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انتخاب البرلمان )الريكسـداغ(، مجالس األقاليم/ المحافظات والبلديات.

ويمكنك حتى أن تشارك بالتصويت في كل تلك االنتخابات 
إذا كنت حاصل على الجنسية السويدية ولكنك تعيش 
في بلد آخر، في هذه الحالة تقوم بالتصويت عبر البريد

إذا لم تجعل أنت صوتك مسـموعًا سيستفيد اآلخرون من صمتك.

 بدخـل الرجـل الشـهري، كل امـرأة مـن أصـل ٥ نسـاء قـد 
ً
النسـاء تحصـل علـى نسـبة %88 مقارنـة

تعرضـت العتـداء أو تحـرش جنسـي خـال حياتهـا، النسـاء كذلـك ينجـزن 260 سـاعة عمـل منزلـي 
غيـر مدفوعـة األجـر أكثـر مـن الرجـال كل عـام. 

النسـاء امتلكـن حـق التصويـت منـذ 99 عـام .. وانـِت، اسـتخدمي صوتـك للتغييـر    والتأثيـر 
. لمجتمـع با

انتخبـي مـن أجـل مجتمـع أفضـل - مـن أجلـك  ومـن اجـل شـقيقاتك وبناتـك ، إن تصويتـك دائمـًا 
مجهـول وال يمكـن ألحـد أن يكتشـف لمـن أعطيتـي صوتـك.

صوتك مهم.

هل أنت مواطنًا سويديا؟ 
يمكنك إذًا التصويت في 
انتخابات البرلمان السويدي

إذا كنت ُمَسّجا في قيد النفوس 
مدة ٣ سنوات على األقل يمكنك 

االنتخاب في مجالس البلدية 
ومجلس المحافظات/األقاليم

يجب أيضًا أن تكون قد 
أتممت ١٨ من العمر

لماذا يجب أن 

أشارك باالنتخابات؟

صوتك محسوب!

النتخـاب. حـق ا

➜   

➜   

➜   

➜   

➜   



ماذا  أفعل عندما أقوم بالتصويت ؟
انظري أين يقع مقر االنتخاب التابع لمنطقتِك واصطحبي معك أمك، جدتك،  شقيقاتك و صديقات! 

عنـوان وأوقـات افتتـاح مركـز االنتخـاب الـذي تتبعيـن لـه موجـود فـي بطاقـة االنتخـاب التـي سترسـل لـك علـى 
عنوانـك المسـجل لـدى قيـد النفـوس فـي بلديتـك..  

أحضري معك أي بطاقة تعريف صالحة مثل: شهادة السياقة، هوية شخصية صادرة من بنك أو ما شابه ذلك .

فـي يـوم االنتخـاب يمكنـك عـدم إبـراز البطاقـة االنتخابيـة واالكتفـاء بإبـراز الهويـة الشـخصية فقـط، ولكـن عنـد 
ْيـِك إبـراز بطاقـة االنتخـاب وهويتـك الشـخصية معـًا.

َ
التصويـت المبكـر، قبـل موعـد االنتخابـات، يجـب َعل

الئحة األحـزاب موجـودة في نفـس المقـّر الذي سـتدلين فيـه بصوتـك. وال تنسـي أن التصويت سـيجري علـى ثاثة 
انتخابـات مختلفـة: انتخـاب البرلمـان السـويدي الريكسـداغ ، انتخابـات المحافظات/األقاليـم وانتخابـات البلدية . 

كل األحزاب تدرج أسـماء مرشـحيها ضمـن قائمة فـي أوراق التصويـت. ترتيب األسـماء فـي القائمة يحـدد أي منها 
سـيتم التصويت عليـه بالدرجـة األولـى ، إذا أردِت انتخاب مرشـح معين يجـب أن تضعي إشـارة ضمـن المربع الذي 

يسـبق اسـمه. إذا لم تقومـي بوضع إشـارة أمام اسـم مرشـح معين يحسـب صوتك بشـكل ألول اسـم فـي القائمة.

