــن،
فقــرر دعــوة جميــع قــادة األحــزاب إلــى إلقــاء خطــاب
قصيــر قبــل عــرض الفيلــم ،واالنضمــام إلــى مشــاهدته
مع بقية الحضور.
فــي العــام  2016أي بعــد الدعــوة األولــى ،شــارك
فقــط حــزب البيئــة ممثــا بأحــد قادتــه «غوســتاف
فريدوليــن» فــي العــام التالــي  2017اســتجاب جميــع
قــادة األحــزاب ووصــل عــدد الــزوار المشــاركين مــا
بين  1000و 3000زائر في اليوم الواحد.

برامج ونشاطات أسبوع يارڤا

ســتجري نشــاطات  Järvaveckanفــي ســاحة
 Spånga IPفــي مدينــة  Tenstaفــي
ســتوكهولم .المهرجــان مفتــوح مــن الســاعة الثالثــة
ظهرًا إلى الثامنة ً
مساء.

فــي كل يــوم ســيتم إثــارة موضــوع محــدد ومختــار،
مثــل المســاواة بيــن الجنســين ،المبــادرات ،أو الصحــة
والرعايــة .يتخلــل الموضــوع المثــار ورش دراســية
وحلقــات نقــاش باإلضافــة إلــى لقــاء مــع قيــادات للحــزب
يوميا.
يقــول أحمــد عبــد الرحمــن مؤســس فكــرة أســبوع
يارڤــا بهــذا الصــدد« :هنــاك العديــد مــن الطــرق
المختلفــة للتأثيــر علــى المجتمــع ،عــن طريــق
المدرســة ،وفــي أماكــن العمــل ،أو مــن خــال
الموســيقى ،هــذا العــام تلقينــا االمكانيــات فــي أســبوع
يارڤــا أن نعــرض أشــياء متكاملــة .الهــدف هــو أن
يكــون الــزوار وفــي غضــون أســبوع قادريــن علــى
تكويــن رأي حــول لمــن يصوتــون قبــل االنتخابــات .هنــا
يمكنــك مقابلــة السياســيين ،والتحــدث مــع قــادة
األحــزاب ،واالســتماع إلــى المناقشــات ،ومقابلــة
المنظمــات المعنيــة وذات الصلــة ،باإلضافــة إلــى
المشاركة في النقاشات».

وهنا البرنامج اليومي ألسبوع يارڤا:
في كل يوم سيكون هناك حزب معين ،باإلضافة إلى موضوع اليوم الرئيسي.
الســبت  ٩يونيــو ،الحــزب :المبــادرة النســوية .والموضــوع :المســاواة والمســاواة بيــن
الجنسين
األحد  ١٠يونيو ،الحزب :حزب الليبراليين .والموضوع :الصحة والرعاية
اإلثنيــن  ١١يونيــو ،الحــزب :حــزب الوســط .الموضــوع :أصحــاب الشــركات وإقامــة
المشاريع
الثالثاء  ١٢يونيو ،الحزب :المسيحيين الديمقراطيين .الموضوع :االندماج والهجرة
األربعاء  ١٣يونيو ،الحزب :حزب البيئة .الموضوع :المدارس والتعليم
الخميــس  ١٤يونيــو ،الحــزب :الموديــرات المحافظيــن .الموضــوع :ســوق العمــل
والترسيخ
الجمعــة  ١٥يونيــو ،الحــزب :ســفيرياديمكراتنا .الموضــوع :المســاهمة والمشــاركة
باالنتخابات
السبت  ١٦يونيو ،الحزب :حزب اليسار .الموضوع :السكن وبيئة المدن
األحــد  ١٧يونيــو ،الحــزب :حــزب االشــتراكيين الديمقراطييــن .الموضــوع :األمــان
واالستثمار
موعدنــا إذا فــي أســبوع يارڤــا مــا بيــن  9و 17يونيــو فــي ســاحة ســبونغاSpånga ،
 IPفي مدينة  Tenstaفي ستوكهولم.
في أول يوم  9يونيو :من الساعة  15:00إلى الساعة 20:00
األيام من  10إلى  16يونيو :من الساعة  15:30حتى 20:00
يوم  17يونيو :من الساعة  15:00حتى الساعة 20:00
قم بزيارة موقع أسبوع يارڤا لالطالع أكثر على البرامج والنشاطات المرافقة
Ta del av årets program, och läs mer på www.jarvaveckan.se
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الدخل السنوي لشركته يتجاوز  100مليون كرون

إبراهيم الفقعاوي للمستثمرين الجدد:
ّ
” ال تهابوا األمور وتحلوا
بالشجاعة سوف تنجحون”

الكومبــس – تجــارب نجــاح :إبراهيــم الفقعــاوي ،رجــل أعمــال مــن أصــول فلســطينية ،ناجــح فــي كل
المقاييــس .انتقــل إلــى الســويد عــام  ،2004فأســس شــركة نقــل تعمــل فــي مجــال نقــل األشــخاص،
أصبح دخلها السنوي يتخطى  100مليون كرون سويدي ّ
سنويًا.
يقــول الفقعــاوي لـــ «الكومبــس»« :تأسســت شــركة كرونــان ( )Kronan Grupp ABفــي العــام
 ،2010بعد االنتهاء من شركة خاصة ( )Enskild firmaكانت لدينا.
بدأنــا بمشــروعنا فــي هــذه الشــركة ،وكنــا نعمــل مــع شــركة محليــة فــي يوتيبــوري ،ومــن ثــم أخذنــا
عقــود مــع فيســترا ترافيــك ،وتطــور الموضــوع ،وبــدأت العقــود تــزداد أكثــر فأكثــر إلــى أن وصلنــا
إلى  120عقدًا في الوقت الحالي.
موضــوع النزاهــة مهــم وعالــي جـدًا فــي الســويد ،وهــذا األمــر يشــجع علــى االســتثمار فــي هــذا البلــد،
فكانت كلها عوامل ساهمت في تحقيق النجاح.

ما إن يفهم الشخص قوانين هذا البلد
تتالشى الصعوبات فورًا
CM BUSINESS FLOW AB






عقود مع  16بلدية

تعاقــدت الشــركة مــع  16بلديــة لنقــل األشــخاص
وذوي االحتياجــات الخاصــة وكبــار الســن والمرضــى.
ويضيــف الفقعــاوي« :ليســت شــركة كرونــان لوحدهــا
مــن ســتدير المشــروع إنمــا شــركة كرونــان تعاونــت
مــع الشــركات الصغــرى إلدارة المشــروع وتــم االتفــاق
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مــع  16شــركة موجــودة فــي فيســترا غوتالند ،أقنعنا
الشــركات الصغــرى أن يتعاونــوا مــع شــركة كرونــان،
وتــم العمــل علــى هــذا األمــر -منــذ بدايــة تأســيس
الشــركة  -فــي أن نكســب ثقــة المتعاونيــن معنــا وهــذا
األمــر الــذي أهلنــا لهــذه المرحلــة ،جســور الثقــة التــي
بنيناهــا مــع هــذه الشــركات الصغــرى هــي التــي
شــجعتهم كــي يأخــذوا جــزءًا مــن العمــل ،ألنهــم فــي
األســاس كانــوا موظفيــن فــي شــركة كرونــان ومــن ثــم
طرحــت عليهــم اقتــراح بتطويــر وتكبيــر عملهــم
وأن يقومــوا بتأســيس شــركات صغيــرة وأخــذ جــزء
من العمل من شركة كرونان.
تشــجعوا وأقدمــوا علــى هــذه الخطــوة بــأن يبــدأوا
مشــاريعهم الصغيرة واســتفادوا بشــكل جيد الســيما
بعــد أن كبــرت شــركة كرونــان وبــدأوا يطلبــون حصصًا
أكبر.
وبعــد أن شــاهدت الشــركات الصغيــرة هــذه
النجاحــات ،بــادرت إلــى طــرق أبــواب شــركتنا لطلــب
عمل أكثر.

شــركة كرونــان تغطــي تقريبــا مســاحة  80بالمئــة،
مــن مســاحة محافظــة فيســترا غوتالنــد ونحــن
متواجــدون فــي أكثــر مــن بلديــة ومدينــة ،والعقــود
التــي لدينــا علــى مســاحة  16بلديــة مــن بــوروس إلــى
دالس ايت.

مستوى النزاهة عال جدا
في السويد يشجع على
االستثمار
 120مركبة و  250موظف
تمتلــك الشــركة أكثــر مــن  120مركبــة تعمــل فــي
جميــع أنحــاء فيســترا غوتالن ـد ،عــدد العامليــن فــي
الشركة يتجاوز  250موظفًا.
عــن ســؤال الكومبــس حــول مــا إذا كان قــد واجــه
صعوبــات فــي تحقيــق هدفــه يقــول« :ال يوجــد
صعوبــات بقــدر ماهــي مقــدرة الشــخص علــى فهــم
نظــام البلـد ،مــا إن يفهــم الشــخص قوانيــن هــذا البلــد
تتالشــى الصعوبــات فــورًا ،وتصبــح مــع الخبــرة ومــرور
األيام األمور روتينية ألي شركة أو صاحب شركة.
نصيحــة للمســتثمر الجديــد فــي ســوق العمــل
الســويدي ،أال يهــاب األمــور وأن يتحلــى بالشــجاعة وأن
يكون مبادرًا باتخاذ الخطوات األولى».
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IBLAND ÄR
DET ENKLARE
ATT RINGA
Tanka Amigos för riktigt billiga utlandssamtal.
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الهجرة واإلندماج واألمن
والبطالة قضايا رئيسية في
برامج األحزاب السياسية
لإلنتخابات العامة 2018
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#Jallarösta

إﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
بهدف التعرف أكثر على مواقف ومناهج األحزاب السويدية

الكومبس تستطلع مواقف األحزاب
المشاركة باإلنتخابات
الكومبــس – حملــة يــا ننتخــب :مــن ســأنتخب ولمــاذا وعلــى أي أســاس ســأمنح صوتــي لهــذا الحــزب أو ذاك؟
ســؤال يتكــرر فــي أذهــان المتردديــن بالذهــاب إلــى اإلنتخابــات أو ممــن قــد اقتنعــوا بأهميــة
ً
ممارســة حقهــم اإلنتخابــي .الجــواب علــى هــذا الســؤال ليــس ســهال ،خاصــة إذا كان
صاحــب الســؤال قــادم جديــد ،أو لــم يمــر علــى وجــوده فــي الســويد ســوى بضعــة
سنوات.
الكومبــس وضمــن حملــة «يــا ننتخــب» وجهــت ســتة أســئلة إلــى األحــزاب الثمانيــة الممثلــة
حاليــا فــي البرلمــان الحالــي والتــي ستشــارك فــي اإلنتخابــات المقبلــة ،وتلقــت منهــا إجابــات نضعهــا أمــام
القراء ،لكي تساهم في تقوية قواعد خياراتهم التي تناسب توجهاتهم.
األســئلة التــي توزعــت علــى المواقــف مــن القضايــا الداخليــة والخارجيــة ،اكتســبت بجــزء منهــا
خصوصية تتعلق بالقادمين الجدد والمهاجرين والسويديين من أصول أجنبية.

وفيمــا يلــي نــدرج األســئلة الســتة التــي وجهــت لألحــزاب المشــاركة
باإلنتخابات المقبلة والممثلة بالبرلمان الحالي.

الســؤال األول  :مــا هــي القضايــا التــي يطرحهــا
حزبكــم فــي اإلنتخابــات العامــة المقبلــة لعــام
2018؟

الســؤال الثانــي  :هــل لديكــم أي تدابيــر ملموســة
للحــد مــن البطالــة وغيرهــا مــن المشــاكل التــي
تعاني منها المناطق المهمشة اجتماعيًا ؟

الســؤال الثالــث  :كيــف تعتقــدون أنــه يمكنكــم
حــل مشــكلة ارتفــاع معــدالت البطالــة بيــن
األشخاص المولودين خارج السويد؟

الســؤال الرابــع :مــاذا لديكــم مــن اقتراحــات
سياسية بخصوص أزمة السكن؟

الســؤال الخامــس :مــا هــي سياســة الحــزب تجــاه
قضايــا الهجــرة واللجــوء ،وكيــف تنظــرون لقضيــة
االندماج؟

الســؤال الســادس :أيــن هــو موقعكــم فيمــا يتعلــق
بالسياســات الخارجيــة ،الســيما تلــك التــي تهــم متابعــي
شــبكة الكومبــس مثــل فلســطين وإســرائيل والحــرب
الســورية واالســتقرار وإعــادة إعمــار العــراق وليبيــا
وغيرهم

؟
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سويد أقوى وأكثر أمانًا

ً
أوال:

تركيــز الجهــود مــن أجــل ســويد أقــوى،
وأكثــر أمانــا ،مــن خــال تحســين الرفاهيــة
االجتماعيــة والقانــون والنظــام وتســريع عمليــة
االندماج.

حزب االشتراكيين الديمقراطيين
SOCIALDEMOKRATERNA
لديه  113مقعدًا من أصل 349
يشارك في تأسيس
الحكومة الحالية مع حزب البيئة
من األحزاب المحسوبة على اليسار

هي الحل

الوظائــف البســيطة ليســت

ســوف يحصــل المزيــد مــن األشــخاص علــى
فــرص عمــل أو الحصــول علــى التعليــم الــذي
يــؤدي للعمــل .هذيــن األمريــن همــا بالتأكيــد األكثــر
أهميــة .كل األشــخاص الذيــن يســتطيعون العمــل
ســوف يعملــون ،وبالتالــي ســيكون الشــخص قــادرًا
علــى العيــش براتبــه .نحــن ال نعتقــد أن وجــود الكثيــر
مــن فــرص العمــل المعروفــة باســم الوظائــف
البســيطة ،التــي غالبــا مــا تكــون ذات رواتــب منخفضة،
هــي الحــل .ومــن المهــم جـدًا أن يتعلــم الشــخص اللغــة
الســويدية وتوفيــر الظــروف الصحيحــة والمناســبة لــه
من أجل أن يكون قادرًا على القيام بذلك.

ثانيًا:

معــدالت البطالــة آخــذة
باالنخفاض

ثالثًا:

رئيسه ستيفان لوفين
رئيس الوزراء الحالي
STEFAN LÖFVEN

أجوبة حزب
االشتراكيين
الديمقراطيين
على أسئلة
الكومبس

إنهــا تتعلــق بالحصــول علــى عمــل أو تعليــم
بأســرع وقــت ممكــن .ولذلــك فقــد قدمــت
الحكومــة التــي يقودها الحزب االشــتراكي الديمقراطي
العديــد مــن أشــكال التوظيــف المختلفــة مثــل نظــام
بدايــة عمــل جديــد  ،Nystartsjobbوالعمــل
اإلضافــي  .Extratjänsterفالعاطلــون عــن العمل
والذيــن يحتاجــون للتعليــم والحصــول علــى فرصــة
عمــل ،لديهــم اآلن واجبــات تعليميــة مــن أجــل أن
يتمكنوا من الحصول على وظيفة.
إن مشــاركة إســهام جميــع البلديــات فــي مســؤولية
اســتقبال القادميــن الجــدد ،ســيجعل مــن الســهل أيضــا
حصــول األشــخاص المولوديــن خــارج الســويد علــى
فــرص عمــل .وعملــت الحكومــة أيضــا علــى توجيــه
االســتثمارات للمــدارس فــي المناطــق المهمشــة
اجتماعيــا لضمــان حصــول جميــع األطفــال علــى
الشروط الالزمة للتمتع بالتعليم الجيد.
علــى الرغــم مــن وجــود الكثيــر مــن األمــور التــي
يتعيــن القيــام به ـا ،نحــن نــرى حاليــا أن معــدالت
البطالــة آخــذة باالنخفــاض بصــورة مطــردة ســواء بيــن
األشــخاص المولوديــن داخــل أو خــارج الســويد .حيــث
انخفضــت أعــداد العاطليــن عــن العمــل بنحــو  14ألــف
ً
شــخص مقارنــة مــع أرقــام إحصائيــات العــام الماضــي.
فنســبة البطالــة أصبحــت أقــل بكثيــر ضمــن فئــة
األشــخاص المولوديــن خــارج الســويد والســيما
القادمين الجدد.

بنــاء المزيــد مــن الشــقق
وبوتيرة أسرع
ً
أوال وقبــل كل شــيء يجــب أن نســتمر فــي
بنــاء الشــقق الســكنية الجديــدة ،فنحــن
نعتبــر هــذه القضيــة ذات أولويــة عاليــة .عمليــة البنــاء
يجــب أن تصبــح أســهل وأســرع .كمــا ينبغــي تقصيــر
مــدة معالجــة الطعــون الخاصــة المقدمــة ضــد الخطــط
التفصيلية.
نفــذت الحكومــة التــي يقودهــا الحــزب االشــتراكي
الديمقراطــي عــدد مــن اإلصالحــات التنظيميــة
المبســطة التــي تســهل مشــاريع البنــاء .كمــا نريــد
توحيــد مقاييــس بنــاء المنــازل مــن أجــل خفــض
وتقليل التكاليف.
لقــد شــهدنا مســتويات قياســية مــن مشــاريع بنــاء
المســاكن ،ويعــود ذلــك لعــدة أمــور مــن بينهــا
االســتثمارات والمســاعدات التــي قدمتهــا الحكومــة
لبنــاء وحــدات اإليجــار الســكنية ،وبرنامــج منــح
مكافئــات البنــاء للبلديــات التــي تتحمــل مســؤولية
توفيــر المســاكن وتقديــم حوافــز للترميــم والتجديـد.
حيــث خصصــت الحكومــة بشــكل إجمالــي حوالــي 6
مليــار كــرون ســنويًا لزيــادة وتيــرة عمليــات بنــاء
المساكن.

رابعًا:

قوانيننــا حــول الهجــرة يجــب
أن ال تختلــف عــن تشــريعات االتحــاد
األوروبي

خامسًا:

بالنســبة للحــزب االشــتراكي
الديمقراطــي فإنــه مــن المهــم جـدًا أن
يحصــل النازحــون أو الالجئــون علــى المســاعدة الالزمة.
الســويد اتخــذت علــى عاتقهــا مســؤولية تاريخيــة
كبيــرة جـدًا فيمــا يتعلــق بالنازحيــن والالجئيــن ونحــن
مســتمرون فــي الدفــاع عــن حقــوق تقديــم طلــب
اللجــوء .ولكــن قوانيننــا ال يمكــن أن تختلــف اختالفــا
كبي ـرًا عــن تشــريعات الــدول األخــرى فــي االتحــاد
األوروبــي ،حيــث يجــب أن يشــارك المزيــد فــي تقاســم
تحمــل المســؤولية بهــدف ضمــان فعاليــة االندمــاج
بطريقــة جيــدة .أولئــك الذيــن يأتــون الــى هنــا ســوف
يدخلــون بســرعة فــي المجتمــع ،ويتعلمــون،
ويحصلــون علــى فرصــة عمــل ويكســبون راتــب جيــد
يضمــن لهــم العيــش الكريــم .ينبغــي أن يكــون هــؤالء
قادريــن علــى المســاهمة والمشــاركة فــي نظــام األمان.
إن حصــول المزيــد مــن األشــخاص علــى فــرص عمــل
بشــكل أســرع هــو أمــر ســيعود بالفائــدة علــى المجتمــع
والفرد على حد سواء.

