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مرحباً بك الى فسِتروس!
نحن فخورون جداً بمدينتنا وببلدنا. نريد إخباركم عن بعض األمور التي تعني لنا الكثير. 

كوافدين جدد إلى السويد أنتم مهمون بالنسبة لنا ويمكنكم المساهمة في مجتمعنا. 

ينطوي العيش في السويد على الكثير من الحرية التي تصحبها مسؤولية اتباع القيم 
الموجودة هنا. من المهم معرفة الحقوق والواجبات التي نتبعها هنا.

ً المساواة بين الناس جميعا

حقوق الطفلحرية التعبير

حرية التفكير
مساواة

حرية الدياناتحرية الصحافة

الديمقراطية
السويد دولة ديمقراطية. إن الحياة في دولة ديمقراطية تعني أن لديكم حقوق وأنكم 

تتمتعون بحرية التعبير عن آرائكم. إال أنكم أيضاً مسؤولين عن احترام اآلخرين وفسح 
المجال لهم للتعبيرعن آرائهم. 

تجري االنتخابات كل أربعة سنوات، حيث يقوم األشخاص الذين لديهم حق التصويت 
بالتصويت للسياسيين واألحزاب الذين يرغبوهم أن يحكموا على الصعيد الوطني 

واإلقليمي والمحلي. يجب أن ال يقل عمركم عن 18 سنة لكي يحّق لكم التصويت في 
هذه االنتخابات، ويجب أن تكونوا سويديي الجنسية للتصويت في كافة االنتخابات. إذا لم 

تكونوا مواطنين سويديين إال أنكم قدعشتم في السويد لمدة ال تقل عن ثالث سنوات،فيمكنكم 
التصويت في االنتخابات اإلقليمية والمحلية.

مسؤوليةواجبات
حقوق

حرية احترام
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حقوق اإلنسان
الناس سواسية ويجب معاملتهم بشكٍل متساٍو. هذا هو أساس مجتمعنا وطريقة عيشنا في 

السويد. وهذا أيضا جزء من إعالن األمم المتحدة لحقوق اإلنسان. 

لكل إنسان حقوق أساسية - وواجبات أيضاً. لكم الحق بالحماية من التمييز واالضطهاد 
ولكن يجب عليكم أيضاً احترام آراء اآلخرين وطريقة عيشهم. 

ال يحق ألحد، وال حتى عائلتكم، تحديد حريتكم الفردية طالما كنتم تمارسوها ضمن إطار 
القانون. 

في السويد نعمل على أن يحصل الرجال والنساء على نفس الحقوق والفرص، فالجميع لهم 
نفس الحق في العمل والتأثير في المجتمع وفي حياتهم الخاصة. 

إذا تعّرض أحد لسوء معاملة بسبب جنسه أو هويته الجنسية أو سّنه أو ديانته أو انتماءه 
العرقي أو ميوله الجنسية أو إعاقته الجسدية فإن ذلك يعتبر تمييزاً. إن التمييز ضد 

األشخاص ممنوع.

حرية ومسؤولية 
الجميع متساوون 

في األهمية ♥

المجتمع السويدي منفتح
 مجتمعنا منفتح على أساليب مختلفة للحياة. إن جميع البالغين )من هم فوق سن 18( 

في السويد لهم الحق في الدخول في أية عالقة حب متبادلة يريدونها. 

منهم من يتزوجون ومنهم من يعيشون سويًة من دون زواج، فاألمر يعود إلى كّل متحابان 
في اختيار نوع العالقة التي يرغباها فيما بينهما. 

يمكنكم في السويد أن تتزوجوا وتنجبوا أطفاالً بغض النظر عن ميولكم وهويتكم الجنسية، 
األمر الذي يعني أن المثليين والمتحولين والمتباينين جنسياً يتمتعون بنفس الفرص 

القانونية. 

ال يحق ألحد مضايقتكم أو تمييزكم بسبب اختياركم لشريككم أو نمط حياتكم. كما ال يحق 
لكم مضايقة اآلخرين بسبب اختياراتهم. 

يحق للجميع قول ما يريدون واإليمان 
باإلله الذين يرغبون به واختيار الشريك 

الذين يريدون العيش معه. 
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األطفال
• على الجميع التفكير دائماً بما هو أفضل للطفل.

• جميع األطفال لهم الحق في التعلم.
• جميع األطفال لهم الحق في أن نستمع إليهم.

• جميع األطفال لهم الحق في الحماية من شتى أنواع العنف.
• إن ضرب األوالد في السويد ممنوع. وال توجد أية استثناءات من هذه القاعدة.

يوجد في السويد قوانين لحماية حقوق األطفال. نفس القوانين موجودة في العديد من البلدان 
األخرى. هذه القوانين مبنية على فكرة أن جميع األطفال متساوون ولهم الحق في الحياة 
 والتطور. إن الحق في التطور يعني حق الطفل في طفولة جيدة وأن يتطور بما يتماشى 

مع مقدرته.

إن القوانين التي من شأنها حماية حقوق الطفل منصوص عنها في اتفاقية األمم المتحدة 
لحقوق الطفل. تنطبق هذه القوانين على كل األطفال في السويد. في السويد ُتعّد طفالً إلى 

أن تبلغ 18 عاماً من العمر.

 يمكنكم قراءة المزيد عن القوانين على الموقع اإللكتروني:
unicef.se/barnkonventionen

الدين
نتمتع في السويد بحرية اعتناق الدين، إن هذا يعني أن جميع السكان هنا لهم الحق باالنتماء 

إلى الديانة التي يريدونها. كما يحق للجميع تغيير أو ترك ديانتهم. 

ال يحق لكم مضايقة اآلخرين بسبب ديانتهم أو إجبارهم على اتباع التقاليد الموجودة في 
الديانة التي تتبعون لها. 

♥
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مذهب
در سویدن ما آزادی مذهب داریم. این بدین معنی است که هرکس که در سویدن زندگی 
مینماید میتوانند متعلق به هر مذهب که میخواهند باشند. هرکس حق دارد که مذهب خود 

را ترک و یا تغییر دهد. 

شما اجازه ندارید که فردی را به خاطر مذهب مورد آزار و اذیت قرار دهید 
 ویا کسی را مجبور نمایید تا تحت آداب و رسومی که مربوط به دین شما است 

زندگی نماید. 



يحتوي كتيب "معلومع تان السويد" لعى معلومتا إضافية عن الحقوق التي تتمتعون 
اهب والواجتاب المترتبة يلعكنع مدما تعيشون في السويد. توجد هكان معلومب تاعدة لغتا 

مختفلة. يوجد لعى موعق مدنية فستروس الإلكتروني معلومع تان فستروس.

أهلاً بكي - ممكنكم المساهمة!
السويد بلد رائع

نحن فخورون لببدان وبمدنيتان وأنمل أن يطيب لكم العشي هان! معن ًاجعل السويد لبداً رائعًا!

 طبرا
informationsverige.se