إن تصويتك غيـر مكشـوف للعلن، يمكنـك أخذ معك عـدة قوائـم للمرشـحين وادخلي إلـى غرفة التصويـت. هناك 
يمكنـك وضـع قائمـة باسـم الحـزب الـذي ترغبيـن بالتصويـت لـه فـي ظـرف ثـم تغلقيـه بإحـكام. أنـت سـتخرجين 

مـن غرفـة التصويـت المغلقـة، ومعـك ثاثـة ظـروف مغلقة  

البطاقـات االنتخابيـة ملونـة بثاثـة ألـوان مختلفـة حسـب نـوع االنتخـاب:     البطاقـة الصفـراء تخـص انتخابـات 
البرلمـان، والزرقـاء تخـص انتخابـات المحافظـات/ األقاليـم، والبطاقـة البيضـاء تخـص انتخابـات مجلـس البلديات. 

يمكنـك التصويـت لعـدة أحـزاب، فـي االنتخابـات الثاثـة المختلفـة  .

وعندمـا تنتهيـن اذهبـي إلـى أحـد العامليـن فـي المقـّر ليقومـوا بخـرز قائمتـك ثـم تضعيـن الظـرف فـي صنـدوق 
االنتخابـات.

الخرز يعنـي وضع إشـارة خاصـة أمام اسـمك تـدل أنـك قمـِت بالتصويت مـرة واحدة فقـط، ولكـن ال يمكـن ألحد أن 
يكتشـف ألي حـزب أعطيتـي صوتك.

إذا لـم يكـن بإمكانـك التصويـت فـي يـوم االنتخـاب مـن الجيـد أن تقومـي بالتصويـت المبكـر اعتبـارًا مـن 
18 يومـًا قبـل موعـد االنتخـاب. يمكنـك إجـراء االنتخابـات المبكـرة فـي إحـدى المقـرات المحـددة لهـذا 
 الغـرض. اكتشـفي أيـن توجـد تلـك المقـرات وذلـك عـن طريـق البحـث فـي صفحـة البلديـة علـى اإلنترنيـت.

 ال تنسي أخد البطاقة االنتخابية معك .



لدينا ديمقراطية تمثيلية، 
وهذا يعني أننا نختار األحزاب 
والسياسيين الذين يمثلون 
آرائنا حسب تشكيل المجتمع.

كيف يجري النظام 
الديمقراطي في السويد؟

”تستمد كل السلطة العامة 
في السويد حكمها من الشعب 
، والبرلمان الريكسداغ هو 
الممثل الرئيسي للشعب”.

 الدستور األساسي    

البرلمان هو أعلى تجّمع لصنع القرار في الباد.

وأعضـاء البرلمـان يتـم اختيارهـم فـي يـوم االنتخـاب. وكل األحـزاب التـي تحصـل علـى نسـبة تصويـت أكثر 
مـن ٤٪   مـن نسـبة األصـوات، تحصـل علـى مقاعـد فـي البرلمـان.

لتـي تحصـل علـى أعلـى نسـبة أصـوات عنـد الفـوز باالنتخابـات، تقـوم بتشـكيل  الحـزب أو األحـزاب ا
لسياسـات.  لحكومـة هـي تنفيـذ ا لحكومـة. ومهمـة هـذه ا ا

 الوزارات.
ّ

الحزب أو األحزاب التي تشـكل الحكومة تقوم بتعيين الوزراء و تشكيل

الـوزارات تعمـل كوحـدات متكاملـة لتجميـع السياسـات حـول عـدة قضايـا مختلفـة. مثـًا وزارة التعليـم 
مسـؤولة عـن السياسـة المتعلقـة بالمـدارس والتعليـم. الـوزارة مسـؤولة أيضـًا عـن المؤسسـات الحكوميـة

المؤسسـات الحكومية مثل مكتب العمل أو مصلحة الهجرة بوضـع وتقديم الخدمات للمواطنين.

تجـري انتخابـات البرلمـان الريكسـداغ، انتخابـات المحافظـات/ األقاليـم ، ومجالـس البلديـة كل ٤ 
سـنوات .

انتخابـات البرلمـان األوروبـي تجـري كل ٥ سـنوات . فـي العـام 2019 القـادم سـيكون موعـد انتخابـات 
البرلمـان األوروبـي

لكـي تجـري األمـور بالشـكل الصحيـح هنـاك  مراقبـة مـن قبـل المعارضـة ) وهـي األحـزاب التـي ال يمكنهـا 
المشـاركة فـي الحكومـة(  ومـن قبـل وسـائل اإلعـام المسـتقلة ، و كذلـك مـن قبـل الجمعيـات ومنظمـات 

المجتمـع المدنـي مثـل: جمعيـة ) النسـاء القـادرات علـى التأثيـر( .