العربية

هــذه مواقفنــا مــن القضايــا

سادسًا:

نشــهد اليــوم العديــد مــن التحديــات
الصعبــة فــي العالــم ،بــدءًا مــن
التغيــرات المناخيــة انتهــاءًا بالصراعــات والحــروب.
ونحــن فــي الحــزب االشــتراكي الديمقراطــي نــرى أنــه ال
يمكــن التغلــب علــى هــذه التحديــات إال مــن خــال

التعــاون العالمــي .بالنســبة لنــا فــإن األمــم المتحــدة هــي
المحــور الواضــح لهــذا العمــل ،ومــن دواعــي الســرور
أنــه خــال هــذه الفتــرة حصلــت الســويد علــى مقعــد
فــي مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة .وكعضــو فــي
اتحــاد دول عــدم االنحيــاز ،باإلضافــة إلــى التمتــع
بتقاليــد عريقــة مــن التضامــن الدولــي ،فــإن الســويد
تســتطيع  -وينبغــي عليهــا أيضــا  -أن تلعــب دورًا
نش ـطًا فــي العمــل مــن أجــل عالــم يســوده الســام
والعدل.
يعمــل الحــزب االشــتراكي الديمقراطــي مــن أجــل أن
يحصــل كل مــن الفلســطينيين واإلســرائيليين علــى
الحــق فــي الحريــة والتنميــة واألمــان داخــل حــدود آمنــة
ومعتــرف به ـا .إن اعترافنــا بدولــة فلســطين يهــدف
إلــى تعزيــز القــوى المعتدلــة فــي فلســطين ودعــم
وتمكيــن خطــوات التقــدم الدبلوماســي .ينبغــي علــى
جميــع األطــراف أن تمتنــع عــن ارتــكاب العنــف
وإفساح المجال لمحادثات ومفاوضات السالم.
إن الســبيل الوحيــد للمضــي قدمــا نحــو ســام دائــم فــي
ســوريا هــو مــن خــال عمليــة سياســية تقودهــا األمــم
المتحــدة تهــدف للتوصــل إلــى حــل ســلمي .ســاهمت
الســويد منــذ انــدالع الصــراع فــي الجهــود اإلنســانية
التــي تقودهــا األمــم المتحــدة فــي ســوريا والــدول
المجــاورة له ـا .وتتمثــل اســتراتيجية الســويد خــال
الســنوات الخمــس المقبلــة حــول األزمــة الســورية
بتخصيــص مســاعدات بقيمــة  1,7مليــار كــرون،
كعوامــل اســتراتيجية مرنــة وطويلــة األم ـد ،حيــث
تهــدف لعــدة أمــور مــن بينهــا المســاهمة فــي تقليــل
المعاناة ودعم القوى الديمقراطية.
إن دعــم الســويد للعــراق هــو واســع وطويــل .حيــث
تدعــم الســويد ومــن خــال تواجدهــا فــي مجلــس
األمــن البعثــة السياســية التابعــة لألمــم المتحــدة فــي
العــراق  UNAMIوالجهــود المبذولــة لتعزيــز
وتســهيل اإلجــراءات الوطنيــة لبنــاء الســام وتحقيــق
االســتقرار الوطنــي .إن التــزام الســويد تجــاه العــراق
يعنــي أيضــا دعــم االســتقرار علــى المــدى الطويــل
والتنميــة الديمقراطيــة .وفــي صيــف عــام  2017تــم
إطــاق اســتراتيجية خماســية لتطويــر آفــاق التعــاون
اإلنمائــي مــع العــراق ،والغــرض مــن ذلك هو المســاهمة
فــي بنــاء الســام وبنــاء الدولــة فــي البــاد ،وبنــاء مجتمــع
سلمي ،واحترام حقوق اإلنسان والمساواة.
لقــد عينــت الحكومــة بقيــادة الحــزب االشــتراكي
الديمقراطــي مبعوثــا خاصــا جديـدًا لعــدد مــن القضايــا
مــن بينهــا الصــراع فــي ليبي ـا ،ودعــم دعــوة األميــن
العــام لألمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــس لتحقيــق
المزيــد مــن التعــاون الدولــي ،ومنــع ومكافحــة االتجــار
بالبشــر ،ومحاكمة المجرمين .وشــاركت الســويد مرارًا
وتكــرارًا عبــر تواجدهــا فــي مجلــس األمــن الدولــي
التابــع لألمــم المتحــدة فــي لفــت االنتبــاه إلــى الوضــع
غيــر المقبــول لالجئيــن والمهاجريــن فــي ليبيـا .تعتبر
الســويد مــن أكبــر المانحيــن للمفوضيــة الســامية لألمــم
المتحــدة لشــؤون الالجئيــن  ،UNHCRباإلضافــة إلــى
دعمهــا الكبيــر لمنظمــة الهجــرة الدوليــة التابعــة
لألمــم المتحــدة ،والمســاهمة أيضــا فــي دعــم أعمــال
منظمــة الهجــرة فــي مناطــق الســاحل اإلفريقــي
وغرب إفريقيا.
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أن نســتثمر فــي مجــال القطــارات فائقــة الســرعة ،ونظــام سوق العمل.
غذائــي بيئــي وعضــوي ،وإيقــاف انتشــار المواد البالســتيكية
والسموم في البحر.
الحلــول لمواجهــة خطــر تهديــد المنــاخ هــي موجــودة
يريــد حــزب البيئــة أيضــا بنــاء
بالفعــل ،ولكــن هنــاك حاجــة لقيــادة تجــرؤ علــى تحديــد مناطــق ســكنية مختلطــة مــن أجــل
األولويات .المناخ ال يمكن أن ينتظر.
نحــن نريــد أن نعطــي النــاس المزيــد مــن القــدرة علــى تجنب التمييز العنصري
التحكــم بوقتهــم الخــاص ،والتركيــز أكثــر علــى قضايــا
علــى الرغــم مــن أننــا نشــهد اليــوم بناء مســاكن
الصحة النفسية بالنسبة لألطفال والشباب المراهقين.
أكثــر ممــا كان عليــه الوضــع منــذ فتــرة
يريــد حــزب البيئــة أن يبنــي الســويد حيــث نهتــم ونعتنــي
ببعضنــا البعــض .وحــزب البيئــة أيضــا هــو صــوت قــوي مــن طويلــة ،إال أنــه ال يــزال هنــاك نقــص فــي عــدد المســاكن فــي
ً
العديــد مــن مناطــق الســويد .أوال هنــاك نقــص واضــح فــي
أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان.
نحــن نريــد أن تكــون الســويد جريئــة فــي اتخــاذ المواقــف عــدد المســاكن التــي يمكــن أن يعيــش فيهــا األشــخاص مــن
حتــى عندمــا يكــون هنــاك وضــع غيــر مريــح .نحــن نحتــاج ذوي الدخــول المنخفــض .ووفقــا لتوقعــات مصلحــة الدولــة
لجهــود عالميــة مــن أجــل البيئــة والســام والمســاواة لشــؤون اإلســكان فــإن هنــاك حاجــة لبنــاء أكثــر مــن 700
ألف شقة سكنية بحلول عام .2025
وحماية حقوق اللجوء.
وعملــت الحكومــة علــى وضــع برنامــج مؤلــف مــن 22
نقطــة ،لمعالجــة النقــص الحالــي لمشــكلة الســكن ،وتشــمل
( أنظر إلى اإلجابة في ثالثًا)
علــى ســبيل المثــال وضــع تدابيــر لجعــل عمليــة البنــاء أكثــر
فعاليــة بحيــث يتــم تســريع وتيــرة عمليــات البنــاء والتمكــن
نحــن بحاجــة إلــى مهــارات جميــع مــن بنــاء المزيــد مــن األراضــي ،ودعــم االســتثمارات الخاصــة
ببنــاء شــقق ســكنية رخيصــة ومتينــة مــع تحديــد الحــد
الذين يأتون للسويد
األقصى لإليجار سلفًا.
هنــاك حاجــة فعليــة لبنــاء المزيــد مــن المســاكن الســيما
يعمــل حــزب البيئــة علــى خلــق المزيــد مــن شقق اإليجارات وبأسعار إيجار معقولة ومناسبة.
الفــرص لدخــول ســوق العمــل بالنســبة ألولئــك يريــد حــزب البيئــة أيضــا بنــاء مناطــق ســكنية مختلطــة
الذيــن هــم اليــوم بعيــدون عــن احتمــال الحصــول علــى مــن أجــل تجنــب التمييــز العنصــري .وهــذا يعنــي أننــا نريــد
عمــل .كل األشــخاص الذيــن يســتطيعون ويرغبــون ســوف العديــد مــن الشــقق ذات اإليجــارات الرخيصــة فــي المناطــق
يحصلــون علــى فرصــة عمــل ،الســيما وأن هنــاك نقــص التــي يعيــش فيهــا األشــخاص مــن ذوي الدخــل المــادي
كبير في األيدي العاملة في العديد من القطاعات.
المرتفــع وكذلــك أيضــا بنــاء العديــد مــن شــقق التمليــك
نحــن بحاجــة لالســتفادة مــن مهــارات جميــع الذيــن يأتــون والمنــازل الصغيــرة فــي المناطــق التــي يعيــش فيهــا
للســويد وهــم فــي مرحلــة البلــوغ .وهــذا األمــر يســير فــي األشــخاص مــن ذوي الدخــل المــادي المنخفــض .يجــب أن
االتجــاه الصحيــح ،حيــث تســتغرق وقــت أقصــر بالنســبة يعيــش األشــخاص مــن ذوي الخلفيــات والمســتوى التعليمي
للقادميــن الجــدد لترســيخ وإثبــات أنفســهم فــي ســوق والدخــل المختلــف جنبــا إلــى جنــب ويثقــون ببعضهــم
العمل.
البعض.
ولكــن مــع ذلــك ال تــزال هنــاك مجموعــات ممــن تجــد
صعوبــة فــي الحصــول علــى وظيفــة عمــل ،بمــا فــي ذلــك
أولئك الذين يأتون من بلدان خارج االتحاد األوروبي.
نريــد أن نعطــي العائــات الحــق
قــاد حــزب البيئــة ومــن خــال تواجــده فــي الحكومــة
مشــروع « Snabbspåretالمســار الســريع» ألصحــاب واإلمكانيــات الالزمــة للحصــول علــى
الشــركات .حيــث تتــم االســتفادة مــن الخبــرات التــي يتمتــع فرصة َلم الشمل
بهــا العديــد مــن الوافديــن الجــدد ومــلء الفجــوات المعرفيــة
الموجودة لديهم مثل اللغة وقواعد العمل السويدية.
يجــب حمايــة حقــوق اللجــوء ،والســويد
ـح
ـ
ت
ف
ونحــن حريصــون بشــكل عــام علــى تســهيل إجــراءات
ســوف توفــر الحمايــة والفــرص الممكنــة
وإدارة الشــركات الصغيــرة ،كمــا أننــا نرغــب بمواصلــة بنــاء حيــاة جديــدة ألولئــك األشــخاص الذيــن يحتاجــون
العمل بهذا الموضوع خالل المرحلة المقبلة.
لذلــك .نحــن نريــد أن نعطــي العائــات الحــق واإلمكانيــات
َ
إن حــزب البيئــة هــو إيجابــي تجــاه مــا يســمى الالزمــة للحصــول علــى فرصــة لــم الشــمل ،وأن يتمكــن
 Etableringsjobbenأي مشــروع وظائــف الترســيخ األشــخاص المحتاجيــن للحمايــة مــن الحصــول علــى تصريــح
الــذي تــم االتفــاق عليــه بيــن الحكومــة واألطــراف الممثلــة اإلقامــة الدائمــة .ونحــن نرغــب أيضــا بتحســين أوضــاع
لســوق العمــل ،حيــث ينــص علــى أن أي شــخص يتــم القاصريــن غيــر المصحوبيــن بذويهــم ،وتحســين أوضــاع
توظيفــه ضمــن مشــروع وظائــف الترســيخ والمعروفــة مســاكن طالبــي اللجــوء ،وتقصيــر فتــرات معالجــة طلبــات
باســم  Etableringsjobbenفإنــه ســيكون قــادرًا تصاريــح العمــل وقــرارات اللجــوء وذلــك بهــدف الدخــول
فــي نفــس الوقــت علــى التســجيل فــي مــدارس تعليــم اللغــة للمجتمــع بشــكل أســرع .يجــب أن يتمكــن العديــد مــن
الســويدية لألجانــب  SFIوغيرهــا مــن برامــج التدريــب الحصــول علــى التعليــم أو فرصــة عمــل بشــكل أســرع،
التعليميــة التــي يتــم االتفــاق عليهــا بيــن صاحــب العمــل والتركيــز بشــكل خــاص ج ـدًا علــى القادميــن الجــدد مــن
والموظــف .ولكــن حتــى الحلــول المحليــة وصغيــرة الحجــم فئــة النســاء .إن نجــاح االندمــاج يزيــد مــن فــرص تبــادل
هــي مهمــة جـدًا .يريــد حــزب البيئــة خــال المرحلــة المقبلــة الميــزات بيــن األشــخاص الجــدد والذيــن تــم ترســيخهم
دعــم شــركات وظائــف االندمــاج االجتماعيــة بمختلــف بالفعــل ،ويوفــر أيضــا الظــروف المالئمــة لتحقيــق االندمــاج
الطــرق الممكنــة وذلــك بهــدف خلــق المزيــد مــن فــرص الجيــد ويقلــل مــن وجــود أرض خصبــة للعنصريــة .عندمــا
العمــل .شــركات وظائــف االندمــاج االجتماعيــة هــي مثــال يترســخ االســتبعاد والفقــر فــي المجتمــع ويتزايــد انعــدام
للشــركات التجاريــة الصغيــرة مثــل المقهــى «الكافتيريــا» ثقــة بيــن النــاس واتجــاه المســتقبل .نحــن نريــد التخلــص
ومحــات البضائــع المســتعملة ،ولكــن الذيــن يعملــون هنــاك مــن ظواهــر عــدم المســاواة والتمييــز العنصــري .ســوف
يمكنهــم العمــل علــى أســاس قدراتهــم الذاتيــة .حيــث يعيــش النــاس فــي الســويد مــع بعضهــم البعــض وليــس
تعتبــر هــذه المشــاريع خطــوة أولــى جيــدة للدخــول فــي فــي بيئــة متشــابهة فــي أحيــاء مختلفــة .يجــب أن يعيــش
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ً
أوال:

حــزب البيئــة يريــد بنــاء عالــم أفضــل لــكل مــن
البشــر والحيوانــات والطبيعــة .سيســألنا أطفالنــا
مــاذا فعلنــا لمواجهــة التهديــدات المناخيــة والتلــوث
البيئــي .حيــث يجــب علينــا الحــد مــن االنبعاثــات والتحــول
إلــى مجتمــع مســتدام .لذلــك نحــن نريــد مــن بيــن عــدة أمــور

خامسًا:

األشــخاص مــن ذوي الخلفيــات والمســتوى التعليمــي
والدخــل المختلــف جنبــا إلــى جنــب ويشــعرون بالثقــة تجــاه
بعضهم البعض.

يمتلــك حــزب البيئــة التزامــا
قويًا ببناء الدولة الفلسطينية

سادسًا:

ترتكــز السياســة الخارجيــة لحــزب البيئــة
علــى أســاس نشــط ومســتقل .الســويد
ســوف تعمــل مــن أجــل التنميــة العالميــة لمحاربــة الفقــر،
وتعزيــز الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان ،والعمــل مــن أجــل
نــزع الســاح وتعزيــز فــرص الحــوار .نحــن نريــد أن تســتمر
الســويد فــي عضويــة دول عــدم االنحيــاز ،وأن ترفــض
االنضمــام لحلــف الناتــو .نحــن نريــد أن تكــون األمــم المتحــدة
ً
أكثــر قــوة وتطــورًا ،حيــث تعطــي بشــكل صوتــا داعمــا
وأكثــر وضوحــا للبلــدان الفقيــرة .يرغــب حــزب البيئــة بــأن
تتبــرع الســويد بالمزيــد مــن األمــوال مــن أجــل التنميــة
والعمــل المناخــي فــي الــدول الفقيــرة .وبصفتهــا عضـوًا فــي
مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة خــال الفتــرة الممتــدة
بيــن  2019-2017فــإن الســويد تعمــل علــى تقويــة
عمل المجتمع لمنع الصراعات والنزاعات.
يمتلــك حــزب البيئــة التزامــا قويًا ببناء الدولة الفلســطينية،
وذلــك بهــدف أن تكــون فلســطين دولــة مســتقلة وقابلــة
للحيــاة ومتماســكة وديمقراطيــة ،وتعيــش مــع إســرائيل
في سالم وأمن على أساس حدود عام .1967
الســويد هــي واحــدة مــن أكبــر المانحيــن األوروبييــن
للمســاعدات لفلســطين ،ويهــدف الدعــم الســويدي فــي
المقــام األول لتعزيــز بنــاء الدولــة الفلســطينية
الديمقراطية.
منــذ انــدالع األزمــة الســورية ،عملــت الحكومــة مــع حــزب
البيئــة بنشــاط لدعــم ومســاعدة المتضرريــن فــي ســوريا،
ومســاعدة البلــدان المجــاورة التــي اســتقبلت العديــد مــن
الالجئيــن ،وفــي الوقــت نفســه دعــم جهــود األمــم المتحــدة
الراميــة إليجــاد حــل سياســي ،وهــو شــرط أساســي لتحقيــق
الســام .وأطلقــت وزيــرة المســاعدات فــي الحكومــة عــن
حــزب البيئــة  Isabella Lövinخطــة اســتراتيجية
لتقديــم المســاعدات علــى مــدة خمــس ســنوات مــن أجــل
التخفيــف مــن آثــار الصــراع ســواء فــي ســوريا أو بالنســبة
للمجموعــات الضعيفــة فــي البلــدان المجــاورة .واتخــذت
الحكومــة اجــراءات صارمــة وزادت حجــم المســاعدات
بحوالي  300مليون كرون سنويًا.
لقــد أنشــأنا هيئــة دعــم جديــدة فــي وزارة الخارجيــة
مهمتهــا تعزيــز التعــاون بيــن الدبلوماســية وأعمــال
التنميــة فــي عــدد مــن مناطــق الصــراع ذات األوليــة بمــا فــي
ذلــك ســوريا .وتشــمل المبــادرة عــدد محــدود مــن
الدبلوماســيين الذيــن تــم تعيينهــم خصيصــا للمســاهمة
فــي تعزيــز المعــارف الجديــدة للســفارات بهــدف تشــجيع
مبــادرات الســام .وبدأنــا خــال العــام الماضــي بتقديــم
مســاهمة الســويد للهيئــات التابعــة لألمــم المتحــدة بهــدف
المســاعدة فــي عمليــات التحقيــق ومقاضــاة الجرائــم
الدوليــة الخطيــرة التــي تــم ارتكابهــا خــال الحــرب فــي
سوريا.
أطلقــت الحكومــة وحــزب البيئــة خــال العــام الماضــي
اســتراتيجية مســاعدات للعــراق علــى مــدى خمس ســنوات،
ممــا ســاهم فــي زيــادة االلتــزام تجــاه هــذا البل ـد .هــذه
االســتراتيجية ستســاهم فــي بنــاء الســام وتعزيــز المســاواة
ودعــم العــراق فــي األوضــاع الصعبــة والحرجــة التــي
يواجهها.
مــع االســتراتيجية الجديــدة هنــاك نهــج جديــد وكامــل
والتــزام طويــل مــن أجــل التعــاون مــع العــراق .وهــذا أمــر
ضــروري لضمــان المصالحــة الوطنيــة وتحقيــق الســام
المســتدام .هــذه االســتراتيجية تتضمــن اســتكمال الدعــم
اإلنساني السويدي الشامل للعراق.
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محاربــة العصابــات اإلجراميــة
أولوية لنا

ً
أوال:

حزب المحافظين الموديرات

MODERATERNA
لديه  83مقعدًا من أصل 349
يتزعم أحزاب اإلئتالف المعارض
المؤلفة من  4أحزاب من األحزاب
المحسوبة على اليمين

الســويد بلــد رائــع ،ولكــن هنــاك أيضــا بعــض
المشــاكل .المزيــد والمزيــد مــن النــاس
يشــعرون بعــدم األمــان ،معــدالت البطالــة مرتفعــة
فــي العديــد مــن المناطــق المهمشــة اجتماعيــا
المعرضــة للخطــر ،طوابيــر االنتظــار للحصــول علــى
الرعايــة الطبيــة هــي طويلــة ،والكثيــر مــن التالميــذ ال
يصلون لألهداف المرجوة من التعليم
نحــن نريــد حــل هــذه القضاي ـا .لذلــك فــإن حــزب
المحافظيــن يركــز خــال اإلنتخابــات العامــة علــى
أربعــة مجــاالت ذات أولويــة وهــي ،العمــل واالقتصــاد،
الهجــرة واالندمــاج ،القانــون ونظــام الرعايــة الصحيــة،
والمدارس.
نحــن نريــد أن نضمــن حصــول المزيــد مــن النــاس علــى
وظيفــة عمــل لهــم والتأكــد مــن فعاليــة االندمــاج.
نحــن نريــد محاربــة العصابــات اإلجراميــة ،وتقليــل
فتــرات انتظــار الحصــول علــى الرعايــة الطبيــة
وضمان حصول جميع األطفال على تعليم جيد.

