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الضعفاء يتصارعون واألغنياء
يتفرجون
الكومبــس – كلمــة العــدد :خريــف الســويد فــي العــام
المنصــرف ،أطــول وأكثــر عتمــة مــن جميــع المواســم
السياســية فــي عصرهــا الحديــث ،خريــف مســتمر
منــذ  10مــن أيلــول /ســبتمبر ،اليــوم الــذي أعلنــت
فيــه نتائــج االنتخابــات إلــى هــذه اللحظــة ،ولعــل
اليــوم األكثــر عتمــة ،علــى األقــل بالنســبة لعــدد غيــر
قليــل مــن الســويديين ،هــو يــوم  12كانــون األول/
ديســمبر ،اليــوم الــذي أقــر بــه البرلمــان الميزانيــة،
التــي وصفتهــا أوســاط اليســار بأنهــا ميزانيــة
كارثية.
بعــض المحلليــن يعتبــرون يــوم إقــرار هــذه
الميزانيــة هــو تتويــج لحالــة الفوضــى السياســية،
التــي تشــهدها البــاد ،فالواضــح ان كل حــزب مــن
األحــزاب الثمانيــة داخــل البرلمــان ،قــد وضــع
مصلحتــه الحزبيــة فــي المقدمــة ،متذرعــا بالمحافظة
على وعوده االنتخابية وعدم خذالن الناخبين له.
لينــا ميليــن إحــدى كتــاب األعمــدة فــي المســائية
الســويدية أفتونبــادت ،حــذرت فــي مقــال لهــا قبــل
أيــام مــن أن تؤثــر حالــة التشــنج السياســية الحاليــة
علــى صــورة ومكانــة السياســيين الســويديين ،أمــام
الشــعب ،هــل نحــن نعيــش أجــواء حــرب؟ أم أننــا فــي
حالــة طــوارئ؟ أم أننــا فــي روضــة أطفــال يلعبــون
معنــا ويريدونــا أن نلهــو معهــم؟ هكــذا تعبــر
الكاتبــة ميليــن عــن حالــة الوضــع السياســي للســويد
في مقالها.
ولكــن مــا يدعــو للقلــق هــو تنامــي تأثيــر الليبرالييــن
الجــدد ،والتيــارات الشــعبوية اليمينيــة فــي أوروبــا،
تزامنــا مــع أزمــة تشــكيل الحكومــة فــي الســويد ،ممــا
قــد يجبــر النــاس الغاضبــون ومنهــم اليســاريون
والمتعاطفــون معهــم ،إلــى اختيــار الشــارع ،تمامــا
كما يحث اآلن في فرنسا.
فــي فرنســا النــاس لجــأت للشــارع ،ليــس للمطالبــة
بخفــض ثمــن الوقــود فقــط ،بــل لكــي توقــف مــد
يمينــي وتأثيــره فــي السياســة علــى جيــوب الفئــات
الضعيفــة فــي المجتمــع ،خفــض الضرائــب قــد يغــري
الطبقــة الوســطى أو مــا دون الوســطى بمئتيــن أو
ثالثمائــة كــرون شــهريا زيــادة علــى معاشــاتهم،
ولكــن قــد يســحب منهــم امتيــازات كثيــرة تمولهــا
الضرائــب وتؤثــر علــى رفاهيــة المجتمــع والحــد مــن
الجريمــة ،حســب العديــد مــن كتــاب الــرأي فــي
الصحافة السويدية.
مــن ناحيــة أخــرى يقــود المــد اليمينــي الفئــات
الضعيفــة فــي المجتمــع إلــى دوامــة صــراع فيمــا
بينهــا ،بعــد أن انقســم هــؤالء الضعفــاء بيــن مؤيــد
ألحــزاب الشــعوبية اليمينيــة مثــل ســفيريا
ديمكراترنــا وبيــن مــن اختــار البقــاء فــي صفــوف
اليسار.

الفقــراء المنقســمون فيمــا بينهــم يتصارعــون علــى
خيــارات كاذبــة وضعتهــا أمامهــم األحــزاب
الشــعبوية ،فعليهــم أن يختــاروا مثــا :بيــن تحســين
الخدمــات فــي األريــاف أو تحســينها فــي الضواحــي،
تأميــن فــرص عمــل للمولوديــن فــي الســويد ،ممــن
يعانــون مــن إدمــان علــى البطالــة ،أو تأميــن فــرص
عمــل للقادميــن الجــدد ،تأميــن المــوارد لبنــاء شــقق
ســكنية بأســعار إيجــار مناســبة ،أم صــرف هــذه
المــوارد علــى بنــاء الشــقق غاليــة الثمــن للبيــع
واالســتثمار ،تخصيــص مســاعدات ألربــاب العمــل
ممــن يوظفــون الالجئيــن والمهاجريــن ،أم زيــادة
ميزانيات الشرطة والرعاية الصحية والتعليم؟
هــذه الخيــارات التــي يضعهــا الشــعبيون أمــام
مؤيديهــم ،هــي خيــارات مضللــة حتمــا ،فتنميــة
خدمــات الريــف مــن المفــروض أن ال تتناقــض مــع
تنميــة وفــك عزلــة الضواحــي ،ومســاعدة «إريــك» فــي
مناطــق الســويد النائيــة ال تتنافــى مــع مســاعدة
«أحمد» في ضواحي المدن المهمشة.
المشــكلة هــي فــي أن المتفرجيــن مــن األغنيــاء علــى
صــراع الفقــراء بيــن مؤيــد للنازييــن ومناصريــن
لليســار سيســتفيدون مــن خفــض الضرائــب علــى
طريقتهــم ،خاصــة بعــد أن يوفــر لهــم اليميــن عنــد
وصولــه للحكــم إمكانيــة شــراء المزيــد مــن مرافــق
وشركات وموانئ ومؤسسات البلد وخصخصتها.
الســؤال هــو :هــل ســيغضب الســويديون؟ وهــل إذا
غضبــوا ســيرتدون الســترات الصفــراء؟ بعــد أن
تتبيــن مســاوئ الميزانيــة الجديــدة وتأثيرهــا علــى
البيئــة وســوق العمــل وربمــا علــى نســيج األمــن
االجتماعي؟
هنــاك مــن يقــول :الســويديون ليســوا فرنســيين،
الفرنســي يغضــب بســرعة ويضــرب بســرعة
ويتظاهــر بســرعة ،وربمــا يســتعمل العنــف ويكســر
ويحطــم مرافــق مدنــه وبلداتــه بيــده ،الســويدي
ليــس كالفرنســي ،فلعــل الطقــس البــارد جعلــه أكثــر
حكمــة وهــدوء ،النقابــات الفرنســية ليســت كالنقابــات
الســويدية ،هنــاك اختــاف بالمفهــوم والصالحيــات
والدور.
كل هــذه العوامــل وغيرهــا تجعــل الســويد فــي حالــة
أمان ُوبعد عن خطر انتشار النموذج الفرنسي.
كل عام والجميع بخير

د .محمود صالح اآلغا
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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
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Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag.

السويد تودع العام 2018

بدوامة أزمة سياسية مزدوجة
الكومبــس – موضــوع الغــاف :لــم تســتطع الســويد الخــروج مــن أزمــة تشــكيل الحكومــة ،التــي أعقبــت اإلعــان عــن نتائــج انتخابــات  9ســبتمبر
 2018حتى دخلت في أزمة جديدة ،يوم  12من ديسمبر ،يوم إقرار ميزانية المحافظين والمسيحي الديمقراطي:
العديــد مــن المراقبيــن يعتقــدون أن إقــرار هــذه
الميزانيــة ســيصعب أكثــر مــن تحقيــق مهمة تشــكيل
الحكومــة ،وأن الســويد أصبحــت اآلن تواجــه مشــكلة
مركبة من أزمتين.
موضــوع الميزانيــة فــي دولــة مثــل الســويد ،لــه أهميــة
ليــس فقــط اقتصاديــة وإداريــة ،وإنمــا سياســية أيضـا،
ألن مســألة توزيــع النفقــات الحكوميــة علــى القطاعــات
والمؤسســات ،يختلــف حســب رؤيــة كل حــزب
وتوجهاتــه ،وحســب طبعــا مــا قدمــه هــذا الحــزب أو
ذاك مــن وعــود انتخابيــة .هــذا مــن جهــة ومــن جهــة
أخــرى ،تحــدد الميزانيــة عــادة كميــات ونســب
الضرائــب التــي ســتجنيها الدولــة مــن المواطنيــن ومــن
الشركات.
ومــن الطبيعــي أن تتناقــض ميزانيــة أحــزاب اليميــن
مــع ميزانيــة االشــتراكي الديمقراطــي أو مــع أي

ميزانيــة مقدمــة مــن أحــزاب اليســار أو حتــى الوســط ،الســويد إلــى اآلن بــدون حكومــة ،كان مــن المفــروض أن
وممــا قــد يزيــد صعوبــة الموقــف هــو أن تأتــي حكومــة تتشــكل علــى ضــوء نتائــج االنتخابــات النيابيــة ،ومــن
يســارية لتجبــر علــى إدارة البلــد بميزانيــة أحــزاب يحكــم اآلن هــي الحكومــة القديمــة التــي تســمى،
اليمين.
حكومــة تصريــف األعمــال ،هــذه الحكومــة قدمــت
اقتراحهــا للبرلمــان لكــي يوافــق علــى ميزانيــة
اعتبرتهــا أيضــا مناســبة للمرحلــة الحاليــة ،مرحلــة
تصريــف األعمــال ،لكــن االقتــراح رفــض ،ونجــح حزبــي
الموديــرات والديمقراطــي المســيحي بتمريــر ميزانيــة
تتناقــض مــع توجهــات الحكومــة الحاليــة ،وذلــك
بدعــم مــن حــزب ســفيرياديمكرتنا اليمينــي
المتطــرف ،ممــا ســيكون هنــاك صعوبــات خاصــة لــدى
اللجــان والجهــات اإلداريــة التــي ســتحاول وضــع
تفاصيــل لترجمــة إطــار الميزانيــة المعتمــدة ،وبالتالــي
إبــاغ المؤسســات والســلطات الحكوميــة عمــا يجــب
القيام به على ضوء النفقات المقررة.

من تداعيات
الميزانية الجديدة،
تقليص الدعم المقدم
لبناء شقق االيجار

وهــذا مــا قــد يتعــارض مــع مــا يجــب القيــام بــه علــى
ضــوء السياســات الحكوميــة التــي وضعتهــا حكومــة
االشــتراكيين مــع حــزب البيئــة .هــذا التعــارض
سيســتمر علــى األقــل إلــى حيــن تشــكيل حكومــة
قوية وثابتة ،وهذا ما ال يلوح في األفق حاليا.
الســويد المشــهود لهــا بالدقــة والتنظيــم ،فــي إدارة
الدولــة والمؤسســات ،يمكــن وبســبب هــذه األزمــة
المزدوجــة ،أزمــة تشــكيل الحكومــة وأزمــة الميزانيــة،
أن تواجه تحديات كبيرة.
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ﻣﺮﺣﺒ ًﺎ ﺑﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ
Nydala vårdcentral
ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻤﻮ

ﻧﺤﻦ ﻧﻬﺘﻢ ﺑﺼﺤﺘﻚ






اﻟﻤﺴﺘﻮﺻﻒ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
ﺣﻜﻮﻣــﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌــﺔ ﺳﻜـــﻮﻧﺔ

18:00 - 13:00


www.nydalavc.se
.ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻴﻮم

:اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﻔﺘﻮح ﻃﻴﻠﺔ أﻳﺎم اﺳﺒﻮع
:أﻳﺎم اﻟﺴﺒﺖ واﺣﺪ
20:00 - 08:00

Västra Hindbyvägen 10, Malmö 58 214
Telefonnummer: 040-700 30

:ﻣﻦ اﺛﻨﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﺔ

ﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ اﻛﺸﻮن ﻧﻴﺪاﻻ وﻣﻄﻌﻢ اﻟﺒﻼم
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أهــم تداعيــات الميزانيــة فــي بطالــة العاطليــن لمــدد طويلــة .كمــا ومــن بيــن
أمــور أخــرى ،ســتؤدي إلــى تناقــص عــدد األشــخاص
الجديدة
المشــاركين فــي برامــج ســوق العمــل المختلفــة
بمقدار  5004شخص.
حاولــت الميزانيــة المقــررة ،توفيــر المــال مــن عــدة كمــا ســيضطر مكتــب العمــل إلــى االســتغناء عــن
قطاعــات ،مثــل قطــاع ســوق العمــل والبيئــة ،علــى  1700موظف ،وفقا لمدير المكتب العام.
حســاب قطاعــات أخــرى وعلــى حســاب مـ
ـوارد مــاذا يعنــي هــذا بالنســبة
الضرائــب ،ومــع ذلــك زادت مــن االنفــاق الحكومــي
بقيمــة  40مليــار زيــادة عــن الميزانيــة الســابقة ،فــي للباحثين عن عمل؟
المقابــل قللــت الميزانيــة مــن مــوارد الدولــة عبــر
الضرائــب بقيمــة  20مليــار كــرون ،وهــو مبلــغ كمــا مــن الصعــب اإلجابــة ولكــن مــن المؤكــد أن األمــور لــن
يبــدو ســيعود علــى األخــص ألربــاب العمــل وألصحــاب تكــون أفضــل عمــا هــي عليــه اآلن .قــد تكــون شــعبية
الدخــل المرتفــع ،فيمــا سيســتفيد أصحــاب الدخــل مكتــب العمــل بيــن عــدد مــن القادميــن الجــدد
المتوسط والمحدود بمبالغ شهرية بسيطة.
والالجئيــن ليســت علــى مــا يــرام ،بســبب تجــارب
المديــر العــام لمكتــب العمــل ميكائيــل خيوبيــرغ خاصــة ،ولكــن الحــل بطبيعــة الحــال هــو ليــس معاقبته
حــذر مــن أن الميزانيــة الجديــدة تعنــي بالفعــل زيــادة بتقليــص دوره ،ألن هــذا المكتــب وحســب إحصــاءات
عديــدة يقــدم خدمــات مهمــة للمجتمــع .فهــل يمكن
معاقبــة قطــار ال يســتطيع حمــل كل ركابــه ،بتقليــل
أماكــن الــركاب وبإلغــاء جــزء مــن مقطوراتــه وتســريح
عــدد مــن موظفيــه؟ النتيجــة ســتكون حتمــا ليــس مــن
مصلحــة الــركاب ،خاصــة أنــه ال يوجــد بدائــل جاهــزة
لنقلهــم ،ســوى الحديــث عــن تنشــيط القطــاع الخــاص
مثــل شــركات التوظيــف والشــركات األخــرى التــي
ســتعرض خدمــات مشــابهة لخدمــات مكتــب العمــل
الحالــي ،ومــن يتذكــر تجربــة «اللوتــس» يمكــن أن ال

قللــت الميزانيــة
المعتمــدة مــن عوائــد
الضرائــب بقيمــة 20
مليار كرون

المدير العام
لمكتب العمل:
الميزانية الجديدة
تعني بالفعل زيادة في
عدد العاطلين لمدد
طويلة.

هــذه التداعيــات التــي يمكــن أن تتحــول إلــى مخــاوف
جديــة مــن إمكانيــة تدهــور الخدمــة العامــة للنــاس،
قــد تــؤدي إلــى مشــاكل أخــرى منهــا علــى ســبيل
المثال ،تضرر النسيج االجتماعي واألمني.
أوســاط االشــتراكيين الديمقراطيين تلوم الموديرات
والمســيحيين الديمقراطييــن علــى عــدم انتظارهــم
ريثمــا تتألــف الحكومــة الجديــدة قبــل تمريــر
ميزانيتهما.