التوزيع العادل للسلطة و النفوذ.. 1

المساواة االقتصادية. 2

المساواة في التعليم. 3

ل . 4 طفـا أل يـة ا عا ت ر مـا فـئ لخد لمتكا يـع ا ز لتو ا
نيـة لمجا ا لمسـنين  ا و

المساواة في الرعاية الصحية.. 5

وقف عنف الرجال ضد النساء. 6

لمرجـوة عـن طريـق تعـاون كافـة  تتحقـق كل األهـداف ا
لمعنيـة ت ا لجهـا ا

لقد تعهدت الحكومة السـويدية بتحقيق المساواة من خال ٦ أهداف :

➜   

➜   

➜   

➜   

➜   

➜   



حسـنًا لقد فهمـت! ولكـن مـاذا يجب أن 
أفعـل إذا أردت أن أعـرف المزيد؟

 Regeringen.se
Riksdagen.se

 Valmyndigheten.se
UR.se

SVT.se
SR.se

 Alkompis.se )nyheter på arabiska(
الكومبس أخبار السويد بالعربية
kvinnofridslinjen.se

sverigeskvinnolobby.se

المواقع اإللكترونية لكافة أحزاب البرلمان: 

• www.vansterpartiet.se حزب اليسار
• www.socialdemokraterna.se حزب االشتراكيين الديمقراطيين 

• www.mp.se حزب البيئة 
• www.liberalerna.se حزب الليبراليين  
• www.centerpartiet.se حزب الوسط  

• www.moderaterna.se  حزب الموديرات المحافظين  
• www.kristdemokraterna.se  حزب المسيحيين الديمقراطيين 

• www.sd.se حزب سفيريا ديمكراترنا 

كل البلديـات، والمحافظـات، واألقاليـم، والسـلطات الحكوميـة لديهـا صفحتهـا الخاصـة علـى 
اإلنترنيـت ,حيـث يمكنـك أن تقرئـي عـن حقوقـك، وعـن تلـك الخدمـات التـي يمكنـك الحصـول 

عليهـا مـن تلـك الجهـات وكل القوانيـن والشـروط المتعلقـة بهـا.

أنِت بنفسِك تقريرين ألي 
حزب وألي سياسيين ستعطي 

صوتك . هذا شأنك الخاص.



األسئلة
حزب اليسار

اقرتاحات األحزاب ليك 

تشعر النساء والفتيات 

بأمان أكرث يف األماكن 

العامة ولعدم التعرض 

للتهديد والعنف

االقرتاحات الحزبية لتمكني 

املرأة البعيدة حاليا عن 

سوق العمل ليك تحصل 

عىل وظيفة وتصل إىل 

االستقالل االقتصادي.

االستثامر يف التعليم. 

تحسني أداء مكتب العمل. 

االستثامر يف الرفاهية 

االجتامعية التي تخلق 

الوظائف.

االستثامر يف التعليم ويف 

التدريب. برامج املسار 

الرسيع مثل الخدمة 

اإلضافية وعمل الرتسيخ

الرجال والنساء يجب أن 

يكون لديهم قيم متساوية 

عند معالجة ملفات اللجوء. 

زيادة عدد أماكن التدريب 

املهني. مزيد من املدارس 

التمهيدية املفتوحة مع 

دعم اللغة. نظام لتعويض 

إجازة الوالدين يف الرتسيخ 

حتى يتمكن كل من لديه 

أطفال من استعادة كل يوم 

يفقده

البلديات تنظم دورات 

باللغة السويدية للوالدين 

املجازين. تحسني أداء 

مكتب العمل. تطوير نظام 

تعويضات األعامل املنزلية 

RUT

وظيفة تأهيل - بسيطة مع 

راتب أقل بقليل. إلغاء 

رضيبة صاحب العمل يف 

أول سنتني. تطوير نظام 

تعويض الخدمات املنزلية 

RUT. قيود عىل إعانة 

الوالدين لآلباء الذين يأتون 

إىل السويد مع األطفال 

بحيث يتم تعديلها وفًقا 

لعمر الطفل. . تسهيل 

انشاء املشاريع الخاصة 

ingångsföre-  الذي يسمى

tag . تقديم رواتب دورات 

تعليم اللغة SFI حسب 

النتائج الدراسية.