توفيــر  500ألــف فرصــة عمــل
جديدة بحلول 2025
يتطلــب تحقيــق التنميــة والتطــور فــي
المناطــق المهمشــة اجتماعيــا ،القيــام
بعمــل ضخــم وطويــل األم ـد ،واتبــاع سياســات تزيــد
مــن عــدد الوظائــف وتحســن نتائــج المــدارس وزيــادة
األمان واالستقرار.
يريــد حــزب المحافظيــن تنفيــذ إصالحــات مــن أجــل
أن يتمكــن أكبــر عــدد ممكــن مــن النــاس مــن الحصــول
على وظائف والدخول لسوق العمل.
ويتمثــل الهــدف مــن خــال سياســتنا بتوفيــر 500
ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام .2025
نحــن نريــد مــن الدولــة أن تتحمــل مســؤولية أكبــر
لتطويــر المــدارس الســيئة الجــودة بحيــث يحصــل
جميــع األطفــال علــى بدايــة جيــدة فــي الحيــاة .هنــاك
حاجــة للمزيــد مــن الوظائــف المهنيــة فــي المناطــق
المهمشــة اجتماعيــا بحيــث يكــون المعلمــون األكثــر
مهنيــة متواجديــن فــي تلــك المــدارس التــي هــي
ّ
بأمس الحاجة لكفاءاتهم.
 تحتــاج الشــرطة للمزيــد مــن المــوارد مــن أجــلمكافحــة الجريمــة والعصابــات اإلجراميــة .نحــن نــود
زيــادة عــدد أفــراد الشــرطة ،وتشــديد العقوبــات
المفروضــة علــى أولئــك الذيــن يهاجمــون موظفــي
المؤسســات التــي تســتخدم نظــام خدمــات الطوارئ أو
مــا يعــرف باســم  blåljuspersonalأي
األشــخاص الذيــن يقومــون برمــي الحجــارة وعرقلــة
عمل الشرطة وموظفي اإلسعاف ورجال اإلطفاء.

ثانيًا:

رئيسه
أولف كريستيرسون
ULF KRISTERSSON

أجوبة حزب
المحافظين
الموديرات على
أسئلة الكومبس

نريــد فــرض شــرط اللغــة
الســويدية للحصــول علــى اإلقامــة
والجنسية

ثالثًا:

هنــاك حاجــة التخــاذ مجموعــة متنوعــة مــن
التدابيــر ،ألن مشــاكل االندمــاج اليــوم هــي
كبيــرة جـدًا ،نحــن نريــد مــن بيــن عــدة أمــور تعزيــز
القــوة الدافعــة للعمــل وذلــك مــن خــال تخفيــض
الضرائــب خصوصــا بالنســبة ألولئــك  -أصحــاب الدخــل
المــادي المنخفــض  -مــن أجــل أن يبقــى أمــوال أكثــر
في محفظة الشخص.
ونحــن نرغــب أيضــا بتنفيــذ مبــدأ ســقف المســاعدات
ممــا سيســاهم فــي دفــع النــاس لالنتقــال مــن االعتمــاد
علــى المســاعدات إلــى العمــل .وفــي نفــس الوقــت نحــن
نحتاج لخلق طرق جديدة في سوق العمل.
هنــاك حاجــة للمزيــد مــن األعمــال الحرفيــة وأعمــال
الصيانــة والترميــم حتــى يتمكــن المزيــد مــن النــاس
من الحصول على أول وظيفة عمل لهم.
كمــا نــود أن نقــدم أشــكال وصيــغ توظيــف جديــدة
مثــل الوظائــف التــي يتمكــن المــرء مــن خاللهــا الدخــول
الــى ســوق العمــل والمعروفــة باســم
 Inträdesjobbenوالتــي توفــر فرصــا للجمــع
بيــن العمــل والتدريــب فــي آن واح ـد .وباإلضافــة إلــى
ذلــك ،نحــن بحاجــة لوضــع متطلبــات وشــروط واضحــة
للجهــود الشــخصية لألشــخاص الجــدد فــي الســويد،
علــى ســبيل المثــال مــن خــال المطالبــة بشــرط تعلــم
اللغــة الســويدية مــن أجــل الحصــول علــى اإلقامــة
الدائمة والجنسية.

نطالــب بإصالحــات ضريبيــة
مالية في قطاع السكن
لقــد تطــورت أزمــة نقــص عــدد المســاكن
فــي الســويد وأصبحــت أزمــة حــادة
وطارئــة .ولذلــك يجــب إصــاح سياســة اإلســكان
بشــكل أساســي .فاألمــر يتعلــق بمنــح الجميــع ،وبغــض
النظــر عمــا يملكــه المــرء مــن نقــود ،فرصــة إمكانيــة
العيــش الكريــم فــي نــوع ونمــط الســكن الــذي يرغــب
العيش به.
هنــاك حاجــة للمزيــد مــن الشــقق الســكنية ،ولكــن
هنــاك أيضــا ضــرورة لإلصالحــات الضريبيــة والماليــة،
وتســهيل قوانيــن البنــاء ،وإنتــاج المســاكن بشــكل
أسرع وأرخص.
نحــن بحاجــة إلعــادة النظــر فــي إعانــات الســكن،
ونظــام المدخــرات المنزلية ،وقــروض الرهن العقاري،
وإيجــارات العقــود غيــر المباشــرة والمعروفــة باســم
عقــود إيجــارات الباطــن .باإلضافــة إلــى ذلــك يجــب
زيــادة الحركــة فــي ســوق اإلســكان ،كمــا يجــب أن
تكون طرق امتالك المساكن أكثر سهولة.
وقبــل كل شــيء تعــد مســألة ســكن الشــباب وقدرتهــم
علــى شــراء وامتــاك المســاكن أحــد أهــم القضايــا
المستقبلية في السويد.
تســتفيد البلــدات والمناطــق والمجتمــع بشــكل عــام
مــن وجــود مزيــج مــن األشــكال المختلفــة للســكن،
مثــل نظــام حــق االســتئجار أو شــقق التمليــك .وبالتالــي
لــن يحتــاج أي شــخص إلــى االنتقــال مــن منطقــة
أصدقائــه وعائلتــه أو مــن حيــه بســبب عــدم وجــود
أنواع السكن المناسبة.

رابعًا:

أفضــل طريقــة لكــي يصبــح
المــرء جــزءًا مــن المجتمــع الســويدي
هي العمل
خالل الســنوات الماضية كانت الســويد
واحــدة مــن البلــدان التــي تلقــت أعلــى
عــدد مــن طالبــي اللجــوء فــي االتحــاد األوروبــي .يعتبــر
حزب المحافظين أن الســويد ســوف تســتقبل العديد
من طالبي اللجوء بحيث نســتطيع تدبير مســاعدتهم
فــي المجتمــع الســويدي .وبالنســبة لألشــخاص الذيــن
يحتاجــون للحمايــة فــإن القاعــدة الرئيســية هــي
حصولهم على تصريح إقامة مؤقتة.
وأمــا بالنســبة ألولئــك الذيــن يبذلــون جهــودًا ويعملــون
فإنهــم ســيحصلون علــى تصريــح اإلقامــة الدائمــة.
هنــاك العديــد مــن الوافديــن الجــدد فــي مجتمعن ـا.
ولذلــك يجــب علينــا اآلن اتخــاذ اجــراءات جديــة
للتعامــل مــع قضايــا االندمــاج وحــل المشــاكل
الموجودة.
أفضــل طريقــة لكــي يصبــح المــرء جــزءًا مــن المجتمــع
الســويدي هــي العمــل .فالمــرء يحصــل علــى زمــاء
عمــل ،ويتعلــم طريقــة ســير وعمــل المجتمــع،
ويشــعر بالمشــاركة .لذلــك فــإن حــزب المحافظيــن
لديــه عــدد مــن المقترحــات مــن أجــل حصــول
القادمين الجدد على عملهم األول بشكل أسرع.
إن هــذا األمــر يتعلــق بوضــع شــروط ومطالــب واضحة
للوافديــن الجــدد فيمــا يخــص تعلــم اللغــة الســويدية
والمشــاركة فــي التوجهــات االجتماعيــة .كمــا أنهــا
تتعلــق أيضــا بخلــق المزيــد مــن طــرق الدخــول لســوق
العمــل ،علــى ســبيل المثــال مــن خــال اقتراحاتنــا
المتعلقــة بوظائــف تمهيــد الدخــول الــى ســوق العمــل
 Inträdesjobbenوالتــي تســمح للوافديــن
الجدد بالجمع بين العمل والتدريب في آن واحد.
وباإلضافــة إلــى ذلــك يجــب المســاهمة فــي دفــع النــاس
لالنتقال من االعتماد على المساعدات إلى العمل.

خامسًا:

نحــن ندعــم حــل الدولتيــن فــي
النزاع الفلسطيني  -اإلسرائيلي
تشــكل الديمقراطيــة القانــون الدولــي
والحريــات وحقــوق اإلنســان حجــر
األســاس بالنســبة للسياســة الخارجيــة التــي ينتهجهــا
حــزب المحافظيــن .ونحــن نعتقــد أن هــذه األركان
تــدار بطريقــة أفضــل مــن خــال وجــود المؤسســات
الدولية القوية والقانون الدولي.
حــزب المحافظيــن هــو ملتــزم دائمــا بالســام فــي
الشــرق األوســط .نحــن ندعــم حــل الدولتيــن فــي
النــزاع الفلســطيني  -اإلســرائيلي ،حيــث يمكــن
للطرفيــن العيــش مــع حــدود أمنــة ومعتــرف بهــا علــى
أســاس حــدود عــام  1967وقــرار األمــم المتحــدة
 .242كمــا نعتقــد أيضــا أن الســويد يجــب أن تســتمر
فــي المشــاركة فــي بعثــة األمــم المتحــدة فــي مالــي
والمبــادرات التدريبيــة الســويدية فــي العــراق مــن
أجل مواجهة عمليات التخريب والتطرف.
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ســكنية تتمتــع بأســعار إيجــار معقولــة حيــث يســتطيع
النــاس تحمــل تكلفته ـا .ويتطلــب تحقيــق هــذا األمــر
اتباع سياسة سكن حكومية نشطة وفعالة.
خــال الفتــرة البرلمانيــة الممتــدة بيــن أعــوام -2014
 ،2018قــدم حــزب اليســار إلــى جانــب الحكومــة أشــكال
مختلفــة مــن الدعــم لزيــادة بنــاء الوحــدات الســكنية
المخصصــة لإليجــار ذات األســعار المعقولــة ،وذلــك مــن
خــال اســتثمارات الدعــم المخصصــة وحــدات االســتئجار
الســكنية ومســاكن الطــاب والدعــم للبلديــات لزيــادة
حجــم بنــاء المســاكن واســتثمارات الدعــم المخصصــة
للشقق الخاصة بكبار السن.
نحــن قدمنــا أيضــا عرضــا لدعــم أعمــال الترميــم والتأهيــل
التــي تــؤدي إلــى تصليــح وتجديــد العديــد مــن المنــازل
والشــقق الســكنية ضمــن برنامــج المليــون شــقة فــي جميــع
أنحاء البالد.
ً
ويشــكل هــذا االســتثمار سياســة إســكان أكثــر شــموال
على مدى عشرين عامًا.
ويعمــل حــزب اليســار علــى تنفيــذ المزيــد مــن اإلصالحــات
بمــا فــي ذلــك القــرض الحكومــي األعلــى مــن أجــل تمويــل
بناء وحدات االستئجار السكنية.
كمــا نرغــب أيضــا فــي إنشــاء شــركة بنــاء حكوميــة تركــز
علــى بنــاء وحــدات االســتئجار الســكنية ذات اإليجــارات
المعقولــة .نحــن نريــد أن نــرى ســوقًا ســكنيًا للجميــع
وليس فقط لألغنياء.

الســويد ســتكون بلــد يتســع للجميــع .نحــن
نريــد أن تكــون الشــرطة وخدمــات الطــوارئ
والنقــل العــام والرعايــة الطبيــة وغيرهــا مــن الخدمــات
العامــة متاحــة ومتوفــرة أيضــا فــي الضواحــي والمناطــق
الريفية.
أي البريــد ســيتم إيصالــه وســتكون األدويــة فــي
الصيدليــات وســتوفر المكاتــب المصرفيــة النقــود
النقديــة ،وســيكون للشــرطة الوقــت للخــروج إلــى الشــوارع.
وســتكون الدولــة مســؤولة عــن إدارة خدمــة فحــص
الســيارات والصيدليــات وذلــك مــن أجــل ضمــان انتشــارها
على أوسع نطاق في جميع أنحاء البالد.
 ويجــب أن يكــون مقــر أي ســلطة أو مؤسســة حكوميــةخــارج المــدن الكبــرى والمناطــق الحضريــة ،كمــا ينبغــي
القيام بالمزيد من عمليات إعادة التوطين.
وســتتحمل الشــركات الحكوميــة المســؤولية عــن كامــل
أنحــاء الســويد .وينبغــي أن يتمكــن أولئــك الذيــن يعملــون
فــي المهــن التــي تعانــي مــن النقــص مــن الحصــول علــى
فرصــة إلغــاء القــروض الطالبيــة إذا كانــوا يعيشــون
ويعملــون فــي المناطــق الريفيــة .يقتــرح حــزب اليســار
لديه  21مقعدًا من أصل 349
إيجــاد مصــرف اســتثمار بيئــي لدعــم األنشــطة التجاريــة
حزب يساري معارض
البيئيــة فــي األريــاف .يمكــن أن توفــر الســياحة مدخــول
اقتصــادي أكبــر فــي المســتقبل .ومــن الشــروط األساســية
لهــذا األمــر هــو أن يتمكــن النــاس مــن العيــش والعمــل فــي
المناطق الريفية أي إطالق بنية تحتية عامة وموسعة.
يجــب أن تكــون قطاعــات الزراعــة والصناعــة والتعديــن
على نحو مستدام وطويل األجل.
ننتقــد التشــدد فــي إجــراءات
نحــن فخــورون أنــه خــال مفاوضــات الموازنــة العامــة مــع
الحكومــة تمكنــا مــن إقــرار عــدة أمــور مــن بينهــا اســتثمار اللجوء والرقابة على الحدود
عــدة مليــارات علــى نحــو عشــرة أعــوام تقريبــا وبمجمــوع
ينبغــي أن يكــون لــدى جميــع النــاس
يقــدر بنحــو  22مليــار كــرون مــن شــأنها أن يتــم
إمكانيــة طلــب الحمايــة مــن االضطهــاد
تخصيصهــا للعديــد مــن المناطــق الصناعيــة والبلــدات
الريفيــة والمناطــق والضواحــي فــي مختلــف أنحــاء الســويد ،والقمــع ،وأن يتــم دراســة أســباب لجوئهــم بطريقــة
قانونيــة .إن اســتقبال األشــخاص النازحيــن ،بــدءًا مــن
والتي بدأت بالفعل في عام .2018
إجــراءات طلــب اللجــوء وحتــى أوضــاع الســكن واإلقامــة
والترســيخ فــي المجتمــع ،ســوف تتميــز بــأن تكــون
الحقــوق الفرديــة للنــاس هــي المركــز .نحــن ننتقــد بشــدة
االستثمار في إجراءات فعالة
التطــورات السياســية التــي حدثــت فــي الســنوات األخيــرة
مــن أجــل الحــد مــن معــدالت البطالــة بيــن فــي كل مــن الســويد واالتحــاد األوروبــي ،مثــل تطبيــق
المهاجريــن واألشــخاص المولوديــن خــارج إلزاميــة الضوابــط الحدوديــة وإجــراءات التحقــق مــن
الســويد فإننــا بحاجــة إلــى االســتثمار أكثــر فــي اتخــاذ الهويــات الشــخصية ،وتصاريــح اإلقامــة المحــدودة
تدابيــر فعالــة وهادفــة وإجــراءات تأهيــل فرديــة مــن وغيرها من التدابير لمنع الناس من الدخول ألوروبا.
يترأسه
شــأنها تعزيــز فــرص حصولهــم علــى وظائــف عمــل .وقــد عندمــا يكــون العالــم فــي أشــد الحاجــة للوقــوف إلــى جانــب
تشــمل هــذه اإلجــراءات التعليــم المهنــي فــي ســوق حــق اللجــوء واإلنســانية فــإن الســويد واالتحــاد األوروبــي قد
يوناس خوستيد
العمــل ،التعليــم ضمــن أطــر النظــام التعليمــي العــادي ،أداروا ظهرهم لهذا األمر.
التدريــب ،العمالــة المدعومــة «مســاعدات التوظيــف» إن طــول فتــرات المعالجــة وانعــدام سياســة القانــون فيمــا
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وغيره ـا .الشــيء المهــم هــو أن تكــون التدابيــر فعالــة يخــص عمليــة إجــراءات اللجــوء هــي مشــكلة كبيــرة ج ـدًا
وذات جــودة عاليــة ومناســبة الحتياجــات الفــرد وســوق اليــوم ،فنحــن نريــد تقصيــر فتــرات االنتظــار ،وتعزيــز
العمــل .أمــا بالنســبة ألولئــك الذيــن لــم يتقنــوا بعــد اللغــة األمــان القانونــي وكذلــك أيضــا تحســين فــرص العمــل
الســويدية فإنــه يجــب عليــه التركيــز علــى تعلــم اللغــة ،المجدي والفعال أثناء انتظار قرارات اللجوء.
وذلــك علــى اعتبــار أن اللغــة هــي مفتــاح الحصــول علــى إن بعــض مســاكن اللجــوء وأماكــن إقامــة الالجئيــن
القاصريــن غيــر المصحوبيــن بذويهــم ،والتــي تــم شــراؤها
وظيفة عمل.
وباإلضافــة إلــى ذلــك يتعيــن علــى المــرء أن يعمــل بنشــاط مــن قبــل مصلحــة الهجــرة هــي ذات معاييــر جــودة
أكثــر ضــد ظاهــرة التمييــز التــي يواجههــا العديــد مــن منخفضــة للغايــة ويتــم إدارتهــا مــن قبــل وســطاء غيــر
جديين.
األشخاص المولودين خارج السويد في سوق العمل.
نحــن نعتقــد أن هــذا األمــر هــو خاطــئ ،ونريــد أن نوقــف
ً
إمكانيــة أن تكســب الشــركات الخاصــة أمــواال طائلــة علــى
حساب استغالل الناس الضعفاء.
نريــد أن نــرى ســوقًا ســكنيًا
نحــن نــرى أن الدولــة بحاجــة إلــى تحمــل مســؤولية أكبــر
فيمــا يخــص اســتقبال الالجئيــن بشــكل عــام ،وأوضــاع
للجميع وليس فقط لألغنياء
مساكن اللجوء بوجه خاص.
بالنســبة لنــا فــإن أزمــة الســكن هــي واحــدة بالنســبة لحــزب اليســار فــإن االندمــاج يعنــي وضــع سياســة
مــن أهــم القضايــا فيمــا يخــص سياســة شــاملة تقــوم علــى أســاس المســاواة واإلنصــاف فــي
السويد للجميع
اإلســكان .اليــوم هنــاك نقــص واضــح فــي عــدد المســاكن المجتمع.
إن اســتقبال الالجئيــن بشــكل جيــد هــو جــزء مهــم ج ـدًا
يريــد حــزب اليســار خلــق ســويد تكــون صالحــة في غالبية البلديات السويدية.
وفعالــة للجميــع وليــس لعــدد قليــل فقــط مــن إن عــدم وجــود الشــقق الســكنية يحــد مــن الحريــة مــن سياســة االندمــاج والترســيخ .نحــن نعنــي أن ًعمليــة
الفرديــة وتطــور وتنميــة المجتمــع .حيــث يضطــر االندمــاج يجــب أن تبــدأ منــذ اليــوم األول ومباشــرة فــور
الناس.
الشــباب للبقــاء فــي منــازل والديهــم ،كمــا يضطــر النــاس الوصول إلى السويد.
فــي بعــض الحــاالت إلــى رفــض فــرص العمــل ،وتأخيــر ســيكون مــن األســهل الدخــول لســوق العمــل والحصــول
عمليــة اندمــاج الوافديــن الجــدد .لذلــك يريــد حــزب علــى التعليــم بالنســبة ألولئــك جــاؤوا مؤخ ـرًا للســويد.
مفتــاح ذلــك هــو تعلــم اللغــة الســويدية .وســيتم منــح
هكــذا نفكــر مــن أجــل القضــاء اليسار التخلص من أزمة نقص المساكن.
ً
على البطالة
نحــن نرغــب أوال وقبــل كل شــيء بنــاء وحــدات إيجــار الطــاب الذيــن يشــاركون فــي برامــج التحضيــر لمرحلــة

ثانيًا:

حــــزب اليسار
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خامسًا:

ثالثًا:

أجوبة حزب
اليسار على
أسئلة الكومبس

رابعًا:

ً
أوال:

الدراســة الثانويــة ،شــروط أفضــل ســواء لضمــان تعلــم لغــة
جديــدة أو لدراســة المرحلــة األساســية خــال فتــرة زمنيــة
قصيرة.
لذلــك حصــل حــزب اليســار خــال مفاوضــات الموازنــة مــع
الحكومــة التزامــا بتخصيــص حوالــي  300كــرون ســويدي
ســنويًا لهــذا الغــرض .نحــن اتفقنــا أيضــا علــى توفيــر
مــوارد كبيــرة لدعــم األنشــطة الحياتيــة الخاصــة بطالبــي
اللجــوء والقادميــن الجــدد ،والتحقــق مــن صحــة وكفــاءة
الشــهادات التعليميــة األجنبيــة ،باإلضافــة إلــى دراســة
اللغة في المدارس الشعبية العليا.
تؤثــر أزمــة نقــص المســاكن ومعــدالت البطالــة علــى
القادميــن الجــدد فــي الســويد بشــكل مضاعــف .ولذلــك فــإن
هــذا األمــر يســتلزم وجــود سياســة قويــة ونشــطة مــن
أجــل الرفاهيــة االجتماعيــة العامــة والحلــول الفرديــة
بهــدف االســتفادة مــن الخبــرات والمــوارد .بالنســبة لحــزب
اليســار فــي الســويد ينبغــي أن ال يكــون هنــاك أي تســامح
مــع مظاهــر التمييــز ،والشــخص الــذي يتصــرف بشــكل
عنصري يجب أن يدفع ثمن ذلك.