زيــادة مخصصــات االنفــاق الحكومــي مــع تقليــل مــوارد
الضرائــب ،وضــع حــدود للتفــاوض بيــن األحــزاب التــي
تفكــر بالتعــاون ســواء فــي دعم الحكومة أو باالشــتراك
مــع الحكومــة ،لعــدم وجــود األمــوال التــي ســتمول
اقتراحات تتعلق باإلصالحات المقترحة.
يذهــب العــام  2018والســويد تحمــل معهــا إلــى
العــام الجديــد آثــار أزمــة مزدوجــة ،بانتظــار العــام
يتفاءل كثيرا بنجاح هذا الحل.
الجدي ـد ،والــذي نتمنــى أن يأتــي ومعــه بــوادر حــل
لهــذه األزمــة ،لكــي تســتطيع هيئــات الدولــة
مــن التداعيــات أيضــا التــي ســتخلقها الميزانيــة ومؤسساتها القيام بواجبها بالشكل الصحيح.
الجديــدة ،تتعلــق بتقليــص الدعــم المقــدم لبنــاء
شــقق االيجــار .وتغطــي حاليــا  400مشــروع بنــاء مــع
حوالي  14000شقة.
منظمــات ومؤسســات عديــدة تهتــم بالبيئــة وحقــوق
اإلنســان يمكــن أن تقلــص مــن نشــاطاتها وبالتالــي مــن
المحرر السياسي
موظفيها على ضوء إقرار الميزانية الجديدة.
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ﻣﺮﺣﺒ ًﺎ ﺑﻜﻢ ف اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ  Tulpanenﻓﻲ ﺷﻴﺘﺎﺑﻴﺮي ﻣﺎﻟﻤﻮ

ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰﻧﺎ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺗﺠﺪون أﻓﻀﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻳﺪ ،ﻛﺎدرﻧﺎ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻳﻠﺒﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ :أﻣﺮاض
اﻟﺴﻜﺮي  ،ارﺗﻔﺎع ﺿﻐﻂ اﻟﺪم ،أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ  ،واوﻋﻴﺔ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ،اﻣﺮاض اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ ،اﻣﺮاض اﻟﺠﻠﺪﻳﺔ ،أﻣﺮاض اﻃﻔﺎل ،أﻣﺮاض اﻟﻌﻈﺎم واﻟﻤﻔﺎﺻﻞ ،اﻣﺮاض اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ.
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ أﻳﻀ ًﺎ ﻃﺒﻴﺐ اﺳﺘﺸﺎري ﻣﺨﺘﺺ ﻓﻲ ﻃﺐ وﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻌﻴﻮن ،ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ اﻟﺤﺠﺰ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة .ﻟﻠﺤﺠﺰ اﺗﺼﻞ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﻮﺟﻮد أﺳﻔﻞ اﻟﺼﻔﺤﺔ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺼﻔﺤﺔ
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﻄﺒﻲ tulpanenvc.se
ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻴﻮم ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺪﻣﺔ Dropin

اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﻔﺘﻮح ﻃﻴﻠﺔ أﻳﺎم اﺳﺒﻮع

أوﻗﺎت اﻟﺪوام

ﻣﻦ ا·ﺛﻨﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﺔ:

اﻟﻤﺴﺘﻮﺻﻒ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
ﺣﻜﻮﻣــﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌــﺔ ﺳﻜـــﻮﻧﺔ

20:00 - 08:00

أﻳﺎم اﻟﺴﺒﺖ واﺣﺪ:

18:00 - 13:00

Norra Bulltoftavägen, Malmö 212 43
Telefonnummer: 040 - 619 1000
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ﻋﺮض ﺟﺪﻳﺪ ﻻ ﻳﺼﺪق ﻣﻦ
DENTALI
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ أﻋﻴﺎد اﻟﻤﻴﻼد و رأس اﻟﺴﻨﺔ.

اﺣﺠﺰ وﻗﺘﻚ اﻟﻴﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ٠٣١٥٣٤٦٢٣ :
أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ http://www.dentali.se :

ﻧﺪﻋﻮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺠﺪد إﻟﻰ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﺳﻨﺎن ﻣﺠﺎﻧﺎ و اﻟﺬي ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ :
 ﻓﺤﺺ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻷﺳﻨﺎن. ﺗﻨﻈﻴﻒ اﻻﺳﻨﺎن و اﻟﻠﺜﺔ اﻟﻐﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻻﻟﺘﻬﺎب ﺗﻠﻤﻴﻊ اﻷﺳﻨﺎن وﺗﻨﻘﻴﺔ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ -ﻣﻮاد اﻟﺘﺒﻴﻴﺾ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ

* اﻟﻌﺮض ﺳﺎري ﺣﺘﻰ
 ١٥ﻳﻨﺎﻳﺮ  ٢٠١٩واﻷﻣﺎﻛﻦ ﻣﺤﺪودة
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ملف العام

قانون حظر األلعاب النارية «الصاروخية»

يناير

ّ
يدخل حيز التنفيذ في العام 2019

كانون الثاني
فــي بدايــة  2018تقــرر فــي الســويد تشــريع قانــون جديــد
ســيدخل ّحيــز التنفيــذ فــي منتصــف العــام  ،2019ينــص
علــى حظــر اســتخدام األلعــاب الناريــة بــدون الحصــول علــى
تصريــح ،وهــو القانــون الــذي تــم اعتمــاده بنــاء علــى توصيــة
من وكالة الدفاع المدني والطوارئ السويدية . MSB
والقانــون الجديــد جــاء علــى خلفيــة االضطرابات التي شــهدتها
عــدد مــن المــدن الســويدية بينهــا مالمــو ليلــة رأس الســنة
الميالدية في العام الماضي.
وبحســب التقاريــر فــإن نصــف اإلصابــات الحاصلــة فــي ليلــة

رأس السنة ناجمة عن األلعاب النارية.
وكان اتحــاد صناعــة األلعــاب الناريــة الســويدية  SFBوبعــد
أيــام فقــط مــن احتفــاالت دخــول العــام  2017اقتــرح حظــر
بيــع األلعــاب الناريــة الصاروخيــة raketer ،التــي توضــع
على عصا قبل إطالقها وانفجارها عاليًا في الهواء.
ولتحقيــق ذلــك يجــب أن يخضــع صاحــب الطلــب لــدورة
تعليميــة تكــون الوكالــة قــد وافقــت عليهـا ،اال أن العمــل بذلــك
ً
لن يكون فعاال قبل منتصف عام .2019

تغيير األوضاع في العراق ُ«يعقد»
إلى حد كبير حصول العراقيين على
اإلقامات في السويد
فــي مطلــع العــام  ،2018أصــدرت مصلحــة الهجــرة
الســويدية ،تقيمــا جديـدًا للوضــع األمنــي فــي العــراقّ ،
صعــب
إلــى حــد كبيــر منــح اإلقامــات الــى طالبــي اللجــوء العراقييــن،
حيث أصبح التقييم الجديد الحقًا أساسًا لدراسة قضاياهم.
وبموجــب التقييــم المذكــور ،فــإن مصلحــة الهجــرة رأت أن
األوضــاع األمنيــة فــي العــراق ،تحســنت بعــد طــرد تنظيــم
داعــش مــن المناطــق التــي كانــت خاضعــة تحــت ســيطرته.
لكــن التقييــم الجديـد ،أشــار الــى وجــود حــاالت أمنيــة خطيــرة
فــي العديــد مــن المناطــق العراقيــة ،وقبــل نهايــة العــام
الحالــي ،أصــدرت مؤسســة تابعــة لمصلحــة الهجــرة تقييمــا
آخــر ،شــرح بتفصيــل أدق األوضــاع فــي الموصــل وغيرهــا مــن
المحافظات التي شهدت اضطرابات أمنية وعدم استقرار.
وكان التقريــر الصــادر فــي بدايــة العــام ،أوضــح أن بعــض
المناطــق مثــل بغــداد وكركــوك ال تــزال تعيــش صراعــا
مســلحًا ،فــي حيــن ان المحافظــات الكردســتانية الثــاث ،أربيــل
والســليمانية ودهــوك تعيــش أوضاعــا مســتقرة ،علــى الرغــم
من انها أحيانا تكون هشة ،بحسب التقييم الجديد.
وفــي التقييــم الســابق لمصلحــة الهجــرة حــول األوضــاع األمنيــة

رحيل األب الروحي لـ IKEA
ومؤسس أكبر عمالق األثاث
العالمي إنغفار كامبراد

فــي العــراق ،والــذي كانــت نشــرته فــي  ،2016كانــت المصلحة
تعتبــر العديــد مــن المناطــق العراقيــة مثــل نينــوى مناطــق
نــزاع مســلح خطيــرة ،لكنهــا باتــت اآلن تنظــر نظــرة أخــرى
الى األوضاع فيها بعد طرد تنظيم داعش منها.
وبحســب التقييمــات التــي صــدرت هــذا العــام ،فــإن المصلحــة
درســت قضايــا طالبــي اللجــوء العراقييــن ،علــى أســاس فــردي،
كمــا كان الحــال فــي الســنوات القليلــة الماضيــة ،لكــن فــرص
الحصــول علــى اإلقامــات قلــت أكثــر بكثيــر مــن الســابق،
بحســب مديــر الشــؤون القانونيــة فــي مصلحــة الهجــرة
السويدية فريدريك باير.
وكانــت أعــداد طالبــي اللجــوء العراقييــن فــي الســويد قــد
انخفضــت بشــكل كبيــر فــي اعقــاب موجــة اللجــوء التــي حدثــت
فــي العــام  ،2015حيــث تقــدم حوالــي  20ألــف عراقــي
بطلب اللجوء في السويد بحسب أرقام مصلحة الهجرة.
لكــن فــي العــام  2017تقــدم الفــي عراقــي فقــط بطلــب
اللجوء.

فــي  27ينايــر  2018أعلــن فــي الســويد عــن وفــاة إنغفــار كامبــراد
مؤســس شــركة  ،Ikeaفــي منزلــه فــي مقاطعــة ســماالند عــن عمــر 91
عاما.
ويعــد كامبــراد مــن أهــم رجــال األعمــال فــي الســويد واســتطاع نشــر اســم
السويد في عدة دول عبر منتوجات شركته التي أصبحت عالمية.
ولــد إنغفــار كامبــراد فــي  30مــارس  .1926وكان فــي ســن  17عام ـا،
عندما أسس شركة إيكيا.
وتلقــى جميــع الموظفيــن العامليــن فــي إيكيــا رســالة هــي األخيــرة مــن
مؤسســها الراحــل إنغفــار كامبــراد ،كتبهــا قبــل وفاتــه ،وحملــت الرســالة
تحية شكر ووداع أخيرة من كامبراد الى الموظفين.

نهاية قصتي الخاصة

ممــا جــاء فــي رســالته “قصتــي الخاصــة انتهــت .حيــاة رائعــة ،صعبــة فــي
بعــض األحيــان ،لكــن أن أكــون مــع أفضــل الموظفيــن فــي العالــم لســنوات
عــدة ،فذلــك أمــر يطغــي علــى كل شــيء .باإلضافــة الــى أن يكــون لديــك
عائلة ُمحبة تقف الى جانبك دائمًا”.

“عيشــوا بشــكل جيــد .أنتــم فقــط فــي البدايــة –
مستقبل رائع”.
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فبراير

قانون منع استخدام الهواتف
ّ
المحمولة يدخل حيز التنفيذ

شباط

فــي األول مــن شــباط /فبرايــر دخــل ّحيــز التنفي ـذ ،قانــون جديــد فــي
الســويد ،منــع اســتخدام الهواتــف المحمولــة أثنــاء قيــادة الســيارة ،وأدى الــى
تغريــم العديــد مــن ســائقي الســيارات ،ســواء كانــوا يتحدثــون فــي الهاتــف،
ام يكتبــون الرســائل النصيــة ( ،) SMSاو يدردشــون فــي مواقــع التواصــل
االجتماعي او أي نوع آخر من أنواع الحديث فيه.
وألــزم القانــون الجديــد ســائقي المركبــات علــى ضــرورة أن تكــون اليديــن
على عجلة القيادة والعينين على الطريق.
وحــول ذلــك ،أجــرى مركــز نوفــوس اســتطالعا حــول هــذا األمــر بتكليــف مــن
مؤسســة  ،Trygg-Hansaقــام فيــه بســؤال  1002ســويديًا مــن
الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن  79-18عامــا حــول الهاتــف المحمــول
وعاداتهم أثناء القيادة.
وأظهــرت اإلحصائيــات أن تســعة مــن أصــل عشــرة أشــخاص قلقــون مــن أن
الســائقين اآلخريــن يســتخدمون الهاتــف المحمــول ويســببون حــوادث فــي
حركــة المــرور .وأجابــت نفــس النســبة تقريبــا بأنهــم سيشــعرون بأمــان أكبــر
في حركة المرور من خالل القانون الجديد.

الشرطة تصادر كميات
كبيرة من األسلحة
والمتفجرات وفق قانون
«عفو» مؤقت
فــي األول مــن شــهر شــباط /فبرايــر  ،2018بــدأت الســويد فــي تطبيــق
قانــون مؤقــت جــرى تطبيقــه حتــى  30نيســان /أبريــل تــم العمــل بموجبــه
بالعفــو عــن األشــخاص الذيــن كانــوا يملكــون أســلحة بشــكل غيــر قانونــي،
شــريطة أن يقومــوا بتســليم أســلحتهم الــى الشــرطة خــال الفتــرة المحــددة
المذكورة.
وأســفر قانــون العفــو المؤقــت عــن األســلحة فــي الســويد خــال األســابيع
الثالثــة األولــى منــه فقــط عــن تســليم  710قطعــة ســاح فــي المناطــق
الجنوبية من البالد.
وجــرى تســليم  388قطعــة ســاح فــي ســكونه و 39قطعــة ســاح فــي
مالمو ،فيما بلغ العدد في لوند  96قطعة.
وفــي وقــت الحــق مــن الســنة أعلنــت الشــرطة أنهــا اســتلمت عــدة آالف مــن
قطــع الســاح ،وان القانــون ســاهم فــي تنظيــف البــاد مــن كميــات كبيــرة
من األسلحة.
وفــي أكتوبــر تشــرين األول مــن العــام  2018جــرى تطبيــق قانــون مماثــل
يتعلق بالمتفجرات ،استلمت فيه الشرطة كميات كبيرة منها.

العدالة تعاقب منفذ هجوم
ستوكهولم اإلرهابي

فــي  13شــباط /فبرايــر ،بــدأت فــي العاصمــة
ســتوكهولم ،أولــى جلســات محاكمــة رحمــت أكيلــوف،
المــدان بالســجن مــدى الحيــاة فــي الهجــوم اإلرهابــي
الــذي وقــع فــي ســتوكهولم فــي نيســان /أبريــل
 ،2107عندما دهس المارة وسط المدينة.
وفــي  7حزيــران /يونيــو ،بعــد عــدة أشــهر مــن
جلســات المحاكمــة ،تــم ادانتــه باإلرهــاب والقتــل،
وحكمــت المحكمــة عليــه بالطــرد النهائــي مــن الســويد
بعد انتهاء فترة حكمه.
ووجــدت المحكمــة أن عقيلــوف ،وهــو طالــب لجــوء
أوزبكــي ،مذنــب بارتــكاب جريمــة إرهابيــة وخمــس
جرائم قتل و 119محاولة قتل.
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مارس
آذار

ضرائب على الشحنات
المرسلة من خارج السويد

نظام جديد في اختبار
القيادة النظري
فــي آذار /مــارس مــن العــام  2018أيضـا ،بــدأت مصلحــة المــرور فــي اعتمــاد نظــام
جديد في أسئلة اختبارات القيادة النظرية،
وفــي الســابق كان بإمــكان الشــخص الــذي يجــري امتحــان اختبــار القيــادة النظــري
ألكثــر مــن مــرة ،الحصــول علــى نفــس األســئلة مــن جدي ـد ،لكــن وبحســب نظــام
االختبــار الجديـد ،فــإن الكومبيوتــر الــذي يجــري فيــه الشــخص االختبــار أصبــح قــادرًا
علــى معرفــة األســئلة الســابقة التــي جــاءت فــي االختبــار الســابق للشــخص ،ويعطيــه
أسئلة جديدة غير القديمة.
وبهــذه الطريقــة ،أصبحــت المصلحــة قــادرة علــى إنشــاء  16اختبــارًا فري ـدًا ضمــن
النظام الجديد.