وظيفة تأهيل بسيط وظيفة 

مع راتب أقل بقليل. 

تخفيض الرضائب لكل 

شخص يعمل، خاصة 

بالنسبة لذوي الدخل 

املنخفض. ادراج سقف 

للمساعدات. متديد الحق يف 

يف مرحلة ما قبل املدرسة 

ألطفال العائالت التي تتلقى 

مساعدات اجتامعية. إدخال 

مادة التوجه االجتامعي 

بشكل اجباري للقادمني 

الجدد.

املطالبة برشط ”األداء 
motprestation ”املقابل

بصيغة دراسة اللغة أو 
االنخراط بالتدريب للنساء 

اللوايت يطلنب مساعدات 
اجتامعية. 

املطالبة برشوط تعلم 
السويدية SFI ودراسة 

التوجيه االجتامعي 
والتعرف عىل متطلبات 

سوق العمل السويدية، يف 
مرحلة طلب اللجوء 

للحصول عىل التعويضات 
اليومية.

متطلبات النشاط لألشخاص 
الذين يبحثون عن 

مساعدات اجتامعية إضافية 
لدعم تأمني الوالدين.

حزب الدميقراطيني املسيحينيحزب املوديرات املحافظنيحزب الوسطحزب الليربالينيحزب البيئةحزب االشرتاكيني الدميقراطيني

اسرتاتيجية وطنية ملكافحة 

االغتصاب والعنف الجنيس. 

التحقيق بأي جرمية تقتل 

فيها امرأة عىل يد أحد 

أقاربها. إدخال موضوع 

الدفاع النسوي الذايت يف 

املدرسة. حظر اإلعالنات 

التي تستخدم التعابري 

الجنسية. تحسني تعليم 

الرتبية الجنسية 

واالجتامعية

قانون التوافق )اقرتاح بسن 

قانون مينع مامرسة الجنس 

مع شخص ال يوافق أو 

اليرغب بذلك(

موارد مادية أكرث للرشطة

قانون التوافق. السامح 

للرشطة بوضع كامريات 

مراقبة. موارد مالية أكرث 

للرشطة. التحقق بشكل 

أفضل من اتباع حظر 

االتصال )ملنع التحرش 

واالضطهاد(. رفع املعدالت 

الوقائية يف املدرسة.

عدد أكرب من الرشطة. 

موارد مادية أكرث للبلديات 

تخصص للحراس املسؤولني 

عن فرض األمان يف األماكن 

العامة.

رفع املعدالت الوقائية يف 

املدرسة  

عدد أكرب من الرشطة. 

موارد مالية أكرث لتأمني بيئة 

آمنة يف األماكن العامة ملنع 

التحرش. رفع عقوبة اإلكراه 

الجنيس. تعزيز عمل 

الجهات التي تقدم 

مساعدات طارئة للنساء 

وللفتيات.

تحسني تعليم الرتبية 

الجنسية واالجتامعية

عدد أكرب من الرشطة. 

السامح للرشطة باستخدام 

كامريات املراقبة.

رفع املعدالت الوقائية يف 

املدرسة 

عدد أكرب من الرشطة. 

السامح للرشطة باستخدام 

كامريات املراقبة.

خدمة الرشطة عىل شبكة 

اإلنرتنت. توضيح مخالفات 

الجرمية عىل اإلنرتنت، 

وينبغي أيضا أن يكون 

هناك عقوبات عىل النرش.



مكافحة منع تشويه 

األعضاء التناسلية

)ختان الفتيات(

 وضامن إدانة الجناة

زيادة املعرفة بالرعاية 

الصحية القضائية. التحقيق 

يف الحاجة إىل وضع جهود 

وطنية للوصول إىل النساء 

اللوايت يعانني من 

التشوهات الجنسية داخل 

الرعاية الصحية 

زيادة موارد الرشطة. 