نريدأن تتوقف السويد عن
تصدير األسلحة لألنظمة الدكتاتورية

سادسًا:

سياســة حــزب اليســار الخارجيــة تســعى
إن ً
ً
جاهــدة لخلــق عالــم أكثــر عــدال وإنصافـا .نحــن
نريــد تذليــل الفجــوة بيــن الفقــراء واألغنيــاء ،وبيــن الــدول ،وبيــن
النســاء والرجــال مــن خــال نظــام دولــي عالمــي أكثر عدالــة .وهذا
يتطلــب اتبــاع سياســة إنمائيــة قويــة ومتماســكة ،وعالــم أكثــر
ديمقراطية ،واحترام أكبر للقانون الدولي وحقوق اإلنسان.
فــي جميــع أنحــاء العالــم تســتمر عــدد مــن النزاعــات والصراعــات
التي تنتج عنها المعاناة اإلنسانية.
الحــرب فــي ســوريا هــي كارثــة إنســانية ويوجــد مالييــن مــن
النــاس النازحيــن .ونحــن ال نعتقــد بوجــود أي حــل عســكري
لألزمــة فــي ســوريا ،إال مــن خــال عمليــة سياســية يمكــن أن
توقف الحرب والعنف على المدى الطويل.
تحتــاج الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة إلــى االتفــاق علــى
اســتجابة مشــتركة لتحقيــق مطالــب العدالــة علــى المســؤولين
عــن جرائــم الحــرب باإلضافــة إلــى اضطــرار جميــع األطــراف علــى
الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
يحتــاج الحــل السياســي إلــى ضرورة ضمــان االنتقال الديمقراطي،
وتســليم األســد للســلطة ،وضمــان حقــوق جميــع الجماعــات
العرقيــة والدينيــة فــي ســوريا .ومــن الشــروط األساســية لتحقيــق
الســام هــو أن توقــف دول مثــل الواليــات المتحــدة األمريكيــة
وروســيا والســعودية وتركيــا وإيــران تأجيــج الصــراع عــن طريــق
ضخ المساعدات لحلفائهم في سوريا.
غالبــا مــا تتســم السياســة الخارجيــة الحكوميــة بالكيــل بمكياليــن.
ففــي نفــس الوقــت الــذي تــم فيــه اتخــاذ العديــد مــن القــرارات
المهمــة ،إال أن هنــاك العديــد مــن األمثلــة علــى عكــس ذلــك.
وأحــد األمثلــة هــي الحــرب علــى اليمــن التــي تعــد واحــدة مــن
أفقــر بلــدان العالــم .فبالرغــم مــن الكلمــات الجميلــة عــن الســام،
إال أن الســويد تواصــل تصديــر األســلحة إلــى كل مــن المملكــة
العربيــة الســعودية ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة اللتــان
تشــاركان فــي الحــرب .نريــد مــن الســويد أن تتوقــف علــى الفــور
عــن تصديــر األســلحة إلــى األنظمــة الدكتاتوريــة والبلــدان
المتحاربــة .مثــال آخــر إضافــي هــو االتفاقيــة األوروبيــة مــع تركيــا
حــول الالجئيــن .فــي حيــن أن تركيــا تســجن الصحافييــن
والسياســيين وتهاجــم المناطــق الكرديــة فــي ســوريا بينمــا
تضفــي الســويد وغالبيــة الــدول األوروبيــة الشــرعية علــى
تصرفــات أردوغــان وذلــك مــن خــال د فــع مبالــغ ماليــة ضخمــة
لتركيــا مــن أجــل ضمــان إبعــاد الالجئيــن عــن االقتــراب مــن
الحــدود األوروبيــة .هــذه االتفاقيــة يجــب إنهــاء العمــل بهــا علــى
الفور.
يرحــب حــزب اليســار باعتــراف الحكومــة بفلســطين ،ولكــن نحــن
نعتقــد أن هنــاك حاجــة إلــى تشــديد الضغــط الدولــي علــى
إسرائيل إلنهاء احتاللها.
ينبغــي أن ال يعمــد االتحــاد األوروبــي إلــى تعميــق تعاونــه مــع
إســرائيل فــي أي مجــال وأن يعلــق اتفــاق الشــراكة الحاليــة مــا لــم
تقــم إســرائيل بإنهــاء المســتوطنات وإلغــاء الحواجــز الطرقيــة
فــي األراضــي المحتلــة ،وإيقــاف الحصــار المفــروض علــى غــزة
ووقف بناء جدار الفصل في الضفة الغربية.
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حياة يومية من دون سموم

ً
أوال:

حــــزب الوسط

CENTERPARTIET
لديه  22مقعدًا من أصل 349
من أحزاب يمين الوسط
ينتمي إلى أحزاب االئتالف المعارض

ال تــدع الســويد تنقســم ،هنــاك حاجــة لجميــع
أنــواع الوظائــف ،وفتــح البــاب للحصــول علــى
أول وظيفــة عمــل وتوفيــر اإلمكانيــات الالزمــة لخلــق
فــرص العمــل ،وضمــان اندمــاج جميــع األشــخاص فــي
السويد ،فالعمل هو المفتاح.
تطويــر كل أنحــاء البــاد ،وخلــق النمــو فــي جميــع أنحــاء
السويد.

البالد:

األمــان فــي مختلــف مناطــق

تعزيــز األمــان بشــكل أقــوى تجــاه الجريمــة
واالعتــداءات ،وجعــل الرعايــة الصحيــة قريبــة وســهلة
الوصول إليها عندما تحتاجها.
فالســويد تحتــاج للتنميــة الخضــراء ،وتعزيــز الحلــول
التكنولوجية الذكية والبيئية.
نحــن يمكننــا مواجهــة خطــر التهديــدات المناخيــة،
حياة يومية من دون سموم ،مع مياه وبحر أنظف.

كرون مقابل كرون

ثانيًا:

يترأس الحزب
أنيا لووف
ANNIE LÖÖF

أجوبة حزب
الوسط على
أسئلة الكومبس

خفــض معــدالت البطالــة ،وزيــادة الوظائــف
التحفيزية في المساعدات االقتصادية.
مــع األســف لقــد تــم تصميــم المســاعدات االقتصاديــة
بشــكل يجعــل النــاس تتعلــق بهــا علــى نحــو أكثــر مــن
الــازم .فلــكل كــرون ســويدي يكســبها الشــخص يتــم
تخفيــض المســاعدات عمومــا بمقــدار كــرون ســويدي،
ممــا يعنــي أن إجمالــي الدخــل المــادي ال يتغيــر ألن
الشخص يعمل.
حــزب الوســط يريــد مضاعفــة الوظائــف التحفيزيــة
لحوالــي  ٪ 50مــن مســاعدات اإلعالــة .أي مقابــل كل
 100كــرون يتــم كســبها مــن خــال المســاعدات
االقتصاديــة ســوف تنخفــض المســاعدة بنحــو 50
كــرون علــى مــدى فتــرة عاميــن .باإلضافــة إلــى ذلــك
يجــب أن يكــون الموظــف المســؤول عــن الشــخص الــذي
يحصــل علــى المســاعدات الماليــة ،ملزمــا بإبالغــه عــن
اإلمكانيــات التــي توفرهــا الوظائــف التحفيزيــة والفوائــد
االقتصادية التي يمكن االستفادة منها.

وظائف الدخول
Inträdesjobben
اقتــرح حــزب الوســط إلــى جانــب األحــزاب االخــرى
المشــاركة فــي تحالــف يميــن الوســط تنفيــذ مقتــرح
وظائــف الدخــول  ،Inträdesjobbenبهــدف
خلــق المزيــد مــن الوظائــف البســيطة وتقليــص حجــم
العقبات الموجودة في سوق العمل.

وظائــف الدخــول  Inträdesjobbenهــي شــكل
جديــد للتوظيــف ،وتعنــي أن الوافديــن الجــدد الشــباب
ممــن ال يتمتعــون بالتعليــم الثانــوي ســيحصلون علــى
فرصــة الحصــول علــى عمــل بنســبة  ٪ 70مــن راتــب
الدخــل الحالــي حيــث لــن يحتــاج صاحــب العمــل لدفــع
تكاليــف الضمــان االجتماعــي .وفتــرة التوظيــف صالحــة
لمــدة أقصاهــا ثــاث ســنوات .ومــن المتوقــع أن تصــل
التكلفــة الماليــة الصافيــة لخطــة دعــم برنامــج وظائــف
الدخــول  Inträdesjobbenلحوالــي  375مليــون
كــرون فــي عــام  .2018ومــن المحتمــل أن تصــل
التكلفــة اإلجماليــة لهــذا البرنامــج حوالــي  1,8مليــار
كرون.

خصم الدخول
Ingångsavdrag
يقتــرح حــزب الوســط برنامــج خصــم الدخــول
 Ingångsavdragمــن أجــل أن يســتطيع أكبــر
عــدد ممكــن مــن النــاس مــن الدخــول بســهولة لســوق
العمــل الســويدي ،وهــذا يعنــي أنــه عندمــا يدخــل
الشــخص لســوق العمــل الســويدي خــال العاميــن
األوليــن فــإن صاحــب العمــل لــن يدفــع أي تكاليــف
متعلقــة برســوم أربــاب العمــل التــي يتــم دفعه ـا،
وهــذه الميــزة ســيتم تطبيقهــا فقــط فــي حــال كان
الراتب أقل من  16ألف كرون شهريًا.

خصومات الوظائف الصيفية
Sommarjobbsavdrag
مــن المهــم ج ـدًا تســهيل إجــراءات دخــول الشــباب
ً
لســوق العمــل وخاصــة لهــذه الفئــة التــي يبلــغ عددهــا
حوالــي  16ألــف شــاب ممــن تتــراوح أعمارهــم بيــن
 15و  19عامــا ممــن يعملــون أو يدرســون .ويقتــرح
حــزب الوســط مــن أجــل تســهيل دخــول الشــباب لســوق
العمــل برنامــج خصومــات الوظائــف الصيفيــة
 ،Sommarjobbsavdragممــا يعنــي أن رســوم
أربــاب العمــل ســيتم خصمهــا بالكامــل لألشــخاص
تحــت ســن  18عامـا .وهنــاك مقتــرح بتطبيــق المقترح
بدءًا من  1تموز /يوليو هذا العام.

توسيع نطاق الخصومات
الضريبية على خدمات األعمال المنزلية
RUT-avdrag
إن إحــدى الطــرق لتســهيل عمليــة الدخــول فــي ســوق
العمــل هــي توســيع نطــاق الخصومــات الضريبيــة علــى
خدمــات األعمــال المنزليــة RUT-avdrag
المخصصــة لخدمــات المنــازل كأعمــال صيانــة وترميــم
المنازل.
ً
أوال :ينبغــي إدراج المزيــد مــن الخدمــات ،ممــا يعنــي

أيضــا أن حــدود خدمــات األعمــال المنزليــة ســتصبح
أقل صعوبة.
ثانيــا :يجــب مضاعفــة ســقف الخصومــات الضريبيــة
علــى خدمــات األعمــال المنزليــة بنحــو ثالثــة أضعــاف،
أي من حوالي  25ألف كرون لـ  75ألف كرون.
ثالثــا :يجــب التحقــق فيمــا إذا كان ينبغــي منــح كبــار
الســن ،أي ممــن تزيــد أعمارهــم عــن  80عامـا ،خصمــا
أكبر من غيرهم.

تطبيق مال وسيط العمل
هنــاك عــدد مــن الــدول التــي حاولــت تجريــب أنظمــة
مختلفــة مــن التمويــل العــام ،والتمويــل الخــاص
والمنظمــات غيــر الربحيــة وممثلي المكاتب الوســيطة.
يرغــب حــزب الوســط فــي تقديــم مثــل هــذا النظــام في
الســويد أيضــا وذلــك مــن خــال االســتعانة بمصــادر
خارجيــة لجمــع المهــام الخارجيــة المتعلقــة بالتوظيــف
فــي شــركات القطــاع الخــاص ذات الكفــاءة والمنظمــات
غيــر الربحيــة ذات القــدرة علــى لعــب دور وســيط
لألعمال وتوفير التعليم المناسب.

بداية عمل جديد أسرع وأوسع
nystartsjobb
بدايــة عمــل جديــدة  Nystartsjobbenهــو نــوع
مــن العمــل المدعــو ماليــا والــذي يبــدو أنــه أثبــت
فعاليتــه بأفضــل شــكل ممكــن .كمــا أنــه أســهل أشــكال
دعــم وظائــف العمــل .وهــو يحــق أيضــا للعاطليــن عــن
العمــل منــذ فتــرة طويلــة .ومــن أجــل تبســيط نظــام
دعــم وظائــف العمــل فإنــه يجــب خفــض عــدد أنــواع
الدعــم والمســاعدات وتبســيط قوانيــن أشــكال الدعــم
الفرديــة .ويقتــرح حــزب الوســط تطويــر برنامــج
بدايــة عمــل جديــدة  Nystartsjobbenوأن
يحل محل األشكال التالية دعم الوظائف:
 برنامج نظام دخول العمل Instegsjobb دعــم التوظيــف الخــاص Särskiltanställningsstöd
 تعزيــز دعــم التوظيــف الخــاص Förstärktsärskilt anställningsstöd

شركة مساهمة
يمكــن أن تكــون األعمــال التجاريــة الصغيــرة لكثيــر
ً
مــن النــاس وخاصــة للقادميــن الجــدد نقطــة انطــاق
لدخول سوق العمل السويدي والمجتمع السويدي.
يقتــرح حــزب الوســط شــكل قانونــي جديــد للشــركات
الصغيــرة مــع حــد أقصــى للمبيعــات ال يتجــاوز 250
ألــف كــرون ،والمقتــرح جديــد هــو باســم شــركة
مســاهمة  .ingångsföretagوالشــركة
المســاهمة  ingångsföretagســتعمل وفــق
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خامسًا:

ثالثًا:

إن هــذه المشــكلة ترتبــط بسلســلة طويلــة
ً
مــن اإلصالحــات التــي يجــب القيــام بهــا أوال
يجب إيجاد حل سياسي للحرب
لقد انخفضت معدالت وتيرة البناء مرة أخرى.
إعانــات الحكومــة لــم تكــن فعالــة وتحتــاج إلــى في سوريا
ً
االســتغناء عنه ـا .وبــدال مــن ذلــك نحتــاج إلــى تبســيط
إن الحــرب الطويلــة فــي ســوريا يجــب
القواعــد بحيــث تكــون اجــراءات اتخــاذ قــرارات البنــاء
ً
أن تنتهــي .وهــذا يتطلــب حال سياسـيًا
أســرع ،كمــا نرغــب أيضــا بتطبيــق المزيــد مــن إجــراءات
ً
ً
مســؤوال وشــامال ،كمــا يجــب أن يكــون األكــراد جــزءًا
اإلعفاء من تراخيص البناء.
وهنــاك حاجــة أيضــا لتطبيــق حــد أقصــى ألوقــات واضحًا من هذا الحل.
إن وضــع األقليــات فــي المنطقــة خطيــر للغايــة حيــث
معالجة قضايا الطعون.
أنها مقيدة بشكل خاص في هذا الصراع.