السويد ضمن مقدمة الدول
األكثر سعادة
فــي آذار /مــارس مــن العــام  2018صنــف تقريــر وأيســلندا وسويســرا وهولنــدا وكنــدا ونيوزيلنــدا
الســعادة العالمــي الصــادر عــن شــبكة حلــول التنمية والسويد وأستراليا.
المســتدامة التابعــة لألمــم المتحــدة الســويد
ضمــن قائمــة الــدول العشــرة األوائــل األكثــر وجــاءت الواليــات المتحــدة فــي المرتبــة 18
ســعادة فــي العالــم فيمــا حلــت فنلنــدا فــي متراجعــة عــن المرتبــة  14العــام الماضــي .وجــاءت
بريطانيــا فــي المرتبــة  19تليهــا اإلمــارات فــي
المرتبة األولى وبوروندي في ذيل القائمة.
المرتبة .20
وتــم التصنيــف الــذي ضــم  156دولــة وفقــا
لدرجــات حققتهــا الــدول فيمــا يتعلــق معاييــر وألول مــرة منــذ عــام  2012عندمــا بــدأ المؤشــر،
مثــل نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي الــذي يعتمــد علــى العديــد مــن منظمــات قيــاس
والرعايــة االجتماعيــة ومتوســط األعمــار والحريــات الــرأي العــام والبيانــات الحكوميــة والمناهــج البحثيــة،
يصنــف المؤشــر ســعادة المهاجريــن المولوديــن فــي
االجتماعية والكرم وغياب الفساد.
بلد أجنبي في  117دولة.
وتقدمــت فنلنــدا مــن المرتبــة الخامســة العــام وحصلــت فنلنــدا علــى أعلــى مرتبــة فــي هــذا
الماضــي لتحــل محــل النرويــج فــي المرتبــة األولــى .التصنيف.
وشــملت قائمــة الــدول العشــر األكثــر ســعادة فــي وأظهــر المســح أن المولوديــن فــي بلــد أجنبــي هــم
العالــم فــي عــام  2018فنلنــدا والنرويــج والدنمــرك أقل سعادة كما في سوريا.

اعتبــارا مــن األول مــن شــهر آذار /مــارس تــم فــرض ضرائــب
علــى جميــع شــحنات البضائــع المرســلة الــى الســويد مــن خــارج
دول االتحاد الجمركي األوروبي.
باإلضافــة الــى ذلــك ،تــم فــرض رســوم إضافيــة بقيمــة  75كــرون
في أقل تقدير على كل طرد بريدي.
وتبلــغ قيمــة ضريبــة القيمــة المضافــة فــي األحــوال العاديــة 25
بالمائة.
شــركة بريــد الشــمال بوســتنورد تقــوم بفــرض رســوم بقيمــة

 75كــرون علــى الشــحنة التــي تقــل قيمتهــا عــن  1500كــرون
ســويدي .وللشــحنة التــي تبلــغ قيمتهــا  1500كــرون أو تزيــد
عــن ذلــك ،فــإن مبلــغ الرســوم المفروضــة عليهــا يبلــغ 125
كــرون ،والتــي تشــمل باإلضافــة الــى تكلفــة ضريبــة القيمــة
المضافة ،أيضًا تكلفة إصدار التصريح الجمركي.
وفــي حــال لــم يرغــب المســتلم بدفــع ضريبــة القيمــة المضافــة
وضريبــة إصــدار التصريــح الجمركــي ،يتــم إرجــاع الشــحنة الــى
المرسل.
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أبريل

السويد تخصص  100مليون
كرون لمسلمي الروهينغا

نيسان

السويد في المرتبة الثانية
عالميًا في حرية الصحافة
احتلــت الســويد المرتبــة الثانيــة عالميــا فــي حريــة الصحافــة
حســب مــا جــاء فــي التقريــر الســنوي لمنظمــة مراســلون بــا
حــدود الــذي أصدرتــه فــي نيســان /ابريــل مــن العــام ،2018
في حين تربعت النرويج المرتبة األولى.
لكــن التقريــر انتقــد وضــع حريــة الصحافــة ككل فــي أوروبــا
واصفــا إيــاه بالمتــردي ،وقــال تقريــر المنظمــة ،إن وضــع
حريــة الصحافــة لــم يتــرد علــى هــذا النحــو فــي أي منطقــة
أخــرى بالعالــم خــال عــام  ،2017مثلمــا حــدث فــي أوروب ـا.
وأضــاف أن هــذه األجــواء العدائيــة تهيــئ غالبــا تربــة خصبــة

للعنف ضد العاملين باإلعالم أو لظهور قمع حكومي.
وأشــار التقريــر إلــى أن أربــع مــن بيــن الــدول الخمــس
التــي تراجعــت بأقصــى درجــة فــي القائمــة الجديــدة
للمنظمــة بشــأن حريــة الصحافــة توجــد فــي أوروب ـا،
وهــي مالطــا والتشــيك وســلوفاكيا وكذلــك صربيـا .وكان
هنــاك ساســة بــارزون فــي هــذه الــدول الفتــون لألنظــار
بشــكل كبيــر مــن خــال عــداءات وإســاءات ضــد
صحفيين ،بحسب التقرير.

تخصيص  391مليون
كرون لتقصير أوقات
انتظار مرضى السرطان

البرلمان يقر قانون يمنع المساعدات عن
المنظمات التي تقبل بجرائم الشرف

فــي نهايــة نيســان /ابريــل أعلنــت الحكومــة الســويدية انهــا
قــررت تخصيــص  391مليــون كــرون إضافيــة الــى الســلطات
الصحيــة فــي المقاطعــات والمحافظــات ،وذلــك لتقصيــر
أوقــات االنتظــار فــي المستشــفيات للمرضــى المصابيــن
بالسرطان.
وتــم صــرف مبلــغ  195مليــون كــرون مــن هــذا المبلــغ فــي
النصف األول من العام الجاري.
وكانــت الصحافــة الســويدية نشــرت مطلــع العــام ،2018
العديــد مــن التقاريــر التــي كشــفت وجــود تأخيــر كبيــر فــي
تلقــي بعــض مرضــى الســرطان الرعايــة الصحيــة الالزمــة ،فــي
حيــن جــرى الكشــف فــي أوقــات ســابقة عــن وفــاة عــدد مــن

فــي نيســان /أبريــل مــن العــام  ،2018ومــع تصاعــد االهتمــام العالمــي بمشــكلة
أقليــة الروهينغــا المســلمة فــي بنغــادش ،قــررت الحكومــة الســويدية ،تخصيــص
 100مليــون كــرون إضافيــة الــى الالجئيــن الروهينغــا مــن الذيــن كانــوا قــد فــروا
مــن بورمـا ،وأصبــح المبلــغ اإلجمالــي الســنوي الــذي منحتــه الســويد الــى بنغــادش
 380مليون كرون ّ
سنويًا.
وذكــرت الحكومــة فــي بيــان لهــا ان المبلــغ هــو لتحســين الدعــم الــى حوالــي 700
ألــف مــن الجــئ الروهينغــا المتواجديــن فــي بنغــادش حاليــا ويعيشــون ظروفــا
إنسانية قاسية جدا.
ويتــم صــرف هــذا المبلــغ مــن خــال منظمــة التنميــة الســويدية للمســاعدات
الدولية “سيدا”.
كمــا قــررت الحكومــة مواصلــة الدعــم لبورمــا وتخصيــص  250مليــون كــرون لهــا
سنويا لمدة خمس سنوات.

المرضى بسبب ذلك.
وذكــرت الحكومــة أنهــا تريــد تقليــل الفجــوة بيــن المحافظات،
والحــد مــن مســتوى االختــاف فــي تلقــي الرعايــة الصحيــة
لمرضى السرطان بين محافظة ومحافظة.

فــي  25نيســان /أبريــل وافــق البرلمــان الســويدي ،علــى مقتــرح عــدم منــح
المســاعدات للمنظمــات ،التــي تقبــل الجرائــم المتعلقــة بالشــرف ،رغــم بعــض
التحفظات على المقترح من لجنة الثقافة البرلمانية.
وقــدم تحالــف أحــزاب المعارضــة أنــذاك ،هــذا المقتــرح علــى اعتبــار” أنــه مــن
المهــم رســم حــدود واضحــة للجمعيــات والمنظمــات التــي تقبــل بهــذه الجرائــم أو
تضفــي مــا ســمته الشــرعية علــى االضطهــاد المرتبــط بالشــرف بنــاء علــى العــادات
والتقاليد”.
فــي وقــت رفضــت لجنــة الثقافــة فــي البرلمــان المقتــرح قبــل أن تقــوم الحكومــة
بمراجعــة مــدى توافــر الشــروط الديمقراطيــة لــدى تلــك الجمعيــات لتوفيــر
المساعدات والدعم المالي لها.
واعتبــرت األحــزاب ،التــي صوتــت لصالــح المقتــرح أن مــا وصفتــه بالعنــف علــى
أســاس الشــرف ال مــكان لــه فــي مجتمــع ديمقراطــي ،وبالتالــي ال يجــوز منــح
مساعدات على جهات تقبل مثل هذا النوع من الجرائم.
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السويد أكثر بلدان االتحاد األوروبي أمانًا في حركة المرور
أعلنــت المفوضيــة األوروبيــة فــي نيســان /أبريــل  2018أن الســويد لديهــا أدنــى معــدل
وفيات بسبب الحوادث المرورية على الطرق من بين كل دول االتحاد األوروبي.
وتذيلــت القائمــة كل مــن بلغاريــا ورومانيــا التــي تضاعفــت فيهــا عــدد الوفيــات علــى
الطرق الى أربعة أضعاف.
وتعــد الطــرق فــي أوروبــا األكثــر امانــا فــي العالــم ،بحســب تقريــر المفوضيــة األوروبيــة.
ورغــم ذلــك لقــي  25300شــخصًا مصرعهــم فــي حــوادث مروريــة فــي أوروبــا العــام
الماضــي .ويعنــي هــذا العــدد أن متوســط عــدد الوفيــات فــي االتحــاد األوروبــي هــو 49
شخصًا لكل مليون نسمة.
ومــع ذلــك ،فــإن النســبة أقــل بكثيــر مــن اإلحصــاءات العالميــة التــي تشــير الــى أن 1.3
مليــون شــخص يلقــون مصرعهــم فــي حــوادث مروريــة فــي كل عــام ،أي بمعــدل 174
شخصًا لكل مليون مواطن.
وأكثــر البلــدان التــي تحصــل فيهــا الوفيــات مــن بيــن جميــع دول االتحــاد األوروبــي هــي
رومانيا وأقلهم هي السويد.
وعلــى مــر الســنين تطــورت الســيارات لتصبــح أكثــر أمانــا علــى الطــرق ،كمــا أصبــح
الناس يستخدمون حزام األمان ومقعد السيارة فيما يخص األطفال بشكل أكبر.
وتطمــح الحكومــة الســويدية الــى أن يصبــح معــدل الوفيــات علــى الطــرق ال شــيء ،وهــي
رؤية اعتمدها البرلمان السويدي منذ أكثر من  20عامًا.

قانون جديد حول الممارسة
الجنسية
أقــر البرلمــان الســويدي ،فــي  24آيــار /مايــو ،مشــروع قانــون جدي ـد ،يضــع أط ـرًا قانونيــة جديــدة ،لضمــان
معاقبــة الشــخص الــذي يمــارس الجنــس ،مــع شــخص آخــر ،بــدون الرضــى الكامــل والواضــح ،والموافقــة
الصريحة من الطرف الثاني.
والمبــدأ األساســي للقانــون الجديـد ،هــو أن الفعــل الجنســي ،يجــب أن يكــون طوعيــا بالمعنــى الحرفــي للكلمــة،
وإذا لم يكن كذلك ،فإنه لن يكون قانونيًا ،بمعنى أنه ُ
سيعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
وبموجــب القانــونُ ،يحظــر ممارســة الجنــس مــع شــخص لــم يبــد موافقــة صريحــة أو يظهــر بفعاليــة أنــه يريــد
المشاركة.
وكان مقتــرح القانــون قــد تعــرض الــى انتقــادات مــن جهــات عــدة ،بمــا فــي ذلــك مــن المجلــس القانونــي
االستشاري ،الذي ذكر بأن المقترح غير واضح.

ُ
االتحاد األوروبي يقر قانونًا موحدًا
حول حماية المعلومات الشخصية

فــي ربيــع  2018دخــل ّحيــز التنفي ـذ ،تشــريع قانونــي جديــد علــى مســتوى دول االتحــاد األوروبــي حــول
كيفيــة التعامــل مــع البيانــات الشــخصية ،الهــدف منــه هــو تعزيــز الخصوصيــة الفرديــة ،وهــو القانــون الــذي
أشاع قلقًا في أوساط الشركات والمؤسسات الحكومية على حد سواء من العواقب الناجمة عن ذلك.
ويطلــق علــى التشــريع بالســويدية “قانــون حمايــة البيانــات العامــة” ،وهــو الئحــة االتحــاد األوروبــي الجديــدة
التــي دخلــت حيــز التنفيــذ اعتبــارا مــن  25أيــار /مايــو .وبموجــب هــذا القانــون أصبــح لجميــع بلــدان االتحــاد
قانون عام يهدف أساسًا الى توفير حماية أفضل لخصوصية األفراد.
وهــذا يعنــي ،أن الفــرد لــه الحــق فــي معرفــة مــا هــي المعلومــات التــي تقــوم الشــركة بتخزينهــا حولــه .ولديــه
الحــق أيضــا فــي نقــل البيانــات الخاصــة بــه .علــى ســبيل المثــال ،إذا كان الفــرد زبونــا فــي خدمــة للبــث
الموســيقي ،لكنــه يريــد االشــتراك فــي وســيط آخــر للخدمــة ،ســيكون لديــه الحــق فــي نقــل البينــات المحفوظــة
الــى الشــركة الثانيــة التــي اشــترك فــي خدماته ـا .كمــا لديــه الحــق فــي طلــب أن يقــوم المســجل بحــذف
المعلومات المخزونة عنه.