القادمون الجدد يجب ان 

يتلقوا املعلومات حول 

حظر ختان الفتيات يف 

السويد 

زيادة املعرفة يف مجال 
الرعاية الصحية. خطة 

العمل الوطنية ملكافحة 
تشويه )ختان( البنات 

والنساء. يحصل القادمون 
الجدد عىل معلومات 

مفادها أن تشويه األعضاء 
التناسلية محظور يف السويد

زيادة املعرفة يف مجال الرعاية 
الصحية، والقضائية، وحول 

املدرسة، والخدمات 
االجتامعية. مزيد من املوارد 

للعمل ضد العنف املتصل 
بالرشف. يحصل القادمون 

الجدد عىل معلومات مفادها 
أن تشويه األعضاء التناسلية 

محظور يف السويد

ينبغي معاقبة أولياء األمور 

الذين يفشلون يف حامية 

فتاة من تشويه األعضاء 

التناسلية )الختان(. إخفاء 

هوية الضحايا مدى الحياة 

عند وصول القضايا إىل 

املحاكم.

البحث يف أسباب عدم 

فعالية القانون الحايل

شهادات صحية ميكن 

اتخاذها أثناء السفر إىل 

البلد األم توضح أن  تشويه 

األعضاء التناسلية محظور 

مبوجب القانون السويدي.

الجهود املبذولة ملنع زواج 

القارصات

وضع زواج الطفولة ضمن 

القانون. إرشادات جديدة 

لكيفية ترصف السلطات 

عندما يتم تزويج القارصين 

خارج حدود البالد.

توفري حامية أقوى ضد 

زواج األطفال.

تسهيل مساعدة القارصين 

الذين يتم تزويجهم يف 

الخارج للرجوع إىل السويد، 

وإعالن أن عقود الزواج 

املامثلة باطلة وغري قانونية 

عند عودتهم  

ال توجد استثناءات لزواج 

األطفال يف الوضع القانوين. 

يجب تجريم التخطيط 

لزواج القارصين ومحاولة 

خداعهم. مراجعة إجراءات 

السلطات مبا يتعلق 

باألطفال الذين جاءوا إىل 

السويد وتم تزويجهم يف 

الخارج

توقيف الدعم باألموال 
العامة للجمعيات الدينية 

التي متارس انتهاكات 
األطفال )تزويج القارصين(. 

قانون الحامية – وقف 
صالحية جواز سفر 

القارصين عند وجود خطر 
تزويجهم يف الخارج. 

امكانية معاقبة الشخص 
الذي يصطحب قارص 

بغرض تزويجه بالخارج. 
تشكيل وحدة ملساعدة 

األطفال الذين أجربوا عىل 
الزواج أو ما شابه ذلك. 

تفعيل وظيفة دعم املدرسة 
لذلك.

ال توجد استثناءات لزواج 

األطفال يف الوضع القانوين

ال توجد استثناءات لزواج 

األطفال يف الوضع القانوين.

فرض حظر عىل السفر إىل 

حيث تجرب العائالت 

القارصين عىل الزواج من 

أقاربهم 

تأمينات  الوالدين بشكل 

فردي )املساواة بني حصة 

الزوج والزوجة يف 

االجازات(

تقصري ساعات العمل 

بشكل عام 

* أرسلنا األسئلة إىل حزب املبادرة النسائية وحزب سفرييادميكراتنا لكننا مل نتلقى إجابة منهام.

تأمينات  الوالدين بشكل 

فردي. معيار واحد للدوام 

الكامل.

إنهاء أشكال التوظيف غري 

اآلمنة للمرأة

التقسيم الثاليث لتأمينات 

الوالدين

مضاعفة تأمينات الوالدين 

ثالث مرات

إجراء إصالحات عىل 

تأمينات الوالدين. املساواة 

بني الجنسني يف وظائف 

املدرسة.

املساواة يف منح مكافآت 

اإلجازة يف الحاالت املشابهة.

التساوي يف توزيع مكافأة 

رعاية األطفال 

مضاعفة تعويضات األعامل 

املنزلية RUT ثالث مرات

االستثامر املوسع عىل 

خدمات تعويضات األعامل 

RUT املنزلية

األسئلة
حزب الدميقراطيني املسيحينيحزب املوديرات املحافظنيحزب الوسطحزب الليربالينيحزب البيئةحزب االشرتاكيني الدميقراطينيحزب اليسار