|١٥

نظــام الشــركة الفرديــة مــع تبســيط القواعــد
التنظيميــة .فالشــركات المســاهمة ســوف لــن تدفــع
ضريبــة الدخــل والضريبــة والرســوم الذاتيــة أو شــريبة
ً
القيمــة المضافــة ،وبــدال مــن دفــع الضرائــب والرســوم
العاديــة ســوف يتــم دفــع ضرائــب تعتمــد علــى حجــم
المبيعات مع مقدار ضرائب بنحو .٪ 25
2ـ مشــاكل أخــرى فــي المناطــق المهمشــة اجتماعيــا
تطبيــق نمــوذج  Falkenbergفــي المناطــق
المهمشة اجتماعيًا
تقديــم الدعــم لتحويــل المــدارس ذات النتائــج الســيئة،
وفتــح مــدارس جديــدة ذات جــودة عاليــة .وتخصيــص
الدولــة حوالــي  20مليــون كــرون لــكل مدرســة وســنويًا
لعشــرة مــدارس فــي المناطــق المهمشــة اجتماعيــا
لحثها على تطوير نتائجها.
االســتثمار والتركيــز علــى المجتمــع المدنــي ،مــن أجــل
يجب السماح للشخص الذي
تقديــم أنشــطة ترفيهيــة شــاملة وذات مغــزى .وأن
تقــدم كل منطقــة مقترحــات للحصــول علــى تمويــل لديه سبب للحماية أن يبقى في السويد
حكومــي يتــراوح بيــن  15-5مليــون كــرون ،علــى أن ال
تتجــاوز التكلفــة اإلجماليــة لجميــع المناطــق 100
يريــد حــزب الوســط اتبــاع سياســة
مليون كرون.
هجــرة تجمــع بيــن اإلنســانية والنظــام
تمويــل أنشــطة التوعيــة ،حيــث ستتقاســم عشــرة والمعرفة.
مناطق حوالي  100مليون كرون لهذا الغرض.
يجــب حمايــة حــق اللجــوء ،ويجــب الســماح للشــخص
العمــل بنشــاط لتنميــة المــدن ،وتخصيــص حوالــي  70الــذي لديــه ســبب للحمايــة أن يبقــى فــي الســويد ،ولكــن
مليون كرون لهذه الغاية.
الشــخص الــذي يتــم رفــض طلــب لجوئــه يجــب عليــه
مغادرة البالد.
وتحتــاج البلديــات ألن يكــون لهــا دور أكبــر فــي
جميع طالبي اللجوء يجب أن
مســؤولية اســتقبال القادميــن الجــدد وأعمــال االندمــاج
بحيث يمكن لألشــخاص القادمين للســويد أن يتواصلوا
يكون لديهم رقم تأمين اجتماعي
بشكل أسرع مع سوق العمل المحلي.
مؤقت
نحــن نعتقــد أنــه ينبغــي إعــادة النظــر فــي الظــروف
جــواب الســؤال الثانــي يتناســب مــع هــذا الخاصــة والمؤلمــة التــي أزالتهــا الحكومــة مــن قانــون
الســؤال مــع إضافــة بســيطة هــي كالتالــي :األجانــب .نحــن نرغــب أيضــا أن يتمتــع األطفــال
جميــع طالبــي اللجــوء يجــب أن يكــون لديهــم رقــم بإمكانية ّلم شملهم مع والديهم.
تأميــن اجتماعــي مؤقــت ،أي مــا يســمى رقــم التنســيق ،ويجــب أن تكــون عمليــة حصــول الشــخص علــى فرصــة
عمــل أســرع ممــا هــي عليــه اآلن .كمــا ينبغــي أن تكــون
فور وصولهم للسويد.
إن الحصــول علــى وظيفــة عمــل يعــد مفتاحــا مهمــا عمليــة التغييــر مــن هجــرة اللجــوء إلــى هجــرة العمالــة
لتحقيــق االندمــاج الناجــح .ولكــي يحصــل طالبــو اللجــوء أسهل من اآلن.
علــى فرصــة عمــل فيجــب عليــه طلــب رقــم تأميــن إن االندماج هو أمر حاســم بالنســبة لمســتقبل الســويد.
ففــي الســويد يوجــد حاليــا فجــوة كبيــرة بيــن األشــخاص
اجتماعي.
توجــد اليــوم فــي النظــام حــول كيفيــة التعامــل مــع الذيــن ولــودوا هنــا ولديهــم وظيفــة عمــل ،وبيــن أولئــك
هــذه المســألة ،ومــن خــال حصــول الشــخص علــى رقــم الذيــن ولــدوا خــارج الســويد وغيــر قادريــن علــى
تأميــن اجتماعــي ،رقــم تنســيق مباشــر ،فإنــه ســيتم الدخــول فــي ســوق العمــل .لذلــك فــإن اإلصالحــات
تقصيــر الوقــت قبــل أن يحصــل األشــخاص القادمــون مطلوبــة مثــل وظائف الدخول Inträdesjobben
وبرنامــج خصــم الدخــول Ingångsavdrag
للسويد على فرصة التقدم لسوق العمل.
وغيرهــا مــن أشــكال وصيــغ العمــل المبســطة والتــي
تتضمــن إلغــاء الرســوم المفروضــة علــى أربــاب العمــل
عنــد توظيــف شــخص مــن القادميــن الجــدد خــال
نحتاج إلى تبسيط قواعد
العاميــن األوليــن مــن العمــل األول الــذي حصــل عليــه
البناء وتسريعها
عن طريق هذا النوع من المساعدات.

ومــن الجديــر أيضــا أنــه ال يجــب أن تكــون عمليــات
البنــاء فقــط لمعالجــة أزمــة نقــص الســكن .نحــن بحاجــة
لزيــادة الحركــة فــي ســوق اإلســكان حتــى يتم اســتخدام
شققنا السكنية بشكل أكثر كفاءة.
وهــذا األمــر يتطلــب خفــض ضرائــب االنتقــال .كمــا
نســعى أيضــا لتســهيل قوانيــن نظــام إيجــارات العقــود
غيــر المباشــرة والمعروفــة باســم عقــود إيجــارات
الباطن.
وينبغــي أن ال تكــون جمعيــات مالكــي الشــقق الســكنية
قــادرة علــى إيقــاف عقــود اإليجــارات غيــر المباشــرة أي
عقــود إيجــارات الباطــن ،كمــا ينبغــي زيــادة حجــم
الضرائــب المعفيــة المفروضــة بالعــادة علــى تأجيــر
المنازل.

إن الحــرب التــي تــدور فــي عــدة بلــدان ومــن قبــل
العديــد مــن الــدول تؤثــر علــى الشــرق األوســط بأكملــه
وليــس أقلــه علــى مالييــن النــاس الذيــن اضطــروا علــى
الفرار أو البقاء في المناطق المتضررة من الحرب.
يجــب أن يكــون لألشــخاص الذيــن يفــرون مــن
مناطقهــم الحــق فــي العــودة إليهــا ســواء فــي ســوريا أو
فــي مناطــق أخــرى .كمــا أنــه مــن غيــر المقبــول أن
يســتولي النظــام الســوري علــى األراضــي والممتلــكات
دون تعويــض مــن يملكه ـا ،ممــا يجعــل مــن الصعــب
عودة العديد لبالدهم بسبب فقدان ممتلكاتهم.
بالنســبة لنــا فــي حــزب الوســط فإنــه مــن المهــم أيضــا
أن يتــم فتــح تحقيــق فــي االنتهــاكات المرتكبــة ضــد
القانــون الدولــي والجرائــم ضــد اإلنســانية وكذلــك أيضــا
عمليــات اإلبــادة الجماعيــة والتحقيــق مــع األشــخاص
المسؤولين عن هذه االنتهاكات.
نحــن نعتقــد أنــه مــن الجيــد هزيمــة داعــش أو تنظيــم
الدولــة اإلســامية ،ولكــن لألســف نــرى أن داعــش
والجماعــات الدينيــة المتطرفــة األخــرى قــد ازدادوا
ً
قــوة فــي أجــزاء أخــرى مــن المنطقــة .وهــو أمــر مقلــق
للغاية.
ومــن أجــل تحقيــق التنميــة الســلمية فــي جميــع أنحــاء
الشــرق األوســط فإنــه مــن المهــم للغايــة عــدم نمــو
قــوة داعــش أو تنظيــم الدولــة اإلســامية وغيــره مــن
الجماعــات الدينيــة المتطرفــة التــي تنشــر الكراهيــة
والتطرف في الكثير من البلدان.
ولذلــك فــإن الســويد وبالتعــاون مــع المجتمــع الدولــي
تعمــل علــى تثقيــف قــوات األمــن والشــرطة العراقيــة
مــن أجــل المســاهمة فــي تعزيــز قدرتهــا علــى مواجهــة
داعش وتوفير األمان للسكان.
ويعتقــد حــزب الوســط أن هــذا األمــر هــو جيــد ج ـدًا
والسيما أننا مدعوون من قبل الحكومة العراقية.

وأيضــا ليبيــا فهــي بلــد يعانــي مــن االنهيــار والتفــكك،
حيــث يجاهــد الســكان بشــدة بســبب هــذه األوضــاع
الصعبــة .نحــن ندعــم عمليــة األمــم المتحــدة إليجــاد
حل يوفر شروط االستقرار والتنمية في البالد.
وفــي ســياق آخــر نحــن حريصــون علــى الحفــاظ علــى
االتفــاق النــووي مــع إيــران علــى الرغــم مــن مغــادرة
الواليات المتحدة األمريكية لالتفاق.
مــن المهــم ان يتمكــن المجتمــع الدولــي مــن الوقــوف
إلــى جانــب المجتمــع المدنــي والقــادة المنتخبيــن
ديمقراطيــا باإلضافــة إلــى دعــم جهــود إعــادة اإلعمــار
في البلدان المتضررة من الحرب والصراعات.
ويتطلــب الســام علــى المــدى الطويــل أن يتمكــن
النــاس مــن الشــعور باألمــان وأن يســتطيع الجميــع
المشــاركة فــي الحيــاة االجتماعيــة والسياســية .حيــث ال
يجــوز اســتبعاد أي شــخص مــن عمليــة التنميــة
الديمقراطيــة ،كمــا يجــب ضمــان حقــوق األقليــات
وإشــراك النســاء .يرغــب حــزب الوســط برؤيــة حــل
الدولتيــن حيــث تعيــش فلســطين وإســرائيل كدولتيــن
جارتيــن بجانــب بعضهمــا البعــض وفقــا لحــدود
ً
معترف بها مع أن تكون القدس عاصمة للدولتين.
ً
إن الحــل الســلمي للصــراع طويــل األجــل يتطلــب حلــوال
سياســية واالســتعداد لتقديــم التنــازالت وشــجاعة
جميع األطراف.
يجــب علــى جميــع األطــراف المســاعدة فــي خلــق الثقــة
ً
بدال من الكراهية والتهديد واإلرهاب والتطرف.
يجــب ضمــان أمــن إســرائيل ،وذات الوقــت يجــب إيقــاف
بنــاء المســتوطنات فــي األراضــي المحتلــة وتعزيــز
فرص التنمية االقتصادية في فلسطين.
يجــب أن نكــون واضحيــن أيضــا فيمــا يخــص اإلصــرار
علــى اإلنتخابــات الديمقراطيــة وحريــة التعبيــر
وحقوق اإلنسان في فلسطين.

SVERIGE TILLHÖR OCKSÅ DIG.
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ونحــن نتطلــع لتعزيــز االندمــاج وأن يتمكــن الكثيــر
الرعايــة الصحيــة فــي مقدمــة مــن النــاس مــن كســر العزلــة والحصــول علــى وظائــف
العمل الشاغرة.
اهتماماتنا
نحــن نريــد االســتثمار أيضــا فــي مجــال توفيــر حوالــي
الرعايــة الصحيــة ،حيــث ســتكون الدولــة هــي  18000مــكان تعليمــي جديــد لتدريــس البالغيــن
المســؤولة الرئيســية عــن قطــاع الرعايــة المهن الصناعية والحرفية.
الطبية والصحية.
السياســة الخاصــة بكبــار الســن ،حيــث نســعى إللغــاء
ســنقترح توســيع نطــاق خصــم
ضرائــب التقاع ـد ،وتطبيــق ضمانــة وكفالــة دور
ضرائب العمل عن القادمين الجدد
رعاية المسنين.
األمــن ،نحــن نريــد زيــادة عــدد أفــراد الشــرطة بنحــو
باإلضافــة إلــى التدابيــر المذكــورة أعــاه،
 10آالف فرد.
فإنــه تجــدر اإلشــارة إلــى أننــا ســنقترح أيضــا
سياســة العائلــة ،أي أن اآلبــاء وليــس الدولــة هــم مــن
توســيع نطــاق خصــم ضرائــب العمــل الســيما بالنســبة
سيقررون ،ورفض حصص تأمين الوالدين.
االندمــاج ،أي تحقيــق االندمــاج مــن اليــوم األول وذلــك للقادمين الجدد.
مــن خــال برنامــج اللجــوء وشــروط تعلــم اللغــة وهــذه الوســائل يجــب أن تؤتــي ثمارهــا لحــث النــاس
الســويدية وتكويــن فكــرة عــن المجتمــع وحيــاة علــى العمــل ،فقــد أصبــح مــن الثابــت أن خصــم
الضرائــب علــى وظائــف العمــل هــو أمــر فعــال للغايــة
العمل في السويد.
في هذا الصدد.

ً
أوال:

حــــزب الديمقراطين
المسيحيين

KRISTDEMOKRATERNA
لديه  16مقعدًا من أصل 349
من األحزاب اليمينية
ينتمي إلى أحزاب االئتالف المعارض

ثالثًا:

نتطلــع لتعزيــز االندمــاج وأن
قــرارات سياســية إلصــاح
يتمكــن النــاس مــن كســر العزلــة
قطاع السكن
والحصول على وظائف

ثانيًا:

يترأس الحزب
إيبا بوش ثور
EBBA BUSCH THOR

أجوبة حزب
الديمقراطيين
المسيحيين
على أسئلة
الكومبس

نحــن نعتقــد أن جميــع النــاس ،وبغــض
النظــر عــن المــكان الــذي يعيشــون فيــه،
سوف يكونون جزءًا من المجتمع.
يجــب أن توجــد مــدارس جيــدة للجميــع ،ورعايــة
جيــدة لكبــار الســن ،ورعايــة طبيــة وصحيــة لجميــع
الناس.
ســوف لــن يتــم تــرك أي منطقــة ســكنية أو الســماح
بأن تصبح منطقة خارجة عن القانون.
يجــب أن يكــون المــرء قــادرًا علــى الوثــوق بأفــراد
الشــرطة عندمــا يرســل المــرء إنــذارًا .نحــن نقتــرح
زيــادة عــدد أفــراد الشــرطة بنحــو  10آالف فــرد
حيــث ســيكونون متواجديــن فــي المناطــق بشــكل
واضــح .إن المــدارس فــي المناطق المهمشــة اجتماعيًا
سوف يكون لها دور أساسي.
نحــن نريــد تحســين التعــاون بيــن المدرســة وأوليــاء
األمــور وأفــراد الشــرطة بهــدف التوصــل إلى األشــخاص
المعرضيــن للخطــر ،وبــذل جهــود أســرع مــن خــال
تعزيز أنشطة الشرطة المحلية.
نحــن نرغــب أيضــا بــأن يكــون لدينــا نظــام عقــد
اجتماعــي حيــث يمكــن أن يســاعد حــل التحديــات
االجتماعيــة بشــكل أفضــل مثــل األطفــال الضعفــاء
الذين يفشلون في التعليم.
ويمكــن مــن خــال قــروض توفيــر الطاقــة إتاحــة
الفرصــة لترميــم العقــارات التــي تكــون فــي حالــة
ســيئة .ســيكون مــن األســهل الدخــول إلــى ســوق
العمــل مــن خــال وضــع أشــكال جديــدة للتوظيــف
مثــل وظائــف الدخــول  inträdesjobbالمخصصة
للقادميــن الجــدد والشــباب ممــن لــم يتجــاوزا ســن 23
عامًا والذين ال يملكون شهادات التعليم الثانوي.

رابعًا:

هنــاك حاجــة التخــاذ قــرارات سياســية
صارمــة بشــأن القضايــا المتعلقــة
باســتقطاعات الفوائــد الماليــة ،ونظــام اإليجــارات،
وشــروط تقســيط القــروض الماليــة ،ودعــم
االستثمارات.
وفــي حــال تــم حــل ومعالجــة هــذه القضايــا فإنــه
ســيجعل مــن الســهل علــى النــاس تغييــر مســاكنهم
والبحث عن شقق سكنية جديدة.
وعندمــا تبــدأ هــذه الحركــة وتصبــح عمليــة بنــاء
المســاكن أكثــر حريــة فــإن عمليــة إطــاق وبنــاء
المزيــد مــن المنــازل الرخيصــة ســتصبح متاحــة أكثــر.
كمــا هنــاك حاجــة أيضــا لبنــاء مســاكن اجتماعيــة
جديدة.

يجــب أن تبــدأ عمليــة االندمــاج
منذ اليوم األول في السويد

خامسًا:

إن الحــزب المســيحي الديمقراطــي
يحمــي حــق اللجــوء .نحــن نريــد إنشــاء
مناطــق لتقديــم طلبــات اللجــوء وذلــك بهدف تحســين
وتسريع عملية معالجة طلب اللجوء.
فاألشــخاص الذيــن يتــم منحهــم حــق اللجــوء فــي
الســويد ســوف يحصلــون علــى تصريــح إقامــة مؤقــت
مع تمتعهم بحق ّلم شمل العائلة.
يجــب أن تبــدأ عمليــة االندمــاج منــذ اليــوم األول فــي
ً
الســويد .وبــدال مــن أن يضطــر المــرء لقضــاء فتــرة
انتظــار طويلــة وســلبية ،فإننــا نرغــب بــأن يشــارك
طالبــو اللجــوء منــذ البدايــة فــي برامــج اللجــوء ذي

التوجــه االجتماعــي وتعلــم اللغــة الســويدية والعمــل.
وبالتالــي يمكــن مالحظــة أن التدريــب والعمــل قــد أتوا
بثمارهم منذ البداية وحققوا نتائج جيدة.
نحــن نريــد أن نضــع حــد لإلقامــة فــي أنــواع مــن
المساكن غير اآلمنة اعتمادًا على قانون .EBO
إن األشــخاص الذيــن حصــول علــى تصاريــح اإلقامــة
ســوف يتــم ترســيخهم فــي المجتمــع بشــكل أســرع،
ونحــن نقتــرح فــي هــذا المجــال تطبيــق شــكل جديــد
للتوظيــف يدعــى ب ـ وظائــف الدخــول
 Inträdesjobbللقادميــن الجــدد والشــباب ممــن
لــم يتجــاوزا ســن  23عامــا .حيــث أن هــذه التدابيــر
تزيــد مــن اإلمكانيــات المتاحــة النتقــال هــذه
المجموعــات مــن االعتمــاد علــى المســاعدات الماليــة
إلى العمل.

ندعــم قــوى الخيــر فــي ســوريا
والعراق واليمن وأفغانستان
إن السياســة الخارجيــة الســويدية
يجــب أن تنطلــق اعتمــادًا علــى القيــم
والمفاهيــم .أي أن الســويد ســوف تقــف وتدافــع عــن
القيــم العالميــة مثــل حقــوق اإلنســان والحريــات
والديمقراطيــة ومبــدأ ســيادة القانــون مــن أجــل
تعزيــز مفاهيــم الســام والحريــة والتطــور والتفاهــم
والمصالحة.
ويريــد الحــزب المســيحي الديمقراطــي أيضــا اتبــاع
سياســة تنميــة طموحــة وضمــان تقديــم المســاعدات
ً
الماليــة الســخية .عــاوة علــى ذلــك ،يعتبــر الحــزب
المســيحي الديمقراطــي أن هنــاك حاجــة لمشــروع
مارشــال ،وهــو مشــروع اقتصــادي تــم وضعــه إلعــادة
تعميــر أوروبــا بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة،
أي أن الحــزب يعتقــد بضــرورة وجــود خطــة مارشــال
إلعــادة بنــاء أجــزاء كبيــرة مــن الشــرق األوســط
باإلضافــة إلــى بــذل جهــود طويلــة األجــل واســتثمارات
متينــة مــن أجــل خلــق عوامــل األمــان والعمــل وفــرص
التعليم في الدول الفاشلة وما حولها.
هنــاك حاجــة لتعزيــز الثقــة بالمســتقبل فــي المنطقــة
ً
فضــا عــن قــوى الخيــر فــي ســوريا والعــراق واليمــن
وأفغانســتان ،التــي يمكــن أن تســاهم فــي بنــاء دول
سلمية ومستقرة وديمقراطية.
يجــب أن تكــون الســويد فــي الطليعــة عندمــا يتعلــق
األمــر بدعــم المبــادرات الراميــة لخلــق فــرص العمــل
وإمكانيات التعليم لألشخاص النازحين.
نحــن تعتقــد أنــه مــن اإليجابــي للغايــة أن يكــون البنــك
الدولــي قــادرًا علــى الشــروع بتقديــم الدعــم وبــذل
الجهــود فــي مجــاالت التنميــة االقتصاديــة وخلــق
فــرص العمــل فــي البلــدان ذات الدخــل المتوســط
والتــي اســتقبلت أعــداد كبيــرة مــن الالجئيــن مثــل
لبنــان واألردن .كمــا ينبغــي أن تنتهــج الســويد موقفــا
مرنــا لدعــم البلــدان ذات الدخــل المتوســط مــن
الناحيــة االقتصاديــة والتــي تتحمــل مســؤولية كبيــرة
جدًا في استقبال الالجئين.