مايو
أيار

وعملــت الحكومــة علــى زيــادة توضيــح مقترحهـا ،مضيفــة إليــه“ :عنــد تقييــم مــا إذا كانــت المشــاركة طوعيــة
أم ال ،يجــب أن يؤخــذ بنظــر االعتبــار علــى وجــه الخصــوص إذا تــم التعبيــر عــن تلــك الطوعيــة بالكلمــات،
بالفعل أو بطريقة أخرى”.
كمــا جــرى تشــديد قوانيــن جريمــة اغتصــاب األطفــال مــن الســجن لمــدة أربــع ســنوات الــى الســجن لمــدة خمــس
سنوات.
وممــا نصــت عليــه التشــريعات الجديــدة أيضــا ،أنــه وعندمــا يتــم البــدء فــي التحقيــق بالجريمــة الجنســية مــن
قبــل المحكمــة ،يجــب علــى الضحيــة الحصــول فــورًا علــى مســاعد قانونــي ،وذلــك مــن أجــل ضمــان الحصــول علــى
الدعم في وقت مبكر من القضية.
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يونيو
حزيران

البرلمان يوافق على مشروع قانون يمنح
األمل لـ  9آالف الجئ قاصر
فــي  7حزيــران  /يونيــو وافــق البرلمــان الســويدي باألكثريــة علــى مشــروع قانــون
تقدمــت بــه الحكومــة وحــزب الوســط يتيــح المجــال لبقــاء الالجئيــن القصــر غيــر
المصحوبين بذويهم فرصة البقاء في السويد.
ونــص مشــروع القانــون بمنــح إقامــات لفتــرات محــدودة للقصــر ممــن يســتكملون
تحصيلهــم التعليمــي إلكمــال دراســتهم الثانويــة ســواء إذا تلقــوا رفضــا فــي طلــب
لجوئهم أم ما زلوا ينتظرون البت في قرارتهم.
وأعطــت هــذه الموافقــة األمــل لحوالــي  9000قاصــر غيــر مصحــوب
بأحــد والديــه للبقــاء فــي الســويد .وحظــي مشــروع القانــون بموافقــة
 162عضوا واعتراض  139آخرين.
وقــد دعــم حــزب الوســط الحكومــة فــي مســاعها هــذا ليكــون هــو

الحــزب الوحيــد بيــن األحــزاب البرجوازيــة التــي أعلنــت صراحــة تأييدهــا الكامــل
لمشروع القانون.
ونــص القانــون الجديــد علــى إلــى أن القاصريــن الذيــن قدمــوا إلــى الســويد قبــل 24
نوفمبــر  /تشــرين الثانــي  ،2015وطلبــوا الحصــول علــى تصريــح إقامــة  ،والذيــن
كانــوا قــد حصلــوا علــى قــرار بالطــرد بعــد بلوغهــم ســن ً 18
عامــا  ،قــد يتــم
منحهــم تصريــح إقامــة محــدود المــدة للتعليــم الثانــوي العالــي .بعــد ذلــك  ،يجــب
أن يكــون الشــخص الوحيــد قــادرا علــى الحصــول علــى تصريــح إقامــة دائمــة مــن
خــال إثبــات وجــوده فــي ســوق العمــل ،ويجــب أن يكــون وقــت المعالجــة فــي
مصلحــة الهجــرة حتــى تلقيــه قــرار الطــرد  15شـ ً
ـهرا علــى األقــل ،ويجــب علــى
الفرد أن يدرس أو يقدم طلب الدراسة في المدرسة الثانوية أو ما يعادلها.

ُ
البرلمان السويدي يقر قانونًا جديدًا
لمكافحة اإلرهاب
فــي  14حزيــران  /يونيــو ،وافــق البرلمــان الســويدي علــى مقتــرح تقدمــت بــه
الحكومة ،بخصوص توسيع التشريعات القانونية في قانون مكافحة اإلرهاب.
والهــدف مــن التعديــات ،هــو تنفيــذ قــرارات وتوجهــات االتحــاد األوروبــي
الجديــدة فــي مكافحــة اإلرهــاب .ودخلــت تلــك التغيــرات ّحيــز التنفيــذ اعتبــارًا مــن
األول من شهر أيلول /سبتمبر .2018
وتــم توســيع جميــع األحــكام الجنائيــة تقريبــا فــي القوانيــن الثالثــة المتعلقــة
بمكافحة اإلرهاب ،ومن بين ما يتضمنه هذا التشريع:

اعتبار قرصنة المعلومات في ظروف معينة ،جرائم إرهابية.
•
البحــث عــن معلومــات حــول طــرق اســتخدام األســلحة أو صناعــة المــواد
•
المتفجرة ،سيدخل ضمن طائلة العقوبات القانونية.
معاقبــة األشــخاص الذيــن يســافرون الــى البلــد األصلــي بهدف المشــاركة
•
في أعمال إرهابية.
ســتكون المحاكــم الســويدية وفــي العديــد مــن الحــاالت قــادرة علــى
•
الحكم على الجرائم المتعلقة باإلرهاب التي تم ارتكابها خارج البالد.

الكومبس تحصل على جائزة الصحافة
السويدية الجديدة

حصلــت شــبكة “الكومبــس” اإلعالميــة ،فــي  15حزيــران /يونيــو ،علــى جائــزة الصحافــة
الســويدية الجديــدة ( ،)Nya journalistprisetوذلــك لتميزهــا فــي تنــاول قضايــا
االندماج ،ودورها في التكامل مع العملية الديمقراطية في السويد.
وجــرى تســليم الجائــزة التــي ُمنحــت ألفضــل مؤسســة إعالميــة ســويدية غيــر ناطقــة
باللغــة الســويدية ،مــن قبــل مؤسســة ليرنيــا الســويدية ،فــي مهرجــان أســبوع يارڤــا

السياسي.
وتســلم الجائــزة رئيــس تحريــر شــبكة الكومبــس د .محمــود
األغــا الــذي قــال فــي كلمــة لــه إن حصــول الكومبــس علــى هــذه
الجائزة سيكون “حافزًا لنا لتقديم المزيد”.
وشــكر األغــا قــراء ومتابعــي الكومبــس فــي كل مــكان علــى
دعمهــم ،كمــا تقــدم بالشــكر لــكل أســرة العامليــن فــي
الكومبس “لجهودهم الكبيرة في تحقيق هذا النجاح”.
وذكــرت مؤسســة ليرنيــا أن وســائل اإلعــام بلغــات أخــرى
تعتبــر جـ ًـزء ا ً
مهمــا مــن هــدف االندمــاج والتكامــل ومــن العمليــة
الديمقراطية في السويد.
هــذه الوســائل موجهــة بشــكل خــاص لألشــخاص فــي الســويد

الذيــن ال يســتطيعون اســتخدام اللغــة الســويدية فــي مطالعــة
الصحف واالستماع ومشاهدة وسائل اإلعالم األخرى.
ولــدى وســائل اإلعــام غيــر الســويدية فــي الســويد مالييــن
القــراء والمســتمعين والمشــاهدين داخــل البــاد وخارجهـا .لهذا
تــم اآلن تأســيس جائــزة الصحافــة الجديــدة فــي الســويد،
المخصصة للصحافة باللغات غير السويدية.
وحصلــت الكومبــس علــى الجائــزة بعــد حصولهــا علــى أكبــر عدد
مــن األصــوات فــي التصويــت الــذي بــدأ قبــل عــدة أســابيع مــن
تسليم الجائزة.
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أسبوع يارفا السياسي يستقطب عددًا قياسيًا من الناس

Fredrik Sandberg/TT
اســتقطب أســبوع يارفــا السياســي الــذي أقيــم فــي
حزيــران /يونيــو  ،2018عــددًا كبيـرًا مــن األشــخاص
ً
هــذا العــام مســجال رقمــا قياس ـيًا جدي ـدًا .حيــث بلــغ
عدد الزوار  30ألف شخص.
وهــذه زيــادة كبيــرة مقارنــة بالعــام الماضــي ،حيــث
بلغ عدد الزوار حينها  13ألف شخص.
وبلــغ معــدل عــدد األشــخاص الذيــن كانــوا يتواجــدون

في موقع المهرجان يوميًا حوالي  6300شخص.
وكان المهرجــان قــد عقــد خــال الفتــرة مــن 17-9
حزيــران /يونيــو الجــاري فــي شــمال غرب ســتوكهولم.
وحضرتــه جميــع قيــادات األحــزاب الســويدية
البرلمانية ،باإلضافة الى حركة المبادرة النسوية.
ووفقــا لمنظــم المهرجــان عبــد الرحمــن ،تواجــد فــي
الموقــع  50جمعيــة محليــة غيــر ربحيــة160 ،
شــخصًا بينهــم  45سياس ـيًا شــاركوا فــي محادثــات

اللجان و 120حلقة دراسية.
جديــر ذكــره ،أن شــبكة الكومبــس اإلعالميــة كانــت
أحــد الرعــاة اإلعالمييــن للمهرجــان ،وكان لهــا حضــور
متميــز فــي تغطيــة فعالياتــه ،وحصلــت علــى جائــزة
الصحافــة الســويدية الجديــدة الناطقــة بغيــر اللغــة
الســويدية لتغطيتهــا نشــاطات المهرجــان ولقاء هــا
القادة وصناع القرار السويديين.

السويد األفضل
في قضايا المناخ
تربعــت الســويد فــي حزيــران علــى رأس قائمــة
أفضــل دول االتحــاد األوروبــي فــي قضايــا المنــاخ،
وذلــك فــي مســح المنــاخ الدولــي ،الــذي أجرتــه
شــبكة العمــل المناخــي CAN ،وهــي منظمــة
جامعة تضم  150منظمة بيئية.
ولــم يحصــل أي بلــد علــى المركــز األول ،فــي حيــن
تــم تصنيــف الســويد فــي المرتبــة الثانيــة ،الن
المنظمــة تــرى ان أي دولــة مــن دول االتحــاد
األوروبــي لــم تفعــل مــا فيــه الكفايــة لخفــض
االنبعاثــات ،واالســتثمار فــي الطاقــة المتجــددة
والســعي لتحقيــق أهــداف المنــاخ لالتحــاد
األوروبي.
وكانــت الســويد قــد صنفــت فــي عــام 2011
بالمرتبــة األولــى عندمــا أجــرت منظمــة CAN
مقارنة دولية.
وكشــفت المنظمــة أن الكثيــر مــن األمــور تبــدو
قاتمــة خاصــة للعديــد مــن البلــدان مــن بينه ـا،
بلجيــكا والدنمــارك وألمانيــا وبريطاني ـا ،التــي لــم
تعد في ذروتها على الرغم من ثرواتها.
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يوليو

الكومبس في
ألميدالين للسنة
الثالثة على التوالي

تمــــوز
فــي األول مــن تمــوز /يوليــو  ،2018دخلــت حزمــة
مــن التغييــرات والقوانيــن االقتصاديــة الجديــدة حيــز
التنفيذ.

مــا هــي تلــك القوانيــن وكيــف أثــرت علــى
ميزانية الفرد؟

مــن القوانيــن التــي جــرى تطبيقهــا إمكانيــة اخــذ
قــرض دراســي للحصــول علــى رخصــة القيــادة ،وإنشــاء
نظــام جديــد لضرائــب الســيارات ومطالــب أكثــر
صرامــة علــى العامليــن فــي مجــال بيع الســلع والخدمات
عبر الهاتف.

رئيس تحرير شبكة الكومبس في مقابلة مع وزيرة سوق العمل والترسيخ إيلفا يوهانسون

فــي األول مــن تمــوز يوليــو ،بــدأت فعاليــات أســبوع الميداليــن السياســي
فــي جزيــرة فيســبي ،تزامنــا مــع ذكــرى مــرور  50عامــا علــى انطالقــه،
وقبــل شــهرين فقــط مــن االنتخابــات العامــة فــي أيلــول /ســبتمبر،
والتي التزال نتائجها سببا في أزمة تشكيل الحكومة.
وشــاركت شــبكة الكومبــس اإلعالميــة ،بالتعــاون مــع مؤسســة
ليرني ـا ،فــي األســبوع مــن خــال خيمــة “يــا الميداليــن” ،وذلــك

للســنة الثالثــة علــى التوالــي ،حيــث قامــت الكومبــس بتقديــم تغطيــة حــول مــا جــري
فــي المهرجــان ،لمتابعيهـا ،وذلــك عــن طريــق التقاريــر واللقــاءات التلفزيونيــة مــع
ممثلي األحزاب والوزراء والمسؤولين وأيضا مع المؤسسات الحكومية والخاصة.
ويخصــص يــوم واحــد لــكل حــزب مــن األحــزاب البرلمانيــة حيــث كان اليــوم األول
لحزب المحافظين.
واستمرت فعاليات األسبوع حتى  8تموز /يوليو.

ّ
حزمة قوانين جديدة تدخل حيز التنفيذ
بعــض تلــك القوانيــن معروفــة فــي الســابق ،مثــل
النظــام الجديــد لفــرض الضرائــب علــى الســيارات،
حيــث خضعــت الســيارات الكبيــرة التــي تعمــل
بالبنزيــن أو الديــزل الــى عقوبــات ضريبيــة ،فــي حيــن
حصلــت الســيارات البيئيــة التــي تســتخدم الكهربــاء أو
الغاز على مكافئات تشجيعية.
وتــم فــرض شــروط أكثــر تشــديدًا علــى بائعــي
الخدمــات والســلع عبــر الهاتــف ،حيــث ومــن أجــل أن
يكــون العقــد ســاري المفعــول ،يجــب أن يوقــع الزبــون
عليه بخط اليد.

صيف  :2018حرائق كادت تخرج عن
السيطرة وارتفاع قياسي في درجات الحرارة

وتــم تشــديد اإلجــراءات ضــد شــركات القــروض
الســريعة ،وإدخــال ســقف الفائــدة والتكلفــة ،كمــا
ســيكون علــى المقرضيــن االهتمــام بالمســتهلكين
المعرضين لخطر الديون السريعة.
وجــرى إلغــاء يــوم واحــد مــن فتــرة االنتظــار
 karensdagفــي صنــدوق المعاشــات ،بعــد أن
كانــت ســبعة أيــام ال يحصــل فيهــا العاطــل عــن العمــل
علــى تعويــض مــن صنــدوق المعاشــات الــذي ينتمــي
ً
إليــه ،وبــدال عــن ذلــك أصبحــت األيــام بــدون تعويــض
ستة.

كمــا تــم زيــادة الدعــم الدراســي لجميــع طلبــة الثانويــة
والجامعــات .حيــث يحصــل طلبــة الثانويــات علــى مبلــغ
 200كــرون إضافيــة شــهريًا ،فيمــا يحصــل طلبــة
الجامعات على  296كرون إضافية.
كمــا قلــت وبشــكل نســبي تكلفــة الذهــاب الــى طبيــب
األســنان بعــد قــرار الحكومــة مضاعفــة الدعــم العــام
لطــب األســنان للشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن
 29-23عام ـا ،بنحــو  600كــرون فــي الســنة وينطبــق
ذلــك أيضــا علــى األشــخاص فــي ســن  65عامــا فمــا فــوق.
ويتلقى البقية دعم بقيمة  300كرون في السنة.