سادسًا:
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الهجرة في المقدمة

حزب سفيريا دميكراتنا
(ديمقراطيو السويد)

SVERIGEDEMOKRATERNA
لديه  45مقعدًا من أصل 349
من أحزاب أقصى اليمين

ً
أوال:

الصغيرة

تشــمل مجــاالت تركيزنــا األربعــة للســنة
اإلنتخابيــة قضايــا الهجــرة والتكامــل
مــن خــال توفيــر فــرص تمويــل أفضــل
والرعاية الصحية واألمن.
لشــركات المقــاوالت الصغيــرة ،فإنــه
حيــث قدمنــا برنامجــا حــول كل قضيــة يســتهدف يمكــن لعــدد أكبــر مــن الشــركات أن تدخــل بالمنافســة
معالجــة المشــاكل التــي ســنتعرض لهــا كأمــة فــي فــي ســوق اإلســكان ،ممــا ســيؤدي إلــى انخفــاض
المستقبل المنظور.
تكاليــف البنــاء والمســاكن ،ممــا يعنــي بالتالــي زيــادة
نســبة اإليجــارات المعقولــة .باإلضافــة إلــى زيــادة
نســبة خيــارات تمويــل المســاكن بالنســبة لألفــراد،
ال نؤيــد التوظيــف المدعــوم وكذلــك أيضــا مدخــرات اإلســكان المفيــدة التــي
ّ
تســاهم فــي توفيــر المزيــد مــن الفــرص لحصــول
حكوميًا
الفرد على المنزل الخاص به.
إقــرار شــكل جديــد للتوظيــف .مراكــز وفــي ذات الســياق فــإن أعضــاء المقاطعــات العامــة
ً
التدريــب المهنــي .وأن يكــون التدريــب ســوف يكونــوا أكثــر قــدرة علــى المســاهمة فــي تأهيــل
المهنــي والحرفــي بالتزامــن مــع دراســة مرحلــة ومســاعدة البلديــات الصغيــرة بهــدف بنــاء المســاكن
التأهيــل الثانــوي فــي مــدارس تعليــم الكبــار وبالتالــي خلــق فــرص النتقــال األعمــال إلــى األقاليــم
 .komvuxحيــث يفتقــر حوالــي  600ألــف شــخص والمناطق الكبيرة.
من فئة البالغين لشهادات التعليم الثانوي.
نحــن ال نؤيــد الحلــول المعتمــدة علــى أشــكال
نؤيــد مقترحــات ســحب اإلقامة
التوظيف المدعومة حكوميًا والمعفاة من الضرائب.
إن الشــكل الجديد لوظائف الترســيخ التي تم االتفاق والجنسية
عليهــا بيــن الشــركاء االجتماعييــن فــي ســوق العمــل
لقــد أدت عمليــة اســتقبال الالجئيــن
بالتعــاون مــع الحكومــة تركــز بشــكل أساســي علــى
وأقاربهــم وبمســتوى عالــي نســبيًا إلــى
القادميــن الجــدد والمخاطــر التــي تهــدد المناطــق
المهمشــة اجتماعيــا ،حيــث أن العديــد مــن الشــباب تشــتيت المجتمــع وخلــق حالة من االســتبعاد وتدهور
يعملــون لــدى وكاالت التوظيــف والتــي كانــت نتائجهــا مســتوى الرفاهيــة االجتماعيــة .وفــي نفــس الوقــت
فقــد أدى ذلــك إلــى تعــرض األمــن للخطــر ألن الشــرطة
سلبية.
وضوابــط التحكــم كانــت ضعيفــة للغايــة ســواء مــن
حيــث فتــرة اإلقامــة فــي البلــد أو فيمــا يتعلــق بمنــح
الجنسية.
علينــا تقديــم المســاعدة تحتــاج الســويد إلــى بنــاء سياســة للهجــرة ذات إطــار
تنظيمــي وقانونــي ثابــت واحتــرام حــدود البــاد
لالجئيــن خــارج الســويد فــي الــدول
ومواطنيها وقوانينها.
المجاورة لبلدانهم
نحــن نرفــض اســتمرار الســويد فــي عمليــة اســتقبال
ً
طالبــي اللجــوء ونحــن نريــد بــدال مــن ذلــك أن نســعى
إن المهاجريــن والالجئيــن ممــن لديهــم لجعــل حــق اللجــوء متناسـبًا مــع الظــروف الحاليــة ،مــع
مســتوى تعليمــي منخفــض ومعــارف غيــر التركيــز علــى إنشــاء مــاذات آمنــة أو مناطــق آمنــة
كافيــة يشــكلون تحديــا لســوق العمــل الســويدية ،تكــون قريبــة قــدر اإلمــكان مــن أماكــن األزمــات
وبالتالــي هنــاك حاجــة التخــاذ تدابيــر سياســية خاصــة والصراعــات وذلــك بهــدف الوصــول لالجئيــن الذيــن
في سوق العمل على مدى عقود من الزمن.
هم بأمس الحاجة للحماية.
ً
وبــدال مــن ذلــك فإنــه يجــب مســاعدة الالجئيــن بشــكل ينبغــي تنظيــم جميــع النواحــي األخــرى للهجــرة مــن
فعلــي والمتواجديــن فــي الــدول المجــاورة لبالدهــم ،خــال نظــام إعــادة التوطيــن ،أو مــا يســمى بنظــام
والتركيــز علــى هجــرة العمالــة الماهــرة والتــي هنــاك اســتقبال الحصــص ،أو مــن خــال تقديــم طلبــات
حاجة فعلية لها.
الحصــول علــى تأشــيرات الدخــول «الفيــزا» وتصاريــح
إن التعليــم هــو الكلمــة المفتــاح وكذلــك أيضــا فــإن اإلقامة.
الشــروط التــي تحــث علــى التوظيــف ســواء بالنســبة ونحــن نرغــب أيضــا فــي تشــديد الشــروط المتعلقــة
للرجال أو النساء.
بالقــدوم للســويد ،مثــل عمليــات تفتيــش الهويــات

رابعًا:

ثانيًا:

خامسًا:

يترأسه
جيمي أوكيسون
JIMMIE ÅKESSON

أجوبة حزب
حزب سفيريا
دميكراتنا على
أسئلة الكومبس

دعــم شــركات المقــاوالت

ثالثًا:

الشــخصية والضوابــط األمنيــة ،والوثائــق التــي تثبــت
خلفية الطلب ومدى إمكانية إعالة الشخص لذاته.
ً
وعــاوة علــى ذلــك نريــد تعزيــز إمكانيــة ســحب
وإلغــاء تصاريــح اإلقامــة فــي حالــة قيــام الشــخص
بانتهــاك القانــون ،وكذلــك أيضــا ســحب الجنســية مــن
األشــخاص الذيــن قدمــوا أســباب زائفــة وغيــر حقيقية
عنــد تقديــم طلــب اللجــوء أو فــي حــال انضمــام
الشخص للجماعات اإلرهابية.
ويريــد حــزب ســفيريا ديمكراتنــا التركيــز أيضــا علــى
تنفيــذ قــرارات الترحيــل بشــكل أكثــر فعاليــة ،وكذلك
أيضــا فيمــا يخــص العــودة الطوعيــة ألولئــك الذيــن
يرغبون بالعيش مرة أخرى في وطنهم السابق.
إن الحــزب يســعى للمزيــد مــن أماكــن الرعايــة ،وفرض
العقوبــات علــى الــدول التــي ترفــض اســتقبال
مواطنيهــا عنــد ترحيلهــم مــن الســويد ،وتحســين
أدوات الشــرطة ،وتشــديد ضوابــط مراقبــة ســوق
العمــل باألســود ،ومكافحــة مجتمعــات الظــل،
باإلضافــة إلــى االســتثمار فــي البلــدان المتلقيــة وإقــرار
أشكال مختلفة ألنواع دعم إعادة الترسيخ.

نرفــض االعتــراف بدولــة
فلسطين في الوقت الحالي

سادسًا:

يريــد حــزب ســفيريا ديمكراتنــا أن
ً
تكــون الســويد صوتــا قويــا ومســتقال
لدعــم الســام والعالقــات الجيــدة بيــن شــعوب العالــم.
يجــب علــى الســويد أن تشــير بوضــوح إلــى االنتهــاكات
ضــد الحريــات والحقــوق األساســية وكذلــك أيضــا
االنتهاكات ضد سيادة الدول المستقلة.
يتطلــع حــزب ســفيريا ديمكراتنــا بشــكل إيجابــي إلــى
التجــارة الدوليــة ،وإمكانيــات ومــوارد االرتبــاط
والعالقــات االقتصاديــة التــي تســاهم فــي تحقيــق
التنميــة االقتصاديــة فــي الــدول الفقيــرة ،كمــا نتطلــع
إلى تعزيز وتوثيق العالقات بين الدول والحكومات.
إن الديمقراطيــة هــي شــرط أساســي للحريــة التــي
يســتحقها جميــع النــاس ولذلــك نحــن نعطــي األولويــة
للنضــال مــن أجــل الديمقراطيــة الحقيقيــة وحريــة
الرأي والوصول لوسائل اإلعالم الحرة.
يهــدف حــزب ســفيريا ديمكراتنــا خــال اإلنتخابــات
العامــة عــام  2018لدعــم المضطهديــن العلمانييــن
والمســيحيين وغيرهــم مــن األقليــات األخــرى
واالعتــراف باإلبــادة الجماعيــة التــي ارتكبتهــا
االمبراطوريــة العثمانيــة واإلبــادة الجماعيــة التــي
ارتكبتهــا الدولــة اإلســامية فــي ســوريا والعــراق.
ونســعى أيضــا إلــى االعتــراف بــأرض الصومــال كدولــة
مســتقلة ،والعمــل علــى الســماح للمنطقــة الكرديــة
فــي العــراق بإعــان اســتقاللها ،ولكــن نحــن نرفــض
االعتــراف بدولــة فلســطين فــي الوقــت الحالــي ألن
االعتراف ال يؤدي إلى نتيجة في محادثات السالم.
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نعطي المدارس األولوية
نحــن نعطــي أولويــة لقضايــا المــدارس واالندمــاج،
فبرأينــا أن أكبــر التحديــات هــي إذا اســتطعنا تحســين
أداء المــدارس ،وضمــان الحصــول علــى أكبــر
قــدر مــن الســكينة والهــدوء فــي الفصــول
الدراســية ،ولكــن أيضــا مــن الضــروري أن
تصبــح المــدارس نقطــة انطــاق بهــدف إعطــاء
الشباب المزيد من الفرص في الحياة بالمستقبل.
إن االندمــاج هــو أمــر حاســم وضــروري للحــد مــن
التمييــز العنصــري واإلقصــاء ،ولكــن أيضــا هــو وســيلة
لمواجهــة التطــرف وظواهــر االضطهــاد المرتبــط
بالشرف.

ً
أوال:

حــــزب الليبراليين
(الشعب سابقًا)

LIBERALERNA
لديه  19مقعدًا من أصل 349
من األحزاب اليمينية
ينتمي إلى أحزاب االئتالف المعارض

تعييــن حوالــي  2000شــخص
كحراس أمن محليين
مــن خــال االســتثمار فــي مجــال المــدارس،
حيــث نريــد أيضــا اســتقطاب أفضــل
األســاتذة للمناطــق التــي تجــد صعوبــة بالغــة بتقديــم
رواتــب عاليــة ،وكذلــك أيضــا االســتثمار فــي مجــال
زيــادة عــدد أفــراد ضبــاط الشــرطة الســيما فــي
المهمــات الخدميــة الخارجيــة ،كمــا نريــد رؤيــة المزيد
مــن ضبــاط الشــرطة المحلييــن العامليــن فــي مجــال
منع الجرائم.
نحــن نريــد أن تتحمــل البلديــات مســؤولية أكبــر فــي
مجــال المــدارس والخدمــات االجتماعيــة وغيرهــا مــن
التدابير العملية لمنع ومكافحة الجريمة.
إن أولويــة المقترحــات التــي يقدمهــا حــزب الليبرالييــن
هــي تعييــن حوالــي  2000شــخص كحــراس أمــن
محلييــن ،وحــراس النظــام الذيــن يمكنهــم المســاهمة
فــي العمــل األمنــي المحلــي وليــس أقلهــا أيضــا فــي
مناطــق الجريمــة .بمعنــى أن حــراس األمــن المحلييــن
هــم مــن النــاس الذيــن يعيشــون ويعملــون فــي تلــك
المناطــق األكثــر تضــررًا مــن اإلجــرام التــي تؤثــر علــى
تلك المناطق.
كمــا أننــا نســلط الضــوء أيضــا علــى الحاجــة المحليــة
للتركيــز علــى المــدارس واالســتثمار فــي مجــال تعليــم
الكبــار وتعليــم المهــن الصناعيــة وذلــك بهــدف
ترســيخ الشــباب وكذلــك أيضــا القادميــن الجــدد فــي
حياة العمل.

ثانيًا:

يترأسه
يان بيوركلوند
JAN BJÖRKLUND

أجوبة حزب
الليبراليين على
أسئلة الكومبس

نواجــه البطالــة مــن خــال
التعليم والتدريب المهني
مــن خــال التعليــم والتدريــب المهنــي،
ً
ولكــن أوال يجــب أن تكــون عمليــة التوظيــف
أقل تكلفة بالنسبة للشركات.
كمــا نــود أيضــا تقديــم الفــرص واإلمكانيــات المناســبة
للشــباب والبالغيــن الباحثيــن عــن عمــل للحصــول علــى
وظيفــة عمــل براتــب أقــل وبالتالــي ضمــان الحصــول
على موطئ قدم في سوق العمل.

ثالثًا:

نريــد وضــع نظــام لإليجــارات
يعمل بشكل أفضل

يعتقــد حــزب الليبرالييــن أن هنــاك
العديد من المتطلبات المختلفة.
ً
أوال يجــب ان تحــل القوانيــن طويلــة األجــل محــل
اإلعانــات والمســاعدات الماليــة قصيــرة األجــل ،وذلــك
حتــى يتمكــن الوســطاء فــي ســوق اإلســكان مــن
التخطيط للمستقبل.
ثانيــا هنــاك حاجــة الســتمرار خطــط وقوانيــن بنــاء
وأن تكــون أكثــر تبســيطًا وذلــك بهــدف تقصيــر
وزيادة القدرة التنافسية.
نحــن نريــد إحــداث تطــور تجــاه المزيــد مــن أنــواع
المنــازل التــي تمــت الموافقــة عليهــا بالفعــل والتــي ال
تحتــاج إلــى عمليــة فحــص وتدقيــق للتأكــد مــن مــدى
توافقهــا مــع معاييــر قواعــد البنــاء ،أي تطويــر أنــواع
المنــازل التــي حصلــت علــى الموافقــة لمــرة واحــدة
وبعد ذلك تصبح الموافقة مسبقة.
العديــد مــن أنظمــة وقوانيــن البنــاء يجــب أن تكــون
وفــق معاييــر ومقاييــس موحــدة مــع جيراننــا مــن
دول الشــمال .كمــا يجــب منــع الشــروط الخاصــة بــكل
بلدية.
ومــن أجــل االســتفادة بشــكل أفضــل مــن المخــزون
الحالــي ،نحــن نريــد وضــع نظــام لإليجــارات يعمــل
بشــكل أفضــل وأكثــر فعاليــة واتخــاذ المزيــد مــن
الخطــوات لتســهيل إجــراءات عقــود اإليجــار غيــر
المباشرة والمعروفة باسم عقود إيجارات الباطن.

رابعًا:

مســاعدات المجتمــع االقتصاديــة يجــب أن يتعلمــوا
اللغــة الســويدية ،ويدرســوا ويحصلــوا علــى وظيفــة
عمل.
ينبغــي أن تحصــل المزيــد مــن النســاء علــى فرصــة
عمــل وتعلــم الســويدية .كمــا يجــب أن يتمتــع الطالب
مــن القادميــن الجــدد علــى المزيــد مــن الوقــت للتمكــن
مــن إكمــال الدراســة والنجــاح فــي المدرســة ،فعلــى
ســبيل المثــال يمكــن أن تســتمر العمليــة التدريســية
خــال فتــرة األعطــال واإلجــازات أيضـا ،ويمكــن الحــد
مــن التمييــز والفصــل فــي المــدارس مــن خــال توزيــع
الوافدين الجدد بين المدارس بشكل أكثر إنصافًا.
وأمــا فــي المناطــق المهمشــة اجتماعيــا فهنــاك حاجــة
ً
خاصة جدًا للخدمات المهنية.
ودور المــدارس التمهيديــة أو التحضيريــة هــو مهــم
ج ـدًا لتطويــر لغــة األطفــال .فمــدارس الحضانــة هــي
ضروريــة ج ـدًا لتعليــم األطفــال اللغــة الســويدية.
نحــن نريــد أن نجعــل المــدارس التحضيريــة إلزاميــة
بالنســبة للوافديــن الجــدد األطفــال ابتــداء مــن عمــر
الثالث سنوات.

ضــرورة عــدم إعطــاء
مساعدات للدول االستبدادية
تتمحــور السياســة الخارجيــة لحــزب
الليبرالييــن حــول الديمقراطيــة .نحــن
ال نقبــل أبـدًا أن يعيــش النــاس فــي أجــواء تنعــدم فيها
أســس الســام وتكثــر االضطرابــات واالضطهــاد
والقمــع والتمييــز والمعانــاة .لذلــك نحــن نعتقــد أن
الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان يجــب أن تكــون
الهــدف العــام األســمى للسياســة الخارجيــة الســويدية
والمساعدات السويدية.
نحــن نريــد تقديــم مســاعدات ســخية تتمثــل بنحــو
 ٪1من إجمالي الدخل القومي.
إن الديمقراطيــة والحريــة همــا مــن األمــور األكثــر
أهمية لمحاربة الفقر وخلق أسس التنمية والتطور.
نحــن نشــدد علــى ضــرورة عــدم إعطــاء مســاعدات
ً
للــدول االســتبدادية ،بــل المســاهمة بــدال مــن ذلــك فــي
إرساء الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان.
يجــب أن يكــون للســويد صوتــا قويــا وبشــكل خــاص
فــي القضايــا الحساســة مــن الناحيــة السياســية إلــى
جانــب البلــدان األخــرى المانحــة للمســاعدات ،مثــل
المســاواة ،والدفــاع عــن حــق المــرأة فــي جســدها
وحياتهــا الجنســية ،وحــق الحريــة ،وحــق اإلجهــاض،
وحق األشخاص المثليين جنسيًا.
يؤيــد حــزب المحافظيــن حــل الدولتيــن حيــث تــؤدي
اتفاقــات الســام إلــى وجــود فلســطيني إســرائيلي جنبــا
إلــى جنــب داخــل حــدود أمنــة ومعتــرف بهــا دوليــا.
حيــث يجــب أن تعمــل الســويد للتأثيــر علــى كال
الطرفين حتى يكون هذا األمر ممكنا في النهاية.
ينبغــي علــى الســويد واالتحــاد األوروبــي مواصلــة
العمــل وبــذل كل مــا فــي وســعهما لإلســهام فــي إنهــاء
الحرب األهلية في سوريا وتوفير الحماية لألقليات.
مــن الصحيــح تمامــا أن تســاهم الســويد فــي التحالــف
الدولــي لمحاربــة إرهــاب داعــش .وســتواصل الســويد
المســاهمة فــي االســتقرار وإعــادة إعمــار العــراق
وليبيا وغيرها من الدول.