أغسطس
آب
السويد تقرر شراء صواريخ
«باتريوت» األمركية

شــهد صيف  2018ارتفاعًا غير مســبوق ،وقياســي ،وتقديــم عــدة دول مســاعدات لوجســتية ومباشــرة
ً
فــي درجــات الحــرارة ،لــم تشــهد الســويد مثيــا لــه للسويد.
أقــرت الحكومــة الســويدية فــي األول مــن آب/
منــذ عــدة مئــات مــن الســنين ،بحســب هيئــة األرصــاد
أغســطس ،صفقــة شــراء منظومــة الدفــاع الجــوي
الجوية السويدية.
وأدت موجــة الحــر الــى أضــرار ماديــة هائلــة ،كمــا األمريكيــة “باتريــوت” بقيمــة تزيــد عــن 10
وتســببت موجــة الحــر ،والجفــاف ،فــي العشــرات مــن تسببت في خسائر كبيرة للمزارعين.
مليارات كرون
الحرائــق التــي التهمــت آالف الهكتــارات مــن الغابــات ،وحظــرت الســلطات فــي جميــع انحــاء البــاد الشــواء فــي وكلــف وزيــر الدفــاع ،بيتــر هولتكفيســت ،هيئــة
وكادت هــذه الحرائــق تخــرج عــن الســيطرة لــو تطــوع األماكــن العامــة وفــي وقــت الحــق حتــى فــي حدائــق العتاد العسكري السويدية  FMVبتنفيذ الصفقة.
آالف األشــخاص فــي حملــة دعــم فــرق اإلطفــاء ،البيوت.
الوزيــر قــال إن هــذه المنظومــة العســكرية مهمــة

للجيــش الســويدي ،خصوصــا مــع تهالــك عمــر
منظومــة الدفــاع الجويــة الســويدية ،التــي باتــت غيــر
مناسبة للزمن الحالي حسب تعبيره.
بعــض أحــزاب التحالــف تحفظــوا علــى أليــة تمويــل
هــذه الصفقــة ،كحــزب الليبرالييــن والمســيحي
الديمقراطــي ،فيمــا عارضهــا حــزب ســفاريا
ديمكراتنا.
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إحراق أكثر من  100سيارة
في ليلة واحدة بيوتوبوري
شــهدت مدينــة يوتوبــوري فــي آب /أغســطس  ،2018سلســلة حرائــق واســعة
جدًا ،جرت كلها في وقت واحد ،وأدت الى احتراق أكثر من  100سيارة.
وتمكنــت الشــرطة مــن التعــرف علــى العديــد مــن الجنــاة المشــتبه بمشــاركتهم
فــي إضــرام الحرائــق فــي فلورنــدا ومولنــدال وترولهيتــان ،وفــي وقــت الحــق مــن
نوفمبــر /تشــرين الثانــي ألقــت الشــرطة القبــض علــى العديــد مــن المشــتبه
بهم.
الحرائــق كانــت اثــارت غضــب رئيــس الحكومــة والسياســيين الســويديين ،الذيــن
تعهــدوا الــرد بقســوة ،فيمــا اســتغل حــزب ســفاريا ديموكراتنــا اليمينــي
المعــادي للهجــرة الحــادث ،وشــنت وســائل التواصــل االجتماعــي التابعــة لــه
ولليميــن المتطــرف عمومــا حملــة ضــد المهاجريــن ،وحملتهــم المســؤولية فــي
ذلك.

سبتمبر

أيلول

االنتخابات السويدية تفرز أزمة
سياسية ال تزال تداعياتها مستمرة

ADAM IHSE/TT

تشريعات قانونية جديدة حول
تصاريح اإلقامة لطالب الثانوية
فــي األول مــن أيلــول /ســبتمبر دخلــت تشــريعات قانونيــة
جديــدة ،حــول الدراســة الثانويــةّ ،حيــز التنفي ـذ،
وأصبحــت تلــك التشــريعات مؤقتــة جــرى العمــل بهــا
اعتبــارًا مــن األول مــن شــهر تمــوز /يوليــو ،وحتــى 30
أيلول /سبتمبر .2018
واشــترطت التشــريعات أن يكــون طلــب اللجــوء مســجل
لــدى مصلحــة الهجــرة فــي  24تشــرين الثانــي /نوفمبــر
 2015أو قبــل ذلــك .وأن يكــون قــرار بالطــرد قــد صــدر

بحــق الشــخص بعــد بلوغــه ســن  18عام ـا ،وشــروط
أخرى استفاد منها الكثير من الطالب.
القــرارات شــملت األشــخاص الذيــن كانــوا يدرســون ،أو
درســوا وينــوون االســتمرار بالدراســة الثانويــة أو
المــدارس الثانويــة الخاصــة بــدوام كامــل فــي المدرســة
الثانويــة أو بــدوام كامــل فــي برامــج التعليــم المهنيــة فــي
الكومفوكس أو .särvux

السويد تقرر تغيير شكل لوحات
أرقام السيارات

FOTO: ANDERS WIKLUND/TT
أفــرزت نتائــج االنتخابــات الســويدية العامــة ،التــي جــرت
فــي  9أيلــول /ســبتمبر وضعــا فري ـدًا مــن نوعــه ،يــكاد
يكــون غيــر مســبوق فــي تاريــخ الحيــاة السياســية
السويدية المعاصرة.
ورغــم فــوز كتلــة الحكومــة بفــارق ضئيــل جـدًا ،إال أنهــا
عاجزة عن تشكيل الحكومة الجديدة حتى اآلن.
وكانــت نتائــج االنتخابــات أظهــرت تقاربــا شــديدًا بيــن
كتلتــي الحكومــة والمعارضــة ،مــا وضــع الســويد فــي وضــع
حرج.
وبحســب النتائــج النهائيــة حصلــت أحــزاب كتلــة
(االشــتراكي الديمقراطــي واليســار والبيئــة ) علــى 144
مقع ـدًا ،بينمــا حصلــت كتلــة أحــزاب ( المحافظيــن

والليبرالييــن والوســط والمســيحي الديمقراطــي)
علــى  143مقع ـدًا ،بينمــا نــال الحــزب المناهــض
للهجرة سفاريا ديموكراتنا  62مقعدًا.
ومــن المفاجــآت التــي خرجــت بهــا االنتخابــات ،هــي
الزيــادة الكبيــرة فــي شــعبية الحــزب الديمقراطــي
المســيحي ،الــذي ترأســه إيبــا بــوش ثــور المنحــدرة
مــن أصــول نرويجيــة ســويدية ،حيــث فــاز حزبهــا
بنســبة بلغــت  6.4بالمائــة ،بعــد أن كانــت الغالبيــة
المطلقــة مــن نتائــج اســتطالعات الــرأي خــال الوالية
الحكوميــة الســابقة ،قــد أشــارت الــى تدنــي كبيــر فــي
شــعبية الحــزب وفــي بعــض المــرات الــى دون
المستوى الذي يؤهله للتمثيل البرلماني.

BILD: JONAS EKSTRÖMER/TT
فــي  25أيلــول /ســبتمبر أعلنــت الســويد أنــه ســيتم
ُ
تغييــر شــكل اللوحــات التــي تكتــب فيهــا أرقــام
الســيارات ،فــي الوقــت الحالــي ،والمكونــة مــن ثالثــة
أحرف وثالثة أرقام.
وســيتم اعتمــاد الشــكل الجديــد الــذي ســيكون علــى
شــكل ،ثالثــة حــروف فــي البدايــة مــن اليســار الــى اليمين،
وبعــد ذلــك رقميــن ،ومــن ثــم حــرف واح ـد .وبحســب
القرار سيجري ذلك في أقرب وقت من العام .2019
ويعــود الشــكل الحالــي المعتمــد فــي ارقــام تســجيل
السيارات إلى مطلع عام .1970
لكــن أرقــام التســجيل المســتخدمة حاليــا لــن تختفــي

ّكلي ـا ،بــل ســيكون هنــاك نوعــان مــن أرقــام التســجيل
يمكــن مالحظتهــا فــي الطــرق الســويدية ،وســيجري
اعتمــاد الصيغــة الجديــدة مــع الســيارات المســجلة
حديثًا في البداية.
وتشــهد الســويد زيــادة فــي عــدد الســيارات الحديثــة،
حيــث تــم تســجيل مــا يقــرب مــن نصــف مليــون ســيارة
جديــدة كل عــام ،خــال الســنوات الثالثــة الماضيــة،
وإلغــاء تســجيل مــا يقــرب مــن  200ألــف ســنويًا .لكــن
يجــب أن يمــر عــام كامــل قبــل أن تتمكــن أيــة ســيارة
جديدة الحصول على الرقم التسجيلي لسيارة قديمة.
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أكتوبر

مصلحة الهجرة تقرر
تسريع قرارات إقامة
الدراسة في السويد

تشرين األول
فــي  11تشــرين األول /أكتوبــر ،أعلنــت مصلحــة
الهجــرة الســويدية أن الطــاب األجانــب ،القادميــن الــى
الســويد بهــدف الدراســة ،ســيحصلون علــى قــرارات
أسرع مما كان عليه األمر العام المنصرم.
الفئــات المشــمولة بهــذا القــرار ،هــم األطبــاء والطــاب
الذيــن يدرســون فــي الســويد ،وتقدمــوا بطلبــات
لتمديد إقاماتهم.

العديــد مــن الطــاب األجانــب ســواء المتقدميــن
للدراســة ألول مــرة ،أو الذيــن يدرســون بالفعــل فــي
الســويد ،أصبحــت فتــرات انتظارهــم أقصــر مــن العــام
الماضي.
وبحســب مصلحــة الهجــرة فــإن الطــاب الذيــن
يتقدمــون للدراســة فــي مجــال الطــب ،تقلصــت فتــرة
انتظــار الحصــول علــى القــرار مــن  64يومــا الــى 42
يومًا فقط.
كذلــك تقلصــت فتــرة االنتظــار للطــاب الدارســين
بالفعــل فــي الســويد ،وطلبــوا تمديــد اإلقامــة ،إذ
أصبحــت فتــرة االنتظــار خــال  47يومــا ،وهــي أقــل
من العام .2017

ﻋﻴﺎدة اﻟﺸﻬﺒﺎء
ﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﺘﺎن
) اﻟﻄﻬﻮر(
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نوفمبر
تشرين الثاني

ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎ:
اﻟﻌﻨﻮان(Värnhem ) Zenithgatan 14 ,21214 Malmö :
alshabaklinik@gmail.com
ﻫﺎﺗﻒ٠٧٣٥٧٣١٤١١ :

البرلمان السويدي يصوت بـ
( ال ) لكريسترسون

صـ ّـوت البرلمــان الســويدي فــي  14تشــرين الثانــي /نوفمبــر ،ب ـ (ال) لرئيــس حــزب
المحافظين أولف كريسترسون كرئيس للوزراء.
ومــن مجمــوع  349نائبــا فــي البرلمــان الســويدي ،حصــل كريسترســون علــى 154
صوتًا ،فيما ّ
صوت ضده  195نائبًا.
وبهــذا التصويــت فشــل رئيــس حــزب المحافظيــن أولــف كريسترســون فــي تشــكيل
حكومة تضم حزبه والحزب الديمقراطي المسيحي.
كريسترســون أصبــح أول مرشــح لمنصــب رئاســة الــوزراء ،لــم يوافــق عليــه البرلمــان منــذ
عام .1971

STINA STJERNKVIST/TT

البرلمان يصوت على منع زواج القصر نهائيًا وعدم االعتراف بزيجات حدثت في الخارج
فــي  21تشــرين الثانــي /نوفمبــر صــوت البرلمــان
الســويدي لصالــح اقتــراح حكومــي بتشــديد الحظــر
علــى زواج األطفــال ،تحــت ســن  18عام ـا ،ليشــمل
أيضــا عــدم االعتــراف بحــاالت الــزواج التــي حدثــت
خارج السويد.
ُ
وأســتثنى قانــون حظــر زواج القصــر الــذي كان معموال

بــه حــاالت الــزواج بقاصــر فــي حــال تــم عقــده خــارج إنهــم متزوجــون فــي طلبــات اللجــوء ،التــي قدموه ـا،
الســويد ،ليأتــي تصويــت البرلمــان هــذا لصالــح متوقعة وجود المزيد.
تعديالت تمنع زواج القصر منعًا باتًا.
وســيتعين علــى األزواج الذيــن يرغبــون بالبقــاء مع ـا ،ووفــق القائميــن علــى مشــروع القانــون ،يؤثــر زواج
األطفــال بشــكل ســلبي علــى الفتيــات ،ويزيــد مــن
االنتظار حتى سن  18عاما لالرتباط مجددا.
وفــي عــام  ،2016قالــت مصلحــة الهجــرة الســويدية ،احتمــال ابتعادهــن عــن التعليــم ،والعيــش فــي حالــة
إنهــا حــددت  132حالــة مــن األطفــال الذيــن قالــوا فقــر ،كمــا يعرضهــن ألن يصبحــن ضحايــا العنــف

المنزلي.
وال تــزال العديــد مــن الــدول األوروبيــة تســمح بــزواج
القاصريــن فــي ظــروف محــددة ،مثــل موافقــة األهالــي
أو موافقة السلطات القضائية.
ومــن المقــرر البــدء بتطبيــق القانــون المشــدد فــي
األول من كانون الثاني يناير .2019
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ديسمبر

ميزانية المحافظين تنال ثقة البرلمان على حساب
االشتراكيين الديمقراطيين

كانون األول
FOTO: FREDRIK SANDBERG/TT

فــي  12كانــون األول /ديســمبر  2018صـ ّـوت
البرلمــان الســويدي ،بأغلبيــة بســيطة لصالــح لمشــروع
الميزانيــة التــي قدمهــا حــزب المحافظيــن مــع الحــزب
المســيحي الديمقراطــي ،وبدعــم مــن حــزب ســفاريا
ديموكراتنا.

ونــال مشــروع ميزانيــة المحافظيــن موافقــة 153
نائبــا ،فــي حيــن حصــل مشــروع ميزانيــة الحــزب
االشــتراكي الديمقراطــي علــى  141صوتــا ،وأمتنــع
حزب الوسط والليبراليين عن التصويت.
وبغــض النظــر عــن األحــزاب التــي ســوف تشــكل

الحكومــة المقبلــة ،ســيتعين تطبيــق الميزانيــة
الجديــدة التــي أقرهــا البرلمــان ،مــع هامــش صغيــر فــي
إجــراء بعــض التغييــرات ،لكــن مــا يتعلــق بالتخفيضات
الضريبيــة التــي أقرتهــا الميزانيــة الجديــدة ال يمكــن
تغييرها حتى ميزانية الخريف المقبلة.

التوصل إلى
اتفاق سالم في
محادثات السالم
حول اليمن في
السويد
فــي  13كانــون األول /ديســمبر  2018اختتمــت
محادثــات الســام اليمنيــة فــي الســويد ،برعايــة أمميــة
بيــن ممثليــن عــن الحوثييــن مــن جهــة والحكومــة
اليمنية من جهة أخرى.
وشــارك األميــن العــام لألمــم المتحــدة أنطونيــو

غوتيــرس فــي جلســات المشــاورات النهائيــة ،وأعلــن
فــي نهايــة المفاوضــات التوصــل الــى اتفاقــات لوقــف
إطــاق النــار وتبــادل األســرى لســحب القــوات المتقاتلة
مــن مدينــة الحديــدة ومينائه ـا ،ووقــف إطــاق النــار
فــي المحافظــة ،فــي اختــراق سياســي مهــم ،علــى

طريــق ايجــاد حــل للنــزاع الــذي أوقــع آالف القتلــى
ووضع ماليين على حافة المجاعة.
وكانــت وزيــرة الخارجيــة الســويدية مارغــوت
فالســتروم أعربــت عــن ســعاتها الكبيــرة بالنتائــج
اإليجابيــة التــي خرجــت بهــا مباحثــات ســتوكهولم

حــول الســام فــي اليمــن ،ومــا تضمنتــه مــن اتفــاق
لوقــف إطــاق النــار فــي الحديــدة وتبــادل األســرى بيــن
أطراف النزاع.
وتعهــدت فالســتروم بــأن تواصــل الســويد جهــود
الوساطة إلحالل السالم في اليمن.

لوفين يفشل في نيل ثقة
البرلمان كرئيس للحكومة
فــي  14كانــون األول /ديســمبر فشــل رئيــس الحــزب
االشــتراكي الديمقراطــي ســتيفان لوفيــن فــي الحصــول
علــى ثقــة البرلمــان فــي التصويــت الــذي جــرى فــي
البرلمان.
وصـ ّـوت  200عضــو ضــده مقابــل  116لصالحــه ،فــي
حيــن أمتنــع حــزب اليســار عــن التصويــت ،ويبلــغ

عدد مقاعده  28مقعدًا.
التصويــت المذكــور جــاء بعــد مــرور أكثــر مــن ثالثــة
أشــهر علــى االنتخابــات الســويدية ،وال زالــت البــاد
بــدون حكومــة جديــدة ،حيــث فشــلت جميــع
المحــاوالت التــي جــرت حتــى اآلن لتشــكيل حكومــة
تنال ثقة البرلمان ،حتى لو بأغلبية ضعيفة.