سادسًا:

مــن المهــم فتــح المجــال أمــام
الســويديين الجــدد للدخــول فــي
المجتمع بشكل فعلي
يجب ضمان حماية حق اللجوء.
نحــن نريــد أن تعمــل المزيــد مــن دول
االتحــاد األوروبــي علــى مســاعدة النــاس النازحيــن،
مساعدة بعضنا البعض أكثر.
إن تعزيــز وتقويــة نظــام اللجــوء المشــترك فــي أوروبا
يعنــي أن تتحمــل جميــع دول االتحــاد األوروبــي
المســؤولية وأن تكــون قوانيــن اللجــوء هــي نفســها فــي
جميع الدول األوروبية.
كمــا يعنــي أن تشــريعاتنا الخاصــة باللجــوء ينبغــي أن
تكــون مشــابهة أكثــر للقوانيــن المعمــول بهــا ببلــدان
االتحــاد األوروبــي األخــرى .لقــد أثــرت الهجــرة علــى
الســويد عبــر القــرون ،ونحــن نريــد أن يظــل األمــر
هكذا.
إن تحديــات الهجــرة أصبحــت أكثــر مــن مجــرد الســفر
عبــر الحــدود ،حيــث مــن المهــم فتــح المجــال أمــام
الســويديين الجــدد للدخــول فــي المجتمــع بشــكل
فعلــي ،وتعلــم اللغــة ،والعمــل ،وأن يكــون الشــخص
جزءًا من نمو وتطور السويد.
إن عمليــة الحصــول علــى وظيفــة عمــل وإعالــة
الشــخص لنفســه يجــب أن تكــون أســرع وأســهل ،حتــى
بالنســبة ألولئــك الذيــن ال يتكلمــون اللغــة الســويدية أو
ال يملكون شهادات تعليمية.
نحــن نريــد تنفيــذ برنامــج وظائــف الدخــول
 inträdesjobbللشــباب والقادميــن الجــدد مــع
رواتــب أقــل عنــد الحصــول علــى أول وظيفــة عمــل،
كما نرغب أيضًا بتسهيل القوانين في هذا المجال.
ونحــن نتصــرف انطالقــا مــن إمكانيــات ومســؤولية كل
شــخص .فاألشــخاص الذيــن يريــدون الحصــول علــى

خامسًا:
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تجدد الجدل حول حظر التسول

لجنة العدل في
البرلمان تقترح
تشديد العقوبات
على االتجار بالبشر
الكومبــس – أخبــار محليــة :أعلــن كل مــن حــزب المحافظيــن ،الــذي يقــود معارضــة يميــن الوســط ،ضــد
الحكومــة الحاليــة ،وحــزب ســفاريا ديموكراتنــا ،اليمينــي المتطــرف ،المعــروف بعدائــه للهجــرة
والمهاجريــن ،أعلنــا أنهمــا علــى توافــق فــي الــرأي ،ويتشــاركان فــي وجهــة نظــر واحــدة حــول حظــر
التسول في السويد.

Björn Lindgren/TT

سيكون الحد األقصى لعقوبة السجن أربع
سنوات .وفي حال كانت الجريمة مشددة،
ستتراوح العقوبة عندها بالسجن لمدة
 10-2أعوام
معــروف أن قضيــة التســولُ ،ويقصــد بهـا ،األشــخاص اللجنــة أن أمــام البلديــات فرصــة لتنظيــم التســول عبــر
القادميــن مــن الــدول الفقيــرة فــي االتحــاد األوروبــي ،قانون التخطيط المحلي.
والذيــن ّ
يتســولون فــي الشــوارع والســاحات العامــة
وفيمــا يتعلــق بجريمــة االتجــار بالبشــر ،اقترحــت
الســويدية ،هــي واحــدة مــن أكثــر القضايــا المثيــرة
للجــدل ،بيــن األحــزاب البرلمانيــة الســويدية ،وأيضــا لجنــة العــدل علــى البرلمــان أال تقــل عقوبــات الحــد
في وسط الرأي العام السويدي ،والمجتمع عمومًا .األدنــى للجرائــم األقــل خطــورة عــن الســجن لمــدة
يأتــي إعــان الحزبيــن المذكوريــن ،فــي الوقــت الــذي ســتة أشــهر ،ورفــع ســقف عقوبــات جرائــم «القـ ّـوادة»،
قدمــت فيــه لجنــة العــدل البرلمانيــة مقترحــا يدعــو
(تنظيم الدعارة) الى السجن لمدة عشر سنوات.
الــى تشــديد العقوبــات علــى اإلتجــار بالبشــر فــي
وتــرى لجنــة العــدل فــي البرلمــان ،أنــه يجــب معاقبــة
خطوة تهدف الى وضع عراقيل أمام التسول.
وذكــر الحزبــان فــي مذكــرة ،انهمــا مــع تشــديد األشــخاص الــذي يســتغلون أفــرادًا آخريــن فــي العمــل
العقوبــات علــى اإلتجــار بالبشــر ،وأن العمــل بفــرض أو التســول ،ألنهــم بفعلهــم هــذا يرتكبــون جريمــة،
عقوبــات علــى جريمــة االســتغالل البشــري قــد يعطــي
خاصــة بعــد مــا جــرى الكشــف عــن حــاالت كثيــرة
«تأثير رادع» فيما يتعلق بالتسول.
لكنهمــا يريــان أن ذلــك ال يكفــي لمنــع التســول الــى حــد تعــرض فيهــا أشــخاص الــى اإلكــراه أو التضليــل أو
كبيــر ،ودعي ـا ،قائليــن« :لمعالجــة التســول ومــا ينتــج االســتخدام فــي عمــل قســري او العمــل فــي ظــروف
عنــه مــن اســتغالل البشــر والمشــاكل األخــرى غير معقولة أو التسول.
المرتبطــة بذلــك ،نــرى أننــا بحاجــة الــى فــرض حظــر
وفــي هــذه الحالــة ســيكون الحــد األقصــى لعقوبــة
وطنــي» .لذلــك ندعــو الحكومــة للعمــل علــى مثــل هــذا
الســجن أربــع ســنوات .وفــي حــال كانــت الجريمــة
االقتراح.
مشــددة ،ســتتراوح العقوبــة عندهــا بالســجن لمــدة

مسؤولية البلديات

 10-2أعوام ،وفقًا لدرجة خطورة الجريمة.
جديــر ذكــره ،أن اللجنــة اقترحــت العمــل بالتعديــات

غالبيــة أعضــاء لجنــة العــدل فــي البرلمــان الســويدي ال التشــريعية الجديــدة ،اعتبــارا مــن األول مــن شــهر
تــرى أن الحــل يكمــن فــي حظــر التســول ،حيــث تــرى تموز /يوليو القادم.

حملة «أسبوع التأهب لألزمات»

من  28أيار /مايو ولغاية  3حزيران /يونيو

الكومبس – مقاالت الشركاء:
ينظــم الصليــب األحمــر الســويدي بالتعــاون مــع الوكالــة الســويدية للطــوارئ والدفــاع المدنــي  MSBحملــة توعويــة لنشــر معلومــات
حــول كيفيــة تعزيــز عوامــل التأهــب فــي المنــازل فــي حــال حــدوث أي نــوع مــن أنــواع األزمــات االجتماعيــة الكبيــرة ،والتــي يمكــن أن تؤثــر
علــى الوظائــف والخدمــات االجتماعيــة ممــا يــؤدي إلــى عــدم فعاليتهــا أو عملهــا بالطريقــة المناســبة والمعتــادة ،فعلــى ســبيل المثــال
يمكــن أن تشــمل األحــداث واالضطرابــات االجتماعيــة ،الكــوارث البيئيــة وتقلبــات الطقــس غيــر الطبيعيــة ،الحــوادث الخطيــرة،
الفيضانات أو انقطاع التيار الكهربائي.

ما المقصود بحملة «أسبوع التأهب
لألزمات» وماذا سيحدث خاللها ؟
هــي حملــة توعويــة تهــدف إلــى نشــر معلومــات
إضافيــة علــى مــدى أســبوع كامــل حــول كيفيــة التأهــب
لمواجهــة األزمــات والتعامــل مــع حــاالت الطــوارئ.
ومــن الجديــر بالذكــر أن هــذه الحملــة هــي حــدث
يتكرر سنويًا ،حيث انطلقت ألول مرة عام .2017
عندمــا تبــدأ حملــة «أســبوع التأهــب لألزمــات» ســتقوم
الوكالــة الســويدية للطــوارئ والدفــاع المدنــي MSB
بإرســال ّ
كتيــب بعنــوان «إذا حدثــت كارثــة أو حــرب»
ً
نيابــة عــن الحكومــة الســويدية ،وســوف يتلقــى جميــع
المقيميــن فــي الســويد هــذا ّ
الكتيــب عبــر صناديــق
البريد خاصتهم .
ّ
الغــرض مــن إرســال الكتيــب عبــر البريــد هــو توعيــة
النــاس وتعريفهــم بالوســائل الالزمــة و توفيــر
المعلومــات والنصائــح لهــم حــول كيفيــة إدارة
حياتهــم اليوميــة وكيفيــة التصــرف فــي حــال انقطــاع
التيــار الكهربائــي وعــدم وجــود إمكانيــة لطهــي
ً
الطعــام علــى الموقــد مثــا ،أو إذا كان الشــخص ال
يســتطيع اســتخدام بطاقــة االئتمــان المصرفيــة
لشــراء حاجياتــه أو تزويــد ســيارته بالوقــود .ويحــاول
ّ
الكتيــب المطبــوع اإلجابــة علــى عــدد مــن األســئلة،
مثل:
◆ مــاذا يعنــي رفــع حالــة التأهــب وكيــف يمكــن
التصرف في هذه الحالة؟
◆ مــا ذا تحتــاج إلدارة أمــورك لعــدة أيــام خــال
األزمــات ومــن دون الحصــول علــى أي مســاعدة
خارجية؟
◆ كيــف يمكنــك أن تعــرف أن المعلومــات التــي
تحصل عليها خالل األزمات هي صحيحة؟

VAD SKULLE DU GÖRA OM

DIN VARDAG VÄNDS

واإلشــاعات واألخبــار الكاذبــة ونشــر المعلومــات
ً
الخاطئــة وصــوال إلــى زعزعــة قضيــة القيــم
الديمقراطيــة األساســية الموجــودة لدينــا» هــذا
بحســب مــا قــال  Dan Eliassonالمديــر العــام
للوكالــة الســويدية للطــوارئ والدفــاع المدنــي MSB
خــال المؤتمــر العــام الــذي عقــد فــي  22آذار /مــارس
من العام الحالي.

الصليب األحمر -معًا نكون أقوى

 DinSäkerhet.seحيــث تجــدر اإلشــارة إلــى أن
ّ
الكتيب متوفر بأكثر من  14لغة.
كمــا أن هــذه المعلومــات متوفــرة أيضــا فــي الموقــع
اإللكترونــي الخــاص بالصليــب األحمــر الســويدي علــى
الرابط التالي:
www.redcross/krisberedskapsveckan

كمــا تتوفــر أيضــا فــي الصفحــة الخاصــة بالصليــب
األحمــر علــى موقــع التواصــل االجتماعــي الفيســبوك
العديــد مــن األســئلة واألجوبــة والنصائــح المتنوعــة
حــول مختلــف األنشــطة التــي نشــرت قبــل وأثنــاء حملــة
«أسبوع التأهب لألزمات».
عندمــا نكــون جميعــا علــى علــم ودرايــة ولدينــا
االســتعداد الكافــي ،فإننــا قــادرون علــى العمــل بشــكل
فعــال وتقديــم المســاعدة لآلخريــن فــي حــال حــدوث
وضع طارئ.

ابحــث عــن ّ
الكتيــب واحتفــظ بــه ،وحــاول أن تأخــذه
معــك عنــد زيــارة جيرانــك وأصدقائــك ومعارفــك،
وذلــك بهــدف مناقشــة كيفيــة تعزيــز عوامــل
االســتعداد والتأهــب للطــوارئ ومعرفــة مــا معنــى
تهــدف الجهــود الراميــة إلــى تعزيــز المعرفــة لــدى
ذلك.
إللقــاء نظــرة علــى المزيــد مــن المعلومــات ،يمكنكــم المواطنيــن حــول كيفيــة التصــرف فــي حــال حــدوث
زيــارة الموقــع اإللكترونــي  www.أزمــة م ـا ،وزيــادة التوعيــة حــول كيفيــة التأهــب إذا

تعـــزيز عوامل التأهب
واالستعـــداد في المنازل

اســتمرت حــاالت الطــوارئ لفتــرة طويلــة ،حيــث
تتميــز حملــة التوعيــة هــذا العــام ببــذل جهــود
إضافيــة تهــدف إلــى« :تزويــد النــاس بالمعــارف
والمعلومــات الالزمــة والمفيــدة وبطريقــة ســهلة،
فيجــب أن يشــعر النــاس بأنهــم قادريــن علــى التأثيــر
ً
علــى ســامة أنفســهم مباشــرة وعلــى ســامة
األشــخاص المحيطيــن بهــم .باإلضافــة إلــى أهميــة أن
يشــعر النــاس بأنهــم جــزء مهــم مــن اســتعدادات
السويد التي تهدف لتعزيز أمننا المشترك.
وال تتعلــق االســتعدادات فقــط بتأميــن المــاء والطعام
والحفــاظ علــى الــدفء وضمــان القــدرة علــى التواصــل
مــع اآلخريــن ،بــل تهــدف الحملــة أيضــا لتعزيــز
القــدرة علــى حمايــة المواطنيــن مــن وســائل التضليــل

نحــن نعلــم فــي منظمــة الصليــب األحمــر الســويدي أن
التأهــب الجيــد يمنــع ويخفــف مــن معانــاة النــاس،
وبالتالــي نحــن نعمــل علــى ضمــان عــدم تــرك أي
شــخص بمفــرده ،كمــا أننــا نســعى جاهديــن للوقــوف
بجانــب كل النــاس وتقديــم المســاعدة لهــم .ونحــن
نعلــم أيضــا أنــه إذا حــدث تطــور خطيــر ولــم تعــد
مــوارد المجتمــع كافيــة ،فــإن الحاجــة إلــى أنــواع الدعــم
الخاصــة باألزمــات والتنســيق الطوعــي واإلســعافات
األولية يمكن أن تكون كبيرة جدًا.
ومــن خــال تعزيــز عوامــل المعرفــة واإلعــداد
المناســب يمكــن زيــادة قــدرة النــاس علــى التعامــل
مــع مختلــف األحــداث الطارئــة وذلــك عبــر التفاعــل
والتعــاون مــع باقــي أفــراد المجتمــع ،حيــث تســاهم
ً
هذه الطريقة في جعل الناس أقل عرضة للخطر.
يركــز الصليــب األحمــر الســويدي علــى تدريــب المزيد
مــن المتطوعيــن الذيــن يمكنهــم العمــل وتقديــم
المســاعدة خــال فتــرة األزمــات ،هــل أنــت واحــد
منهم؟

إذا كنــت ترغــب باالنضمــام للصليــب األحمــر ولديــك االســتعداد للمشــاركة فــي أي مــن
أنشــطتنا ،يمكنــك االتصــال بمركــز خدمــات المعلومــات علــى الرقــم التالــي 199500-0771
أو إرسال رسالة عبر البريد إلكتروني التالي info@redcross.se
نحن نرشدك للحصول على المساعدة الصحيحة.
منظمة الصليب األحمر  -السويد
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Krisberedskapsveckan,
28 maj3- juni
Svenska Röda Korset samarbetar med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) för att sprida information om hur var och en kan stärka beredskapen i hemmen
om någon större samhällsstörning skulle inträffa och samhällets service och tjänster
inte fungerar på det sätt som vi är vana vid. Det kan exempelvis handla om händelser
som extremt väder, allvarliga olyckor, översvämningar eller elavbrott.

Vad händer under
Krisberedskapsveckan

hur ska du agera?
◆ Vad behöver du för att klara dig i
flera dygn utan hjälp utifrån?
◆ Hur vet jag att den information jag
Krisberedskapsveckan är en vecka då tar del av är rätt?
extra mycket information om
krisberedskap kommer att spridas. Det Håll utkik efter broschyren och ta med
är ett årligt återkommande evenemang den när du besöker dina grannar,
och första gången veckan genomfördes vänner och bekanta för att exempelvis
var 2017.
diskutera vad stärkt krisberedskap
innebär för just er.
Under Krisberedskapsveckan får alla
hushåll i Sverige en broschyr i sin Håll även utkik efter mer information
brevlåda.
på
www.DinSäkerhet.se
(där
Broschyren heter ”Om krisen eller broschyren finns på 14 språk), på www.
kriget kommer” och det är MSB som redcross/krisberedskapsveckan och på
skickar ut den på uppdrag av den Facebook där frågor, svar och tips på
svenska regeringen.
aktiviteter publiceras före, under och
efter Krisberedskapsveckan.
Syftet med utskicket av broschyren är
att få dig att reflektera över, och ge När vi alla är välinformerade och
dig tips och verktyg, hur du kan motiverade att vara förberedda, kan vi
hantera din vardag om det blir agera och hjälpa andra om något
elavbrott och du inte kan laga mat på händer.
spisen, om det inte går att handla med
kontokort eller tanka din bil.

Röda Korset satsar på att utbilda fler volontärer som kan agera i kris. Är du en
av dem?
Om du vill engagera dig i Röda Korsets beredskap eller i någon annan av våra
verksamheter - kontakta Infoservice på 0771-19 95 00 eller skicka ett mejl till
info@redcross.se så hjälper vi dig att komma rätt.

Röda Korset
pågått under en längre tid så det är
inget nytt, men just i år görs en extra
satsning på att:
”…ge människor lättillgänglig och
användbar kunskap och information.
Människor
behöver känna att de kan påverka sin
egen och sina närmastes säkerhet, att
dom är en viktig del i Sveriges
beredskap och vår gemensamma
säkerhet.

Det handlar alltså inte bara om att
hålla sig varm, ha vatten, mat och
kunna kommunicera. Det handlar
också om förmågan att freda sig mot
falska
nyheter,
spridning
av
desinformation och försök att få oss
Broschyren svarar också på frågor som
att ifrågasätta våra grundläggande
dessa:
demokratiska värden.” (Citat Dan
Arbetet med att stärka medborgarnas Eliasson,
generaldirektör
MSB,
◆ Vad innebär höjd beredskap och kunskaper om krisberedskap har Uppstartskonferensen 22 mars 2018)

Gradvis stärkning av
vår hemberedskap

Röda Korset Tillsammans är vi
starka!
Inom Röda Korset vet vi att god
beredskap förhindrar och lindrar
människors lidande och vi agerar för
att ingen ska lämnas ensam. Det ligger
i våra händer att vara medmänniskor
och att hjälpas åt.
Vi vet också att om en allvarlig händelse
inträffar och samhällets resurser inte
räcker till, kan behovet av krisstöd,
frivilligsamordning och första hjälpen
vara stort. Med rätt kunskap och
förberedelse kan du öka din egen
förmåga att hantera olika händelser
och när vi samverkar med andra, blir vi
mindre sårbara.
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الكلــــــــمات المتقاطـــــــعة
أفقيًا:
 -1ﺑﺌﺮ ﻋﻤﻴﻘﺔ «ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ»  -ﻣﺎﻛﻴﻨﺔ  -ﻧﺴﻒ.
 - 2ﻓﻴﻠﻢ ﻛﻮﻣﻴﺪﻱ ﻋﺮﺑﻲ ﻟﻨﻮﺭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻭﺳﻌﺎﺩ ﺣﺴﻨﻲ.
 - 3ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ  -ﺑﻠﺪ ﻋﺮﺑﻲ.
 - 4ﺩﺧﻞ ﻭﺩﻟﻒ  -ﺗﺴﺤﺐ.
 - 5ﺃﻋﻨﺎﺏ «ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ»  -ﺭﻏﺐ.
 - 6ﺷﺎﻋﺮ ﺃﻣﻮﻱ ﻣﻌﺮﻭﻑ.
 - 7ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ  -ﺃﻏﻠﻖ  -ﻟﻠﺘﻤﻨﻲ »ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ«.
 - 8ﻋﺎﻟﻢ ﻭﻃﺒﻴﺐ ﻣﺴﻠﻢ ﻗﺪﻳﻢ ﺗﻮﺻﻞ ﻟﻠﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ
ﻟﻠﺠﺴﻢ.
 - 9ﺍﺳﺘﺠﺒﺖ «ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ»  -ﻟﻘﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻲ
ﺭﺍﺣﻞ «ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ».

 - 10ﺣﺪﺛﺖ  -ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻟﻌﺒﺎﺱ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺩ «ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ».

عموديًا:
 - 1ﺃﺭﺍﺩ ﻭﺗﻤﻨﻰ «ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ»  -ﻣﻨﻈﻮﻣﺎﺕ ﻛﻮﻧﻴﺔ ﻋﻤﻼﻗﺔ.
 - 2ﻧﺠﻢ ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺭﺍﺣﻞ.
 - 3ﻳﺒﺼﺮﻧﻲ «ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ»  -ﺳﻤﻮ ﺍﻟﺨﻠﻖ.
 - 4ﻣﻄﺮﺏ ﻋﺮﺑﻲ ﻣﺨﻀﺮﻡ.
 - 5ﺩﺍﺭ  -ﻏﻴﺮ ﻭﺣﻮﻝ.
 - 6ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻓﻨﺎﺩﻕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ  -ﻧﺼﻒ ﻧﺮﺟﺲ.
 - 7ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺔ «ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ»  -ﻋﻠﻤﻮﻩ ﻭﺩﺭﺑﻮﻩ.
 - 8ﺳﻼﺡ ﺑﺤﺮﻱ ﻫﺠﻮﻣﻲ «ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ»  -ﻳﻬﺮﺏ - 9 .ﻳﻜﻤﻞ
«ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ»  -ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻻﺳﻜﻨﺪﻧﺎﻓﻴﺔ «ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ».
 - 10ﻫﻮﺍﺀ ﻣﺘﺤﺮﻙ  -ﻟﻼﺳﺘﻔﻬﺎﻡ  -ﻟﻌﻦ «ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ».
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يعتبــر رقــم الطــوارئ  112فــي الســويد ورقــم
مكتــب االستشــارات الصحيــة  ،1177أهــم
رقميــن لخدمــات الرعايــة فــي البــاد ،ويحتــاج
جميــع الموجوديــن فــي الســويد معرفتهم ـا،
وحفظهما عن ظهر قلب.
وبشــكل عــام فإنــه يجــب االتصــال دومــا بالرقــم
 112فــي الحــاالت الطارئة والخطيرة المســتعجلة.
الكومبــس – معلومــات :مــن المهــم تعريــف ســكان الســويد أمــا فيمــا يتعلــق بباقــي القضايــا الصحيــة والطبيــة األخــرى يمكــن
بالفــرق بيــن الخدمتيــن ،وذلــك لمــا يســببه الخلــط بيــن الرقميــن مــن االتصــال ب ــالرقم  .1177حيــث يتحــدث الشــخص مــع ممرضــة
اعاقــات للعمــل ،هنــا تعريــف بــكل خدمــة مــن أجــل االتصــال بالرقــم تجيــب علــى األســئلة وتعطــي نصائــح وتوجيهــات للرعايــة الصحيــة
الصحيح عند كل حالة يتوجب فيها طلب المساعدة.
المناسبة.

المســؤولة عــن المهمــة الوطنيــة فــي دليــل الرعايــة الوطنيــة
 1177إليزابيــث إريكســون تقــول :إنــه مــن الضــروري لمــن يحتــاج
للمساعدة ويعثر على الرقم أن يتصل مباشرة.
ويتلقــى رقــم الرعايــة الصحيــة  1177ســنويًا مــا بيــن خمســة
وســتة مالييــن مكالمــة .تشــمل المكالمــات أســئلة تتعلــق بــكل
أعــراض األمــراض المختلفــة وحتــى قوانيــن وحقــوق الرعايــة
الصحيــة .كمــا يتصــل العديــدون ألمــور ترتبــط بنــزالت البــرد
والحمى وآالم الحلق والمعدة والطفح الجلدي.
الخدمــة مفتوحــة علــى مــدار الســاعة وتغطــي جميــع أنحــاء
الســويد .حيــث يصــل مــا يقــارب  150ألــف مكالمــة ســنويًا ،تكــون
هامــة ج ـدًا وترتبــط بــآالم صدريــة أو ســكتات قلبيــة ودماغيــة

مشتبه بها ،فيتم تحويلها إلى رقم .112
أمــا رقــم الطــوارئ  112فيتلقــى مــا يقــارب  3,5مليــون مكالمــة
ســنويًا ،يكــون عــدة مئــات آالف منهــا حــاالت غيــر طارئــة ،فيتــم
تحويلها إلى .1177
يقــول العامــل فــي مجــال تطويــر الخدمــة فــي  112بيــورن
ســكوغلوند إنــه “لــو علــم العديــد مــن النــاس كيفيــة اســتخدام
الرقميــن المختلفيــن ،لحصــل علــى المســاعدة الصحيحــة بشــكل
أســرع” .مشــيرًا إلــى أن المكالمــة االستشــارية التــي تتــم لرقــم
ً
الطــوارئ تؤخــر مســاعدة مــن يحتاجهــا فعــا .باإلضافــة إلــى أن
العديديــن يعتقــدون أن الحــاالت الطارئــة تعالــج بشــكل أســرع فــي
حال قدوم سيارة اإلسعاف ،وهذا ليس صحيحًا.
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٠٢

٠١
ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺮﺳﺎﻧﺔ
Betongarbetare

دﻟﻴﻞ
اﻟﻤﻬـــﻦ
اﻟﻜﻮﻣﺒﺲ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻤﻬﻦ:
ﺗﻘﻮم ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻜﻮﻣﺒﺲ ﺑﻨﺸﺮ
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻬﻦ ﻓﻲ
اﻟﺴﻮﻳﺪ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﺑﻤﻌﻈﻢ
اﻟﻤﻬﻦ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ ﺳﻮق
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻮﻳﺪي وﺷﺮوط
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻛﻴﻔﻴﺔ
دراﺳﺘﻬﺎ .وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن
اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

ﻳﺒﻨﻲ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ )اﻟﺒﺎﻃﻮن( أﺳﺎﺳﺎت اﻷﺑﻨﻴﺔ واﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﻄﺮق
واﻟﺠﺪرات واﻷﻋﻤﺪة واﻟﺠﺴﻮر واﻷرﺿﻴﺎت .وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﺎء
اﻟﺸﻜﻞ واﻟﺘﺴﻠﻴﺢ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺪ )ﻋﺒﺮ اﻟﻘﻀﺒﺎن أو اﻟﺸﺒﻜﺎت( ﱠ
واﻟﺼﺐ
وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﺳﺎﺳﺎت ﻻﺣﻘﴼ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ أﻳﻀﴼ ﺟﻤﻊ وﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ
اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﺴﺒﻘﴼ واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺟﻠﺒﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻜﺎن اﻟﺒﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻬﺎ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺠﺪران واﻷﻋﻤﺪة ،ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺢ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺷﺎﺋﻌﴼ
ﻓﻲ اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.
ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺒﻨﺎء واﻟﻤﻘﺎوﻻت إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت أﺧﺮى
وﻏﺎﻟﺒﴼ ﻋﻤﺎل اﻟﻨﺠﺎرة .ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﴼ وﺗﺘﻄﻠﺐ ﻗﺪرة
ﺟﺴﺪﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺷﺎﻫﻘﺔ .أﻣﺎﻛﻦ
اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺳﻔﺮﴽ ﻛﺜﻴﺮﴽ .ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻌﺎﻣﻞ ﺧﺮﺳﺎﻧﺔ أﻳﻀﴼ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ
ﺣﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﻟﺤﻠﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ
ﺗﻌﺎوﻧﴼ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﻨﺎء ،وﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺴﺘﻘﻞ أﺛﻨﺎء اﻟﻀﺮورة ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺷﻬﺎدة ﻗﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎرة.
اﻟﺪراﺳﺔ:
ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺨﺼﺺ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﺴﻮﻳﺪﻳﺔ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺒﻨﺎء
واﻟﻤﻨﺸﺂت bygg- och anläggningsprogrammet
ﺗﺨﺼﺺ ﺗﺸﻴﻴﺪ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ  ،husbyggnadوﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﻬﺎدة ﻳﺘﻮﺟﺐ إﺟﺮاء ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺗﺪرﻳﺒﻲ وﺗﻌﻠﻴﻤﻲ
 lärlingsanställningﻟﺪى إﺣﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻤﺪة ﻋﺎﻣﻴﻦ
وﻧﺼﻒ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ.
وﻳﻮﺟﺪ ﻃﺮﻳﻘﻴﻦ آﺧﺮﻳﻦ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﻬﻨﺔ وﻫﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﺷﻬﺎدة ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﻨﺎء
 Byggnadsindustrins Yrkesnämndﻋﺒﺮ دورة
دراﺳﻴﺔ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐﻴﻦ .اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻵﺧﺮ ﻫﻮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ دراﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﻦ
ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﻨﺎء وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺒﻨﺎءhttp://byn.se :
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔhttp://www.gymnasieinfo.se :
ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺪارس اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺣﻮل اﻟﺪورات اﻟﻤﻮﺟﻮدة
ﻟﻠﺒﺎﻟﻐﻴﻦ أو ﻳﻤﻜﻦ ﺳﺆال ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ.

٠٣

ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻔﺮ اﻵﺑﺎر
Brunnsborrare

ﻣﻦ ﻣﻬﺎم ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻔﺮ اﻵﺑﺎر إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﻔﺮ ﻻﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻴﺎه
اﻟﺸﺮب أو اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﺮارﻳﺔ اﻷرﺿﻴﺔ أو ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻀﺨﻤﺔ واﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺘﺮﺑﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ .وﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻞ
ﻳﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻔﺎرات وأﺑﺮاج ﺣﻔﺮ ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ وﻣﻌﺪات ﺣﻔﺮ.
ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﺣﻔﺮ ﻟﻪ ﺷﺮوﻃﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﻮﺟﺐ إﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻜﺎن ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﺤﺺ اﻟﺘﺮﺑﺔ .وﻳﻌﺘﺒﺮ اﺳﺘﺨﺮاج
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﺮارﻳﺔ اﻷرﺿﻴﺔ أﻛﺜﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻧﻤﻮﴽ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة،
ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻢ ﻋﺒﺮ ﺣﻔﺮ ﺛﻘﻮب ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺟﺪﴽ ﻓﻲ ﺑﺎﻃﻦ اﻷرض ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑـ "ﺣﺮارة ﺟﺒﻠﻴﺔ"  bergvärmeأﺛﻨﺎء ﺑﻨﺎء
اﻟﻔﻴﻼت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺪﻓﺌﺘﻬﺎ .ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺪرات ﺟﺴﺪﻳﺔ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ رﻏﻢ وﺟﻮد وﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة وﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻗﺪرة
ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻔﺮ ،وﺳﻬﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ .وﻳﺸﻤﻞ اﻟﻌﻤﻞ أﻳﻀﴼ إﺻﻼح وﺻﻴﺎﻧﺔ
ﻣﻌﺪات اﻟﺤﻔﺮ ،وأﺣﻴﺎﻧﴼ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ.
ﻳﺘﻮﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮ ﺧﺒﺮات ﻓﻲ اﻟﻠﺤﺎم واﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻚ واﻟﻬﻴﺪروﻟﻴﻚ،
وﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻨﻘﻞ وﺳﻔﺮ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺷﻬﺎدة ﻗﻴﺎدة ﺳﻴﺎرة ،وﻏﺎﻟﺒﴼ
ﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺷﻬﺎدة ﻗﻴﺎدة ﻣﻦ ﻓﺌﺔ  Cأو  .CEﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺤﺎﻻت
ﻳﻨﻔﺬ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ،وﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻈﺮوف اﻟﺠﻮﻳﺔ.
اﻟﺪراﺳﺔ:
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﻤﻨﺸﺂت bygg- och
 anläggningsprogramأﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻬﻨﺔ،
وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻤﺘﺪرب ﻟﺪى إﺣﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻠﺒﺪء ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ
اﻟﻤﻬﻨﺔ .وﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ SP certifiering
ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ :ﺣﻔﺎر آﺑﺎر ﻣﺴﺆول  ABوﺣﻔﺎر آﺑﺎر  ،Bوﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺮﺧﺼﺔ
ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ اﺑﺤﺚ ﻓﻲgymnasieinfo.se :
ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻮﻓﺮ ﻫﺬه اﻟﻤﻬﻨﺔ ﻓﻲ
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ.
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اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ
ﻋﻤﺎل اﻟﺴﻜﻚ
Bantekniker
banarbetare

ﻋﺎﻣﻞ ﺻﺨﻮر ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت
Bergarbetare inom bygg
och anläggning

ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻤﺎل اﻟﺼﺨﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺟﻢ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻜﺒﻴﺮة أو ﻓﻲ
اﻷﻧﻔﺎق واﻟﻜﻬﻮف ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺨﺒﺮة واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺣﻮل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﺠﻴﺮ اﻟﺼﺨﻮر واﻷﺣﺠﺎر ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ وﺗﺮﻣﻴﻢ اﻟﺸﻘﻮق اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ
ً
اﻷﻧﻔﺎق ﺑﺎﻹﺳﻤﻨﺖ .وﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺜﻼ ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع أو
اﻟﻤﺴﺎرات اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺌﺖ ﻟﻤﻨﺠﻢ ﻣﺎ أو اﻟﺠﺴﻮر أو اﻷﻧﻔﺎق.
ﻳﺒﻨﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام آﻟﻴﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺤﻔﺮ اﻷرض
وﺗﻔﺠﻴﺮ اﻷﻟﻐﺎم ،ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﻳﻤﻜﻦ
اﻟﺤﻔﺮ ﺑﺎﻟﻴﺪ ،وﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن ﻫﺬه اﻟﻤﻬﻨﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺠﻬﺪ
واﻹرﻫﺎق اﻟﺠﺴﺪي .ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﻣﻮﻗﻊ/
ﻣﻜﺎن اﻟﺒﻨﺎء ﻷن اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺄﺧﺬ وﻗﺘﴼ ﻃﻮﻳﻼ .ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺗﺨﺼﺼﻴﻦ
ﻟﻠﻤﻬﻨﺔ اﻷول اﻟﺤﻔﺮ ﻓﻘﻂ ،واﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﺠﺒﺎل ﺑﻜﻲ
ً
ﻻ ﺗﻬﺪم وﺧﺘﻢ ﺷﻘﻮق اﻟﻜﻬﻮف ﻣﺜﻼ ﺑﺎﻹﺳﻤﻨﺖ .ﻳﺘﻮﺟﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﻣﺮﺿﻴﺔ وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ.
اﻟﺪراﺳﺔ:
ﺗﺘﻄﻠﺐ دراﺳﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﻤﻨﺸﺂت bygg- och
 anläggningsprogramﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ﺿﻤﻦ ﺗﺨﺼﺺ أراﺿﻲ وﻣﻨﺸﺌﺎت mark och
 ،anläggningﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ:
http://www.gymnasieinfo.se

ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﺑﻨﺎء وﺻﻴﺎﻧﺔ ﺧﻄﻮط اﻟﺴﻜﻚ
اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟﻘﻄﺎرات ،وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ
ﺗﺴﺎﻗﻂ اﻟﺜﻠﻮج ﻟﻀﻤﺎن أﻣﻦ وﺻﻮل اﻟﻘﻄﺎرات ﻓﻲ
وﻗﺘﻬﺎ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺳﺮﻋﺔ ودﻗﺔ ﻓﻲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
وﻳﻌﻤﻠﻮن ﻏﺎﻟﺒﴼ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ اﻷﺧﺮى،
ً
وﺗﺘﻄﻠﺐ ﻋﻤﻼ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻈﺮوف
اﻟﺠﻮﻳﺔ وﻓﻲ اﻟﻠﻴﻞ واﻟﻌﻄﻼت ،وﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻣﻮن
ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ.
اﻟﺪراﺳﺔ:
ﺗﺘﻄﻠﺐ دراﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺒﻨﺎء
ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺴﻜﻚ
اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ،وﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ وﻣﺘﻮﻓﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻳﺪ.
ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ:
http://www.gymnasieinfo.se
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GRATIS

HÄLSOMÄSSA
i Rinkeby Centrum
Aktiviteter

Kl. 10.00 Rinkeby Centrums Minilopp för förskolebarn i Rinkeby 6–2 år.

Scenen 26 maj
Demonstration av Hjärt- och lungräddning

12.30

Ulla Thorslund, stadsdelsdirektör i Rinkeby-Kista.

13.00

14.10–13.30 Popo & Nalle Clown. En clownduo som lockar fram mycket skratt.
14.50–14.30 Salsa och Happy Moves med hälsoinspiratör
Anna Hansson från Curando & Niana Företagshälsa

Inne i Gallerian 24 och 25 maj kl. 16 –13
Ute på torget 26 maj kl. 15 –12

Diabeteskoll. Test av lungfunktion, blodtrycksmätning och B-glukos.
Mätning av midjemått.
Rådgivning: Föräldrar. Relationer.
Demonstration: Hur man räddar liv (HRL).
Hudanalys. Hälsorådgivning.
Information: Mammografi, farliga droger, hur du kan sluta röka, munhälsa, psykiskt lidande,

Foto: Urvi Desale

Anna Hansson

information om fritid för barn och unga med funktionsnedsättning.
Ulla Thorslund

Ansiktsmålning. Hennamålning. Fäktning.

www.rinkebycentrum.se

Se hela programmet och exakta tider på www.rinkebycentrum.se & Facebook
Deltagande aktörer: Kronans Apotek | Vårdcentralen | BRIS – Barnens Rätt i Samhället
Stockholms HLR-förening | Tensta Sim och idrotthall | Relationsvåldsteamen, Spånga-Tensta & Rinkeby-Kista
Sluta–Röka–Linjen | Järva Ungdomsmottagning | Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland
Rinkeby Skolan | Familjehuset i Rinkeby | Alla förskolor i Rinkeby | Folktandvården Rinkeby | RFSU
Öppna förskolan | Diabetes Wellness Sverige | Förebyggande, fritid och medborgarservice stab
Framtid Stockholm Järva | Studiefrämjandet | Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning | Järva Tandläkarna
Fitness 24 seven / Rinkeby Run / S-kvinnor i norra/ Södra Järva | Say not to drogs | Medborgarkontoret
Riksförbundet Hjärnkoll/Den egna berättelsen – om psykisk ohälsa och migration | Centrum för epidemiologi
och samhällsmedicin | Amelmottagning Södersjukhuset | Stockholms läns landsting | Praktikertjänst Psykiatri i
)Rinkeby | Curando & Niana Företagshälsa – Salsa & Happy Moves (med Anna Hansson
Sophie Haarlem – Fäktning | Maria Teresa Riquelme - Tarot | Läkare utan gränser | Advokatbyrån Onval
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning | Rinkeby bibliotek
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Ramadan
Mubarak

Besök arla.se/puck
för mer inspirerande
recept till Ramadan

QATAYEF

Qatayef är en pannkaksliknande efterrätt från Mellanöstern, här fyller vi dem
med kräm och pistagenötter och ringlar söt sirap över innan servering.
Qatayef:
3 dl vetemjöl
½ tsk torrjäst
½ tsk bikarbonat
1 tsk vaniljsocker
1 msk strösocker
4 dl ljummet vatten

Sirap:
3 dl strösocker
1 ½ dl vatten
1 cl citronsaft
1 msk rosenvatten

Fyllning:
1 burk Puck® Creamy, 170 g
2 ½ dl Arla® mjölk
¾ dl majsstärkelse
1 msk rosenvatten
1 dl hackade pistagenötter

Blanda alla torra ingredienser i en bunke.
Tillsätt 3 dl vatten och vispa smeten
klumpfri. Vispa ner resten av vattnet. Låt
stå i smeten stå i rumstemperatur 10 min
och sedan 1 tim i kyl. Gör under tiden
sirapen och fyllningen.

Blanda socker, vatten och citronsaft i
en kastrull. Koka upp och låt koka på
medelvärme ca 7 min. Rör om då och då.
Ta från värmen och rör ner rosenvatten.
Låt kallna i rumstemperatur.

Rör ihop puck creamy, mjölk och majsmjöl i en kastrull. Koka upp och koka på
medelvärme under omrörning tills det
tjocknar, 5—8 min. Smaksätt med rosenvattnet och låt kallna.

Stekning och montering:
Rör om smeten. Hetta upp en stekpanna och klicka ner ca ½ dl smet i pannan. Stek ca 15 sek på en sida. Plätten är klar när den är torr på
ovansida. Fortsätt steka en plätt i taget. Lägg över på bakplåtspapper och låt svalna, gärna övertäckta så de hålls mjuka. Lägg ca 1 tsk av
fyllningen på varje plätt. Stäng igen dem. Doppa dem i nötter och ringla över sirap.