Foto: Jessica Gow/TT
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الكومبس – ستوكهولم:
ّ
مــع بدايــة كل عــام ،تدخــل حزمــة مــن القوانيــن الجديــدة حيــز التنفيــذ فــي الســويد ،ولــم
تمنع أزمة تشكيل الحكومة الجديدة ،صدور هذه القوانين ،وتطبيقها.
ومــن أهــم هــذه القوانيــن الجديــدة ،التــي ســيتم تطبيقهــا اعتبــارًا مــن األول مــن كانــون
الثاني /يناير :2019

القوانين التي ستدخل
ّ
حيز التنفيذ اعتبارًا
من العام

FOTO: TOMAS ONEBORG/SVD/LARS PEHRSON/ISABELL HÖJMAN/JESSICA GOW/LARS PEHRSON/TT

رسوم الخدمة العامة:

هــو واحــد مــن أهــم القوانيــن التــي ثــار نقــاش وجــدل
حوله ـا ،حيــث ســيتم اعتبــارًا مــن األول مــن كانــون
الثانــي /ينايــر ،اســتبدال رســوم مــا كان ُيطلــق عليــه
بضريبــة التلفزيــون والراديــو ،الــى رســوم الخدمــة
العامة الفردية.

ً
نســبة الدخــل الخاضــع للضريبــة ،وصــوال الــى ســقف
مالــي محــدد ،وقيمتــه نحــو  1300كــرون للشــخص
الواحد سنويًا.
إلغــاء فتــرة انتظــار الحصــول علــى إعانــة المــرض أو
البطالــة  ،Karensdagenهــي فتــرة االنتظــار
قبــل الحصــول علــى اســتحقاق المــرض أو إعانــة
البطالــة ،حيــث ال يتــم حســاب تلــك األيــام ضمــن
التعويضات.

وبحســب القانــون الجدي ـد ،ســيكون علــى جميــع
األشــخاص الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن  18عامــا ووفقــا للقوانيــن الجديــدة ،ســيتم الغــاء العمــل بذلــك،
ولديهــم دخــل خاضــع للضريبــة ملزميــن بدفــع تلــك وســيجري تعويضــه ب ـ Karensavdrag
الرســوم .وســتكون قيمــة ذلــك واحــد بالمائــة مــن وســتكون نســبة الخصــم  20بالمائــة مــن متوســط

الدخــل األســبوعي .وســيتم العمــل بذلــك ،ألنــه إذا ملزمــة بتقديــم تســهيالت وتوفيــر المســاعدة
وقــع  Karensdagفــي يــوم طويــل ومكثــف مــن للمدمنين على اللعب.
ســاعات العمــل ،فــإن هــذا
دخله.يعنــي أن ذلــك الشــخص عالج األسنان
سيفقد جزءًا كبيرًا من
ســيكون طــب األســنان مجانيــا لجميــع األشــخاص حتــى
ســن  23عامــا كحــد أقصــى .ووفقــا لوزيــرة الشــؤون
سوق ألعاب المراهنات
االجتماعيــة أنيــكا ســتراندهال ،فــإن ســبب رفــع
واليانصيب
ســقف عمــر األشــخاص الحاصليــن علــى الرعايــة
يجــب علــى الشــركات التــي تعمــل فــي هــذا المجــال،
الصحيــة يرجــع الــى حقيقــة أن العديــد مــن الشــباب
تقديــم طلــب للحصــول علــى ترخيــص مــن أجــل أن
لديهــم فــي الوقــت الراهــن عمــل غيــر ثابــت أو
يكــون لهــا مــكان فــي الســوق الســويدية .كمــا يجــب أن
دراســة ،حيــث ال تســمح مدخالتهــم بمراجعــة طبيــب
يكــون للمواقــع االلكترونيــة شــعارات واضحــة ،تظهــر
األسنان.
رخصــة الموقــع بوضــوح .كمــا ســتكون تلــك المواقــع
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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.

 Databasadministratörإداري ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت
ﻣﻬﻤﺘﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ إدارة وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى
اﻟﻘﺼﻴﺮ واﻟﻄﻮﻳﻞ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت ،وﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
اﻟﻴﻮﻣﻲ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻌﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷداء اﻟﺘﻘﻨﻲ ،وﻳﻌﻤﻞ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
اﻟﻤﻄﻮر وﻓﻲ ﺑﻴﺌﺎت ﺣﺎﺳﻮﺑﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞ  Oracleو  MS-SQLو .DB٢
وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻮﻇﻔﴼ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ،أو ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
أﺧﺮى.
أوﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻜﻮن أﺣﻴﺎﻧﴼ ﻓﻲ اﻟﻠﻴﻞ واﻟﻌﻄﻼت وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻗﻮاﻋﺪ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أﻗﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣﴼ.
ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﻬﻨﺔ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻠﻮل ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ.
اﻟﺪراﺳﺔ:
ﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﺷﻬﺎدة ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﺑﺘﺨﺼﺺ ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ،وﻳﻮﺟﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ اﺑﺤﺚ ﻓﻲ/http://www.studera.nu :
/https://www.yrkeshogskolan.se
/http://www.utbildningsinfo.se
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Drifttekniker och supporttekniker inom IT
ﻓﻨﻲ ﺗﺸﻐﻴﻞ ودﻋﻢ ﺿﻤﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﻬﻤﺘﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﺻﻴﺎﻧﺔ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻮادم واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ واﻟﺸﺒﻜﺎت واﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت ،وﻳﻌﻤﻞ ﻏﺎﻟﺒﴼ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ
اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮات ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ أو اﻟﺰﻣﻼء ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت.
وﻣﻦ ﻣﻬﺎﻣﻪ أﻳﻀﴼ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻷﺟﻬﺰة واﻟﻤﻌﺪات اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ
وﻣﻦ ﺛﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ أداﺋﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ أﺣﻴﺎﻧﴼ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﺗﻒ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ
ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮاﺗﻬﻢ أو ﻫﻮاﺗﻔﻬﻢ اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ أو أﻧﻈﻤﺘﻬﻢ.
ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺗﻜﻮن ﻣﻬﺎم ﻓﻨﻲ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺪﻋﻢ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻜﻮن
أﻛﺜﺮ ﺗﺨﺼﺼﴼ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة.
وﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﻬﻨﺔ ﻣﺮوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ وﻗﺪرة ﺟﻴﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﻌﺎون وﺣﻞ
اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ وﺗﺤﻤﻞ ﺿﻐﻂ اﻟﻌﻤﻞ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ،أﻣﺎ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ زﻳﺎرة اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ واﻟﺸﺮﻛﺎت ،ﻓﺈن ﺷﻬﺎدة ﻗﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎرة
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻃﴼ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ.
اﻟﺪراﺳﺔ:
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ أو اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﻊ دورات ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
ﺣﺪﴽ أدﻧﻰ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻬﻨﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻄﻠﺐ أﺣﻴﺎﻧﴼ ﺷﻬﺎدات ﻣﻬﻨﻴﺔ أو ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ.
ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ/http://www.gymnasieinfo.se :
/https://www.yrkeshogskolan.se

 Ingenjör inom ITﻣﻬﻨﺪس ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻓﻲ
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ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻬﻨﺪس ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻫﻲ إﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ودﻋﻢ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت .وﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ:
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت IT-strateg
ُﻣ ﱢﻨﺴﻖ ﻓﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت IT-samordnare
ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﻤﺎري ﻓﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
IT-arkitekt
ﺧﺒﻴﺮ أﻧﻈﻤﺔ systemvetare
ﻣﺴﺆول اﺧﺘﺒﺎرات/ﻓﺤﻮﺻﺎت testledare
ﺧﺒﻴﺮ ﺟﻮدة användbarhetsexpert
-

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻣﺴﺆول أﻣﻨﻲ
säkerhetsansvarig
وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻮﻳﺪي .وﻳﺘﻄﻠﺐ
اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻬﻨﺔ إﺑﺪاع ﻗﺪرة ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء واﻟﺰﺑﺎﺋﻦ.
اﻟﺪراﺳﺔ:
ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻳﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٢٠٠ﺗﺨﺼﺺ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٣٠
ﺟﺎﻣﻌﺔ ّ
وﻛﻠﻴﺔ .وﺗﻌﺘﺒﺮ دراﺳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات أﻣﺎ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ/http://www.studera.nu :

 IT-arkitektﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﻤﺎري ﻓﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
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ﻣﻬﻤﺘﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ووﺿﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ،وﺿﻤﺎن أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺪﻋﻢ اﻷﻋﻤﺎل واﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﺷﻜﻞ ﻣﻤﻜﻦ ،وذﻟﻚ ﺑﺤﻜﻢ رؤﻳﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري ﻟﻤﺠﻤﻞ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻘﻨﻲ وﻧﻈﺮﺗﻪ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ .وﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣﺎ
ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت أو اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ،وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺮاﺑﻂ ﺑﻴﻦ
ﻣﻄﻮري اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ.
وﻳﻮﺟﺪ أرﺑﻊ ﺗﺨﺼﺼﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺔ:
اﻷﻋﻤﺎل
ﻣﺠﺎل
ﻓﻲ
ﻣﻌﻤﺎري
ﻣﻬﻨﺪس
 :Verksamhetsarkitektﻣﻬﻤﺘﻪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻞ آﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ
ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ وﺿﻤﺎن أن اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻧﺠﺎح اﻟﻌﻤﻞ .ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻠﻞ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﻳﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات وﺗﺤﺴﻴﻦ أو إﻧﻬﺎء اﻟﺒﻨﻴﺔ.
ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﻤﺎري ﻓﻲ إﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل :Lösningsarkitekt
ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ،وإﻳﺠﺎد ﺧﺪﻣﺎت

ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،وﻳﻌﻤﻞ ﻏﺎﻟﺒﴼ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﺒﺮى.
ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﻤﺎري ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت :Mjukvaruarkitekt
ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷداء واﻟﺠﻮدة
واﻷﻣﺎن .وﻳﻌﻤﻞ ﻏﺎﻟﺒﴼ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻓﺮدﻳﺔ.
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
اﻟﺒﻨﻴﺔ
ﻓﻲ
ﻣﻌﻤﺎري
ﻣﻬﻨﺪس
 :Infrastrukturarkitektﻣﻬﻤﺘﻪ ﺿﻤﺎن ﺟﻮدة اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت وﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ دوري ،وﺗﻮﺛﻴﻖ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ.
ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﻬﻨﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،وﻣﻬﺎرات ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ
وﻗﻴﺎدﻳﺔ وﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ وﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ.
اﻟﺪراﺳﺔ:
ﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﺷﻬﺎدة ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺑﺘﺨﺼﺺ ﻋﻠﻮم اﻷﻧﻈﻤﺔ
 ،systemvetenskapأو ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺑﺘﺨﺼﺺ ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ.
ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ/http://www.studera.nu :
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المساهمة بالعمل التطوعي بطرق مختلفة
الكومبس – مقاالت الشركاء:
أقــرت األمــم المتحــدة يــوم  5ديســمبر/كانون األول يــوم التطــوع العالمــي ،وذلــك للفــت
االنتبــاه إلــى العمــل المهــم الــذي يقــوم بــه المتطوعــون .إن االلتــزام الشــخصي والطوعــي
هــو العصــب األساســي والمحــرك لمنظمــة الصليــب األحمر.حيــث يمكنــك أن تلتقــي فــي
هــذه المنظمــة ببعــض متطوعــي الصليــب األحمــر الذيــن قــرروا مســاعدة اآلخريــن
ونرحب بانضمامك لمنظمتنا أنت أيضا».
توجــد منظمــة الصليــب األحمــر فــي  191دولــة وتضــم الكافية.
 12مليــون متطــوع وأحــد هــؤالء المتطوعيــن هــو
(خوســبو أختــر) البالــغ مــن العمــر  19عامــا ويعيــش فــي  32000متطوع في السويد
بلدة جامالبور بشمال بنغالدش.
تقــول (باربــرو غوستافســون) ،وهــي متطوعــة فــي
الصليــب األحمــر فــي مستشــفى أودفــاال »:مهمتــي هــي أن
يتدفــق عبربلــدة جامالبــور نهــر الجامونــا الكبيــر وكثيــرا أكــون معطــاءة « .باربــرو هــي واحــدة مــن 32000
مــا يحــدث فيضانــا فــي جامالبــور نتيجــة شــدة المطــر فــي متطــوع فــي الســويد .حيــث تتواجــد مرتيــن فــي الشــهر
جبــال الهمااليــا فيغــرق النــاس أو يمرضــون بســبب الميــاه بعــد الظهــر فــي قســم الرعايــة الداعمــة فــي المستشــفى
الملوثــة كمــا يتلــف الحصــاد وتفنــى الماشــية وتطــوف وهــي نــوع مــن الدعــم فــي المراحــل النهائيــة مــن حيــاة
المنــازل بعيدا»عــن أماكنهــا علــى ســطح الميــاه المتدفقــة .المرضــى .إنهــا التقــوم بالرعايــة الطبيــة وليــس مــن
ويقــول خوســبو»:لقد عملــت كمتطــوع هنــاك مــدة عاميــن مهمتهــا ترتيــب األســرة أو رفــع شــيء ثقيــل ،إنهــا هنــاك
وقــد أحببــت ذلــك العمــل ،أمــر رائــع أن تســاعد النــاس فقــط لتقــدم دعــم معنــوي إنســاني للمرضــى وعائالتهــم.
وتساهم في تحسين المجتمع»
إذا كان أحدهــم يرغــب بالتحــدث أو يتــوق لتنــاول طعــام
خاص أو شراب ما فهي تساعد على توفير ذلك لهم.
تحتــوي منظمــة الصليــب األحمــر أو الهــال األحمــر كمــا تضيــف باربــرو وتقــول« :أنــا أعطــي الكثيــر ولكــن أحصــل
ُ
يطلــق عليــه فــي بنغــادش علــى  160000متطــوع فــي بالمقابــل علــى الكثيــر ,بالتأكيــد ســأكون متعبــة فيمــا بعــد
جميــع أنحــاء البــاد وجميعهــم يعملــون تمامــا مثــل لكن سيغمرني شعور اإلمتنان «
خوســبو علــى مســاعدة النــاس عنــد وقــوع الكــوارث ،حيــث
يتــم بــذل جهــد كبيــر إلعــداد النــاس لمواجهــة الفيضانات الصليب األحمر يقدم دعمًا كبيرًا
واألعاصيــر .أهــم تلــك الجهــود تكــون عبــر إعــداد أنظمــة « أن تحصــل علــى دعــم مــن منظمــة الصليــب األحمــر
تحذيــر وتوفيــر منــازل أكثــر ثباتــا ونشــر المعرفــة

الكلــــــــمات المتقاطـــــــعة
أفقيًا:

 -1رواﺋـــﻲ أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣــﻦ أﻋﻤﺎﻟﻪ (إﻟــﻰ اﻟﺒﻴﺖ ﻳﺎ ﻣﻼﻛﻲ).
 - 2ﻧــﺒــﻴــﻞ – ﻣــــﺎ ﻳـــﺠـــﺮي ﻓــــﻲ ﻋــــﺮوق اﻹﻧﺴﺎن – ﺛﻤﻦ .
 - 3ذﻛﺮ اﻟﺤﺠﻞ – ﻛﻔﺎﻟﺔ .
 - 4ﻣﻦ اﻷﻟﻮان – ﺗﻬﺬﻳﺐ .
 -۵ﻳﻘﻄﻊ – ذﺑﺢ – ﺟﻮاب
 -۶ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎن – ﻳﻐﻠﻖ  -دبر المكائد ُ
 -۷ﻃﺎرد – ﺑﺤﺮ – ﺟﺎء
 -۸جف – ﻣﺎ ﺑﺪا ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﻮﺟﻪ وﻣﺴﺎوﺋﻪ
 -۹ﻋين ﻣﺎء – ﺳﺎرق
 -10ﺑﺴﻂ – ﺟﺒﺎر ﻣﻦ اﻟﻘﺪﻣﺎء – ود
 -۱۱ﻫﺰة أرﺿﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪة – ﻣﺼﺒﺎح

عموديًا:

 -۱ﻛــﺎﺗــﺐ أﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﻣـــﻦ ﻣــﺴــﺮﺣــﻴــﺎﺗــﻪ ( -اﻟﻮردة المشؤوﻣﺔ)
 -۲أﻟﻢ – ﺣﺎﺟﺐ – أرﺷﺪ
 -۳ﻣﻴﻌﺎد  -ﺟﻤﺎل
 -۴ﻣﻦ اﻟﻄﻴﻮر – ﺷﺎد ﺑﻴﺘﴼ
 -۵ﻧﻘﻴﺾ ﺑﺤﺮ – ﻣﺼﻨﻊ
 -۶ﺣﺐ  -ﻣﺼﺒﺎح
 -۷ﺑـــﺮق – ﻛــﻤــﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻟــــﻮرق ﻋــﺪدﻫــﺎ ﺧﻤﺲ ﻣﺌﺔ
 -۸ﻣﺮﺗﻔﻊ – ﻣﻦ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺒﺮﻳﺔ
 -۹ﺿﺪ ﺻﻼح – ﺷﺎﻃﺊ
 -10ﻣـــﺨـــﺰن اﻟــﻐــﻠــﺔ – اﺳــﺘــﻴــﻘــﻆ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم
 -۱۱ﻟﺆﻟﺆة – ﻃﻼء – ﻗﻂ
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2

يعنــي لــك الكثيــر .لــم يكــن لــدي عائلــة هنــا ولــم أكــن أملــك
شــيئًا ،لقــد حصلــت مــن خــال الصليــب األحمــر علــى
العديــد مــن األصدقــاء الجــدد  ،أصدقــاء مــدى الحيــاة «.
هذا ما قاله (زامان) الذي جاء لوحده للسويد.
إن الدعــم الــذي يتلقــاه زامــان والمراهقيــن اآلخريــن
الذيــن جــاؤوا لوحدهــم بــدون عائالتهــم للســويد مــن
خــال متطوعــي الصليــب األحمــر لــه أهميــة كبيــرة .فــي
مــرات عديــدة يكــون هــذا الدعــم شــريان الحيــاة األساســي
لهــم ،يحصلــون علــى متنفــس للبــوح بمشــاعرهم فهنــاك
مــن يصغــي لهــم و يرشــدهم ويســاعدهم حتــى بشــكل
عملــي كتعلــم اللغــة و إنجــاز الواجبــات المدرســية وهــذا
ضــروري لتشــجيعهم  .كمــا أن لديهــم أنشــطة بأوقــات
ثابتــة ممــا يســاعدهم أيضــا علــى خلــق روتيــن محــدد
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يشغلون به حياتهم.
«تغمرنــي الســعادة عندمــا أتعــرف علــى شــخص يحــب
مســاعدة اآلخريــن ،شــخص ال يميــز بيــن النــاس ،مثــل
(أوربان) « بحسب قول (زامان).
(أوربــان ليندبلــوم) هــو متطــوع فــي فالــون .تــم االتصــال
بــه مــن قبــل لجنــة االنتخابــات فــي الصليــب األحمــر محليــا.
بعــد حضــوره عــدة لقــاءات و اجتماعــات مجالــس إدارة ،
لقــد رأى أن منظمــة الصليــب األحمــر منظمــة جيــدة
للمســاعدة فــي القضايــا اإلنســانية محليــا ووطنيــا وبنفــس
الوقــت شــعر أن بإمكانــه أن يصبــح جــزءًا صغي ـرًا مــن
العمل من أجل زيادة اإلستدامة على المستوى العالمي.
يقــول أوربــان»:إن أفضــل شــيء فــي العمــل التطوعــي أنــه
يمكنك تقديم المساعدة عند الحاجة «.
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Det finns många sätt att engagera sig på!
Den 5 december var det internationella
frivilligdagen, en dag instiftad av FN för att
uppmärksamma volontärers viktiga arbete.
Personligt och frivilligt engagemang är själva
livsnerven i Röda Korset. Här möter du några av
alla Röda Korsets volontärer som bestämt sig för
att hjälpa andra människor. Välkommen du också!
Röda Korset finns i 191 länder och
består av 12 miljoner volontärer. En
av dem är 19-åriga Khosbu Akhter i
Jamalpur i norra Bangladesh. Här
flyter den stora floden Jamuna
förbi och när det regnar kraftigt i
Himalaya svämmas Jamalpur över.
Människor drunknar eller blir sjuka
av smutsigt vatten, skördar förstörs
och boskap dör. Hus flyter iväg.

eftermiddagar i månaden är Barbro
på avdelningen för palliativ vård
- vård i livets slutskede. Hon utför
inget vårdarbete, bäddar inte
sängar och gör inga lyft. Hon är där
för att vara ett extra medmänskligt
stöd för patienter och anhöriga.
Om någon vill prata eller längtar
efter något speciellt att äta och
dricka hjälper hon till.

”Jag har varit volontär i två år och
älskar det. Att få hjälpa människor
och göra samhället bättre”,
berättar Khosbu.

”Jag ger mycket men får fantastiskt
mycket tillbaka. Visst är jag trött
efteråt, men också så tacksam”,
säger Barbro.

Röda Korset, eller Röda Halvmånen
som det heter i Bangladesh, har
160 000 volontärer runt om i
landet. Precis som Khosbu hjälper
de människor när katastrofer slår
till. Mycket kraft går åt till att
förbereda människor på
översvämningar och cykloner.
Varningssystem, stabilare hus och
kunskap är viktiga beståndsdelar.

Röda Korset ger stöd
Zaman kom ensam till Sverige.

32 000 volontärer i Sverige
”Mitt uppdrag är att vara
medmänniska.”
Det säger Barbro Gustavsson som
är frivillig rödakorsvärd på
Uddevalla sjukhus. Barbro är en av
32 000 volontärer i Sverige. Två

”Att få hjälp från Röda Korset
betyder mycket. Jag har ingen
familj här. Jag har ingenting.
Genom Röda Korset har jag fått
många nya kompisar, vänner för
livet”, säger han.

Regelbundna aktiviteter hjälper
även till att skapa fasta rutiner.

några träffar och styrelsemöten
kände han att Röda Korset var en
Stödet som Zaman och andra
bra organisation för att kunna
ensamkommande ungdomar får
- Jag blir glad när jag träffar någon hjälpa till med humanitära frågor
från volontärer genom Röda Korset som hjälper någon annan. Någon
lokalt och nationellt, samtidigt som
väger tungt. Många gånger blir det som inte gör skillnad på människor. han kände att han kunde vara en
en livlina. Att få ventilera tankar,
Som Urban. säger Zaman.
liten del i arbetet för ökad
ha någon som lyssnar, få
hållbarhet på ett globalt plan.
vägledning och även praktisk hjälp Urban Lindblom är volontär i Falun.
med språk och läxhjälp är många
Han blev kontaktad av
”Det bästa med att vara volontär är
gånger helt och hållet nödvändigt valberedningen från Röda Korset
att kunna hjälpa till där det
för att hålla modet uppe.
lokalt. Efter att ha deltagit vid
behövs,” säger han.

Så här kan du bli volontär :هكذا يمكنك أنت أيضًا أن تصبح متطوعًا
Du kan alltid gå till Röda Korset där du
bor och berätta att du är intresserad.
Finns det inte en förening där du bor
kan du mejla till info@redcross.se och
tala om att du är intresserad av att bli
volontär och var du bor. Lediga
volontäruppdrag hittar du här
https://frivillig.redcross.se/gui/index.aspx
Välkommen!

يمكنــك دومــا الذهــاب إلــى أقــرب مقــر تابــع للصليــب األحمــر فــي
 وتقــول لهــم بأنــك مهتــم بالعمــل،منطقتــك التــي تعيــش به ـا
، وإذا لــم يكــن هنــاك مقــر قريــب للمنظمــة فــي منطقتــك،معهــم
l:يمكنك إرسال إيميل إلى الموقع التالي
وتخبرهــم أنــك مهتــم بــأن تصبــح متطوعــا لديهــم وتخبرهــم أيــن
info@redcross.se.تعيش
:المهام التطوعية الشاغرة تجدها على الرابط التالي
https://frivillig.redcross.se/gui/index.aspx
!مرحبًا بك
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برنامج Jobbsprånget

منصة آمنة لالنتقال بك إلى سوق العمل
الكومبس – مقاالت الشركاء:
تســعى معظــم الشــركات الســويدية إلــى البحــث عــن موظفيــن تتوفــر لديهــم المهــارات
العلميــة ،وبنفــس الوقــت يكونــوا علــى معرفــة ودرايــة بأهــم شــروط بيئــة العمــل فــي الســويد.
ومــن المتوقــع أن يــزداد الطلــب بشــكل كبيــر علــى خملــة الشــهادات الهندســية والعلميــة
وغيرها.
مــن ناحيــة أخــرى يجــد العديــد مــن حملــة الشــهادات الجامعيــة مــن القادميــن الجــدد ،صعوبــة
بإيجاد عمل ضمن اختصاصاتهم وبما يناسب شهاداتهم األكاديمية.

كاترينا الرسون :مسؤولة الموارد البشرية في شركة ””GÄVLE ENERGI

مســؤولة الموارد البشــرية في شركة ”Gävle
 ”Energiتتحــدث عن البرنامج

آالن حسو
األكاديميــة الملكيــة الســويدية للعلــوم الهندســية)IVA( ،
تنضــم ســنويا ،ومنــذ عــدة أعــوام ،برنامجــا خاصــا تحــت
عنــوان  Jobbsprångetلمســاعدة حملــة الشــهادات
الجامعيــة مــن القادميــن الجــدد فــي الحصــول علــى وظائــف
تناســب شــهاداتهم ومهارتهــم العلميــة مــن خــال تأميــن
أماكــن تدريــب مناســبة فــي شــركات صناعيــة وغيرهــا مــن
الشركات الكبرى.
هــذا البرنامــج ،الــذي يســاهم بإعــادة تأهيــل حملة الشــهادات
الجامعيــة ،مــن خــارج الســويد يقــدم فرصــة بنــاء شــبكة
عالقــة ضمــن المهنــة التــي يريــدوا العمــل به ـا ،وتالئــم
تعليمهــم ،ويهــدف البرنامــج إلــى تســريع إعــداد الكفــاءات
الجديدة القادمة إلى سوق العمل.

معلومــات أكثر عن برنامج :Jobbsprånget

هــو برنامــج تدريــب لمــدة أربعــة أشــهر يــدار مــن قبــل
األكاديميــة الملكيــة الســويدية للعلــوم الهندســية (.)IVA
ســيعمل البرنامــج علــى توصيلــك إلــى أصحــاب العمــل
الســويديين الذيــن يحتاجــون إلــى كفــاءة محــددة .الغــرض
مــن البرنامــج هــو تســريع الدخــول فــي الحيــاة العمليــة
وإعطائــك فرصــة إلظهــار مهاراتــك .ســيمنحك البرنامــج
إمكانيــة اتصــاالت ّقيمــة ،تجربــة ذات صلــة وفرصــة للقــاء
الزمالء واألصدقاء السويديين.

آالن حســو :حصلت علــى تدريب عملي تحول إلى
وظيفة دائمة

الشــاب آالن مهــدي حســو ،شــاب ســوري ،درس هندســة
تكنولوجيــا االتصــاالت فــي ســوريا ،ويقيــم فــي الســويد منــذ
 2012اســتطاع االســتفادة مــن هــذا البرنامــج ،واآلن يعمــل
فــي شــركة توليــد الطاقــة فــي مدينــة  Gävleقابلنــاه
وأجرينا معه هذا اللقاء
يقــول آالن :تمكنــت مــن دراســة اللغــة الســويدية مباشــرة
بعــد وصولــي إلــى الســويد ،وحصلــت علــى تعديــل لشــهادة
هندســة االتصــاالت الســورية مــن قبــل المجلــس الســويدي

ومــن أجــل معرفــة أهميــة برنامــج  Jobbsprångetمــن
الناحيــة األخــرى ،مــن جهــة الشــركات والمؤسســات
المســتعدة الســتقبال وتوظيــف حملــة الشــهادات مــن
القادميــن الجــدد ،قابلنــا كاتارينــا الرســون  ،المســؤولة عــن
للتعليم العالي .UHR
المــوارد البشــرية فــي الشــركة التــي وظفــت آالن مهدي حســو
قبــل حصولــي علــى التدريــب المهنــي عبــر برنامــج وطرحنا عليها األسئلة التالية:
 ،Jobbsprångetواجهــت صعوبــات كبيــرة فــي
الحصــول علــى عمــل ،وقمــت بمراســلة عــدد كبيــر مــن
لماذا اختارت شــركتكم” ”Gävle Energi
الشــركات فــي الســويد ُودعيــت لعــدد قليــل مــن مقابــات
االنضمــام إلى برنامج  Jobbsprånget؟
عمل ولكن لم أحظى بفرصة عمل أو تدريب.
شــاهدت إعــان لبرنامــج ” ”Jobbsprångetفــي -نحــن بحاجــة للعمــل علــى تأميــن احتياجاتنــا مــن المهــارات
موقــع التواصــل االجتماعــي “ ،”Facebookقمــت فــي المســتقبل ،ونحــن بحاجــة أيضــا إلــى أن نكــون أفضــل فــي
بالتســجيل فــورًا مــن خــال إنشــاء حســاب وتحميــل الســيرة العمــل ضمــن مجــال التنــوع .عملنــا ســابقا مــع برنامــج
المعدلــة وقمــت بإرســالهم إلــى  ،Tekniksprångetوكانــت النتائــج جيــدة واآلن نحــن
الذاتيــة مــع الشــهادة ّ
شــركات عــدة عــن طريــق هــذا البرنامــج ومنهــا الشــركة التــي ضمــن برنامــج  Jobbsprångetونشــعر أننــا فــي
الطريق الصحيح نحو التعاون المثمر
اعمل فيها اآلن وهي ”.”Gävle Energi
ً
الشــركة قامــت بالتواصــل معــي مباشــرة بعــد أقــل مــن شــهر
ُودعيــت للمقابلــة وتـ ّـم قبولــي للتدريــب لمــدة أربعــة اشــهر،
ضمــن مــدة التدريــب هــذه تعلمــت الكثيــر مــن زمالئــي فــي
العمــل وأدركــت أنــه مــن الصعــب الحصــول علــى عمــل هنــا
في السويد مباشرة دون المرور بفترة تدريب مهني .
إن مــن أكثــر األمــور التــي كانــت ممتعــة بالنســبة لــي هــي أنــي
أعمــل ضمــن اختصاصــي ،الــذي درســته فــي ســوريا ،وطبعــا
أنــا فخــور جـدًا بنجاحــي فــي اجتيــاز فتــرة التدريــب المهنــي
مــن خــال قبولــي للعمــل فــي الشــركة بشــكل نظامــي بعــد بمــاذا يمكن أن يســاهم القادمون الجدد من حملة
انتهاء فترة التدريب.
الشــهادات ضمن خططكم المستقبلية؟
يمكنهــم المســاهمة بالكثيــر! دخولهــم فــي العمــل يغنــي
واجهــت صعوبــات فــي البدايــة مــن خــال التعــرف علــى وجهــات النظــر .التعليــم والخبــرة المختلفــة عمــا يتمتــع بهــا
نظــام الشــركة وثقافــة العمــل الســويدي ولكــن حصلــت موظفونــا الحاليــون ،يزيــد مــن التنــوع ،إلــى جانــب أهميــة
بالمقابــل علــى مســاعدات كثيــرة مــن قبــل زمالئــي مهارات اللغة على سبيل المثال ال الحصر.
الســويديين مــن خــال اللغــة وأســلوبهم الســلس فــي إيصــال
المعلومة لي.
مــا هي اإلمكانيات التي يحصــل عليها المتدرب
أنصــح جميــع مــن لديهــم شــهادات أكاديميــة أن يقومــوا خــال فترة التدريــب العملي معكم ،لكي
بالتســجيل فــي برنامــج ” ”Jobbsprångetألن يســتطيع االســتفادة من هذه الفترة والتعريف
التجربــة نجحــت مــع عــدد مــن األكاديمييــن والشــركات
بنفس وبكفاءاته؟
تطلب المزيد.
عندمــا يحصــل المنتســب لبرنامــج Jobbsprånget

علــى مــكان للتدريــب لدبن ـا ،نعيــن لــه مشــرف خــاص بــه،
ويكــون لديــه فــرص كبيــرة للتأثيــر علــى مــا يقــوم بــه
ويمارســه بنفســه .نحــن نريــد مــن المتــدرب أن يســأل دائمــا
ويستفســر عــن أي شــيء يريــده لتســهيل الوصــول إلــى
أهــداف التدريــب .نحــن نفتــرض أيضــا أننــا ســوف نتعلــم
أيضــا مــن خــال النقــاش والحــوار ومــن خــال الســؤال :لمــاذا
نحن نعمل هكذا وليس هكذا ،على سبيل المثال

هــل يحتاج المتدرب إلى اللغة الســويدية للعمل
معك؟

فــي بعــض أماكــن العمــل قــد ال يكــون ذلــك شــرطا ،لذلــك
األمــر يعتمــد قليــا علــى مــا هــو العمــل .بشــكل عــام اللغــة
الســويدية هــي لغــة المجموعــة ،ومــن المهــم اتقانهــا وهــي
ميزة اضافية

باإلضافــة إلى التعليــم والخبرة ،ما هي المواصفات
التي تســاعد المتدرب على اثبات نفســه تقنع
صاحــب العمل للحصــول على وظيفة لديكم؟

هــل لديك نقص فــي المهارات؟ ما هي الوظائف
مــن المهــم أن يلتــزم المترشــح للعــم بقواعــد القيــم التــي
ننتهجهــا فــي مجتمعنــا وفــي ثقافــة وبيئــة العمــل المتعــارف
التي ســتحتاجونها في المستقبل؟
نحــن نفكــر بالمســتقبل ،قــد ال نحتــاج اآلن للعديــد مــن عليها في السويد
المهــارات ،ليــس اآلن ،ولكــن قــد يكــون مــن الصعــب الحصــول
علــى بعــض المهــارات الحق ـا ،فنحــن نعلــم أن الصناعــة مــاذا يمكن أن تقولي لحملة الشــهادات الجامعية
تواجــه تحديــات فــي المســتقبل ،لــذا مــن المهــم التفكيــر ممكــن يرغبون بالعمل فــي مجال الطاقة ،وبناء
بحلول من اآلن.
مســتقبلهم المهنــي ضمن هذا المجال؟
أقــول لــه أن يثابــروا علــى طريــق الوصــول إلــى هدفكــم ،هــذا
مجــال هــام وواعــد ويحــدث بــه تطــورات كبيــرة ،خاصــة أن
هنــاك فــرص واعــدة كثيــرة فــي المســتقبل بانتظاركــم ،كمــا
أنصحكــم بالتســجيل ببرنامــج  Jobbsprångetهنــاك
إمكانيــات كبيــرة يقدمهــا لكــم هــذا البرنامــج لألخــذ بيدكــم
إلى هدفكم نحو النجاح في حياتكم المهنية.
للمزيــد مــن المعلومــات عــن برنامــج Jobbsprånget
وعن كيفية التسجيل به يرجى تصفح الموقع التالي:

https://jobbspranget.se
آخــر موعــد لتقديــم الطلبــات يــوم  16يناير/كانــون
الثاني 2019
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New in Sweden? With an
academic degree, but without
a professional network?

Apply at www.jobbspranget.se no later than
16th of January – a speedy entry to working life.
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َ ُ
تعلم اللغات بنفسك ..أصبح أسهل مما نتصور

أداة جديدة وممتعة لتعلم السويدية عبر اإلنترنت
الكومبس – مقاالت الشركاء:
قــد يكــون مــن المثيــر أن تبــدأ حيــاة جديــدة فــي
الســويد ،أو فــي أي بلــد جديــد آخــر ،وقــد يكــون
األمــر صعبــا ،أو ربمــا مرهقــا ،ولكــن بــا شــك هنــاك
متعة هائلة أيضا في الوقت نفسه.
لعــل أحــد أكثــر الجوانــب صعوبــة هــو حاجــز اللغــة.
بالطبــع ،الطريقــة الوحيــدة للتغلــب علــى هــذه
العقبة هو تعلم اللغة! ولكن كيف؟
أطلــق موقــع  ،Informationsverige.seوهو
موقــع يوفــر معلومــات حــول الســويد للقادميــن
الجــدد ،مجموعــة أدوات جديــدة تســهل مــن
عمليــة تعلــم اللغــة الســويدية بنفســك ،وبــدون
معلم ،أكثر من أي وقت مضى.
فيمــا يلــي ســبعة أســباب للبــدء فــي تعلــم اللغــة
الســويدية عبــر اإلنترنــت باســتخدام مجموعــة
أدوات
 Informationsverige.seالجديدة،
َّ
تعلْم اللغة السويدية

.1

أدوات تعلــم اللغــة الســويدية
مجانية بشكل كلي

ً
وهــذا ينطبــق علــى قســم تعلــم الســويدية الجديــد أيضــا!
فهنــاك إتاحــة للــدورات ،والمعاجــم ،والمعلومــات حــول
مقابــات آخريــن بهــدف تعلــم اللغــة انقــر هنــا لزيــارة
 Informationsverige.seالموقــع ســهل
االســتخدام ويمكــن التنقــل بيــن أقســامه ببســاطة ،ولكــن
يمكــن جعلــه أكثــر ســهولة وبســاطة إن حولتــه إلــى لغتــك
األم  .قــم بتحويــل الموقــع إلــى لغتــك األصليــة واستكشــف
ً
أقســام أخــرى مــن الموقــع أيضـا ،مثــل كيــف تجــري األمــور
في السويد

ابــدأ بالقســم األول  – 1 Hej Svenskaهنــاك تتعلــم
الكلمــات المتعلقــة بالوقــت واألســرة والطعــام والمالبــس
وغيرها من الضروريات.
ال يحتــاج قســم  1 Hej Svenskaإلــى أن يكــون
لديــك القــدرة علــى القــراءة ،وهــذا يســهل تعلــم هــذا
القســم بســهولة أكثــر ،ســواء كنــت طالــب لجــوء وصــل
ً
حديثــا أو كنتــم موجــودا هنــا منــذ ســنوات ،ولكــن لــم تتــاح
لــك فرصــة لتعلــم اللغــة .إن تعلــم قــراءة اللغــة الســويدية
هو جزء من المنهج ،ولكن ليس شرطا مسبقا.

.3

.4

عنــد انتقالــك للعيــش فــي الســويد ،ســيترتب عليــك
مجموعــة مــن التكاليــف ،يجــب أن تفكــر بهــا :اســتصدار
بطاقــة هويــة ،شــراء خــط هاتــف جديــد للموبايــل ،توفيــر
االنترنــت ،هــذا إلــى جانــب عقــد إيجــار المنــزل ،والتزامــات
أخرى عديدة مكلفة.
تعلــم الســويدية مــع Informationsverige.se
ومــع أنــه مجانــي تمامـا ،إال أن قيمتــه ال تقــدر بثمــن ،فهــو
يســاعد علــى اكتســاب مهــارات عمليــة دون أي تكلفــة؟
بسيط ويمكن الوصول إليه
الســؤال الحقيقــي هنــا هــو ،لمــاذا أنــت ال تبــدأ باســتخدام أدوات تعليــم اللغــة تناســب مختلــف المســتويات ،ســواء
ً
مبتدئــا ً
هذا التعليم المجاني ؟!
تمامــا أو إذا كنــت قــد تعلمــت بعــض العبارات
كنــت
المفيدة والبسيطة
الــدورة التدريبيــة المجانيــة ،تعلــم الســويدية ،تســاعدك
متوفر بعدة لغات
علــى تعلــم اللغــة ،وإلــى الوصــول إلــى مرحلــة التكلــم
الموقــع اإللكترونــي نفســه Informationsverige.بطالقــة .يتــم التنقــل فــي الــدورة التدريبيــة بأكملهــا
 seيعــد مــوردا متنوعــا وكبيــرا للمهاجريــن وهــو متوفــر بســهولة حتــى يمكنــك التركيــز علــى اللغــة ،وليــس علــى
بعدة لغات ،من الفرنسية إلى العربية إلى الداري.
االجراءات األخرى.

.2

أشــرطة الفيديــو توفــر الفائــدة
والمتعة

نحــن جميعــا نعــرف أن تعلــم اللغــة عــن طريــق الكتــب
ً
الدراســية يمكــن أن يكــون جيـ ًـدا ،ولكــن قــد يكــون ممــا
أيضًا بعض الشيء.
الكتــب المدرســية متوفــرة بمــا فيــه الكفايــة ،نحــن
ندعوكــم إلــى مشــاهدة أشــرطة الفيديــو كبديــل عــن
الكتــب .ربمــا تريــد أن تبــدأ بتعلــم الحــروف األبجديــة ،ثــم

ربمــا األرقــام الرئيســية ،أو ربمــا أصبحــت تعــرف كل هــذا،
وتريد أن تتعلم كيفية ملء استمارة.
فــي كلتــا الحالتيــن ،يمكنــك أن تجــد مقطــع فيديو مناســب
ّ
لــكل مــا تريــد أن تتعلمــه ،فــي هــذه المقاطــع يظهــر لــك
أمثلة عن كيفية القيام بذلك.

.5
واحد

كل الكلمــات المهمــة فــي مــكان

يحتــوي قســم تعلــم الســويدية الخــاص بموقــع
 Informationsverige.seعلــى معاجــم وترجمــة
مــن الكلمــات الســويدية بلغــات متعــددة كمــا ذكرنــا مــن
قبل.
ولكنــه ليــس مجــرد أي معجــم قديــم ،بــل هــو عبــارة عــن
قائمــة كلمــات تســتخدمها مؤسســات مثــل مكتــب العمــل،
(قائــم مكتــب العمــل)  .ألنــه ســيكون مــن األســهل
الحصــول علــى وظيفــة عندمــا نكون منظمين ومســتعدين
ً
جيدا للبحث عن عمل
إذا كنــت تعــرف معنــى “klargöra
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 .”dinaarbetsförutsättningarأي أن تكــون
الشــروط الخاصــة بنــا للعمــل واضحــة لن ـا .راجــع المعجــم
لــكل الكلمــات المهمــة وتعــود علــى النظــر إليهــا بتمعــن
قبل ذهابك إلى االجتماعات مهمة!

.6

يمكنك التدرب مع اآلخرين

كمــا يقــول المثــل “الممارســة العمليــة تصقــل المعارف”.
وإذا كنــت قــد اكتســبت مهــارة جديــدة ،يمكنــك أن
تتحقق من معرفتك بها من خالل التطبيق.
وســتكون اإلفــادة أفضــل وأكثــر فعاليــة إذا تدربــت علــى
اللغــة الســويدية مــع اآلخريــن ضمــن مســتوى معرفتــك
باللغة وليس مع من يتقنون اللغة بشكل كامل
تطبيــق  Welcomeيســاعد القادميــن الجــدد علــى
االندمــاج فــي بيئتهــم الجديــدة ،عــن طريــق التواصــل بيــن
الســكان القديميــن فــي الســويد مــع القادميــن الجــدد  ،ممــا

يمنــح القادميــن الجــدد فرصــة مثالية لممارســة مهاراتهم
الجديدة.
تعــرف علــى المزيــد حــول الحيــاة فــي الســويد مــن خــال
موقع Informationsverige.se
أو يمكنــك االتصــال بالبلديــة المحليــة التــي تســكن بهــا
لمســاعدتك فــي العثــور علــى صديــق فــي اللغــة ،للحصــول
علــى ممارســة اللغــة بشــكل صحيــح مــع شــخص قريــب
منك.
إذا كنــت أب أو أم  ،يمكنــك عبــر تطبيــق Svenska
 Med Babyمقابلــة آبــاء آخريــن ،وبالطبــع ،ممارســة
اللغة السويدية معهم!
مهمــا يكــن يمكنــك دائمــا أن تجــد المعلومــات عــن تعليــم
اللغة السويدية في موقع Informationsverige.
 seفي مكان واحد تعلم اللغة السويدية

ﺗﺎﺑﻌﻮﻧﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﻮﺟﺎت  FMﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺮددات  101.1و 95.3

اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

www.alkompis.se/radio/

.7

ســتجد المزيــد للمتابعــة بعــد
انتهاء الدورة التدريبية

بمجــرد الوصــول إلــى نهايــة الــدورة التدريبيــة ،يمكنــك
متابعــة التعلــم مــع  ، Lingioوهــو موقــع إلكترونــي
وتطبيــق يحــول تعلــم اللغــة الســويدية إلــى طريقــة
ممتعة ،من خالل الجمع بين تعلم اللغة واأللعاب.
تعلــم اللغــة الســويدية مــن اإلنجليزيــة أو العربيــة أو
الفارسية أو الدارية أو الصومالية أو التغرينية.
يمكنــك ممارســة التهجئــة وبنــاء الجملــة ،واالســتماع إلــى
الكلمات المسجلة مسبقا ،والحوارات وممارسة النطق.
هنــاك أيضــا دورة تدريبيــة ،تابــع تعلــم اللغــة الســويدية
 ،مع مستوى لغة وقواعد أكثر تقدما.
كما ذكرنا سابقا ،يقوم القائمون على موقع
 Informationsverige.seباســتمرار بتطويــر
أدوات جديــدة لتســهيل االندمــاج فــي الســويد .علــى

ً
ً
ســبيل المثــال ،يتــم توفيــر وصــوال ســهال إلــى موقــع
تســجيل الباحثيــن عــن عمــل مــن القادميــن الجــدد وطالبــي
اللجــوء فــي قســم  jobskills.seالتابــع لمكتــب العمل،
ممــا بســاهم فــي مســاعدتك فــي الحصــول علــى عمــل فــي
السويد.
ً
يحتــوي موقــع  Informationsverige.seأيضــا
على قسم جديد حول تربية األطفال في السويد.
يهــدف الموقــع إلــى أن يكــون مصـ ً
ـدرا ّقي ًمــا للمهاجريــن،
لذلــك تجــري التطــورات وتضــاف أشــياء جديــدة بشــكل
دائــم ،لــذا احــرص علــى زيــارة الموقــع والتحقــق مــن
التحديثات بانتظام

هذا المقال من إعداد قسم الشركاء في موقع
الكومبس وبرعاية lansstyrelsen.se
إدارة المحافظات السويدية

ON AIR
RADIO

ّ

20 Locall
Locall

ِ

ُ

