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  السويد هي بلد دميوقراطي. هذا يعني أن الشعب يشارك ويُقرر كيف
سوف ستُحكم السويد

الشعب يُقرر

 ال ميكن لجميع األشخاص أن يشاركوا ويُقرروا يف كل يشء. لذلك نختار

 ممثلني عنا يقومون باتخاذ القرارات. يف كل أربع سنوات نقوم يف

 السويد باختيار أعضاء الربملان الذين يبلغ عددهم 349 عضواً. وهم من

 يُقرر األمور املتعلقة بالقوانني التي تهم كل املجتمع. الكثري من األمور

 التي تعترب بديهية يف النظام الدميوقراطي هي أمور مستحيلة ىف النظام

 الدكتاتوري. يف ظل النظام الدميوقراطي ميكننا التحدث بحرية عام

نعتقده ونفكر فيه

 بدأت الدميوقراطية بالتطور يف اليونان. كلمة

الدميوقراطية تعني أن الشعب يشارك ويُقرر

 أصبحت السويد دولة دميوقراطية للمرة
 األوىل يف عام 1921 حينام حصل كل من النساء

 والرجال عىل حق التصويت

 املظاهرات أمر مألوف يف األنظمة الدميوقراطية، فالعديد من األشخاص

 يتظاهرون ألنهم يرغبون بتغيري يشء ما يف املجتمع
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لدينا يف السويد أربعة قوانني أساسية. وهي قواعد مهمة عن كيفية تسيري املجتمع

األساس الذي تستند إليه دميوقراطيتنا

 قانون تشكيل الحكومة
 قانون تشكيل الحكومة هو القانون األسايس األكرث أهمية لدينا.

 فهو يصف حقوقنا الدميوقراطية، وكيف سيتم تسيري الدولة عىل

 سبيل فإن عقوبة اإلعدام ممنوعة يف السويد. ينص قانون تشكيل

 الحكومة عىل أن الُسلطة كلها تنبثق عن الشعب وأن الربملان هو

املمثل األول للشعب

 ترشيع حرية الطباعة والقانون
األسايس لحرية التعبري

 من هذه القوانني األساسية هناك قانونان اثنان

 يتعلقان بحق التعبري بحرية. حينام يتعلق

 األمر بالجرائد والكتب فإن هناك ترشيع حرية

  الطباعة. أما بالنسبة إىل والراديو والتلفزيون

 والبث عرب االنرتنت فلدينا القانون االسايس لحرية

التعبري  رئيس تحرير الصحيفة هو من ُيقرر ما الذي سوف ُيكتب يف الصحيفة،

 السياسيون ال يقررون ذلك. تلعب الصحف والتلفزيون دوراً مهامً يف

مراقبة األشخاص الذين يتولّون الُسلطة، كالسياسيني مثال

 قانون التعاقب عىل العرش
 كان امللك يف السابق يقرر الكثري من األمور. أما اليوم فال ميلك

 امللك او امللكة اي سلطة سياسية. امللك هو رمز للسويد. امللك

 وامللكة يرثان مهمتهام. هكذا تسري وفقا للقانون األسايس الذي

يُدعى قانون التعاقب عىل العرش
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 تُعقد االنتخابات مرة واحدة كل أربع سنوات. حيث يُقرر الشعب من هم
األعضاء الـ349 الذين سيحتلون مقاعدهم يف الربملان

االنتخابات الربملانية

 يحق لك اذا كنت يف سن الثامنة عرشة من عمرك وتحمل الجنسية

 السويدية أن تُصوت يف االنتخابات الربملانية. ميكنك حينئذ التصويت

 لحزب سيايس واحد يشرتك يف االنتخابات الربملانية. متتلك األحزاب برامج

 ترشح من خاللها ما تريد عمله للمجتمع. إذا كنت تفضل سياسياً

 بعينه فيمكنك وضع إشارة بجانب اسمه/ اسمها يف ورقة التصويت

 االنتخابية وبذلك تعطي هذا املرشح فرصة أكرب لدخول الربملان.

االنتخابات العادية القادمة ستعقد يف شهر ايلول/ سبتمرب عام 2018

 هل تعلم ...
 إن أكرث من 000 330 7 شخص

 كانت لديه االمكانية للتصويت

 يف االنتخابات الربملانية يف عام

 2014. وقد بلغت نسبة اإلقبال

 عىل التصويت 86

 ميكن للشخص أن ُيصوت يف املركز االنتخايب أو عن طريق الربيد. تجهز مراكز االنتخابات

 باماكن محجوبة ليك ال يعرف أي شخص كيف يصوت األشخاص اآلخرون. ُيعطى الظرف

 املتضمن ورقة التصويت إىل مسؤول االنتخابات يف املركز االنتخايب الذي يتحقق من أن

الشخص قد أدىل بصوته مرة واحدة فقط
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األحزاب يف الربملان
 ليك يتم انتخاب الشخص يف الربملان يجب أن يكون عمره 18 عاماً وأن يحمل الجنسية

السويدية وأن يكون عضواً يف حزب سيايس
 هل تعلم ...

  أن 152 من أعضاء الربملان هم

    من النساء

 العضو األصغر سناً من بني األعضاء

 مولود عام 1993. والعضو األكرب سناً

 مولود يف عام 1933. يبلغ متوسط عمر

 األعضاء 45 عاماً

هذا ما حصل عليه كل حزب من مقاعد برملانية يف انتخابات عام 2014

 ُيدعي مكان العضو يف الربملان باملقعد

 الربملاين    ال ميلك يف الوقت

 الحارض أي حزب أو أي مجموعة من

 األحزاب األغلبية يف الربملان. يتعاون الحزب

 االشرتايك الدميوقراطي اآلن مع حزب البيئة،

 ولديهام معا 138 مقعداً برملانياً. للحصول

 عىل األغلبية يف الربملان ُيشرتط الحصول عىل

175 مقعداً برملانياً

 يجري إحصاء االصوات التي حصل عليها كل حزب بعد انتهاء العملية

 االنتخابية حيث يتضح ما هي األحزاب التي دخلت الربملان. ليك يتمكن

 حزب ما من دخول الربملان يجب أن يحصل عىل أكرث من 4 باملئة من

 مجموع األصوات يف البلد. وقد تم وضع هذا الحد حتى ال تكون هناك

 أحزاب صغرية متعددة يف الربملان تجعل من الصعب اتخاذ القرارات يف

 الربملان. األحزاب التي تحصل عىل أصوات أكرث يف االنتخابات الربملانية تحصل

 أيضاً عىل مقاعد أكرث يف الربملان. ميكن األحزاب أن تتعاون معاً من أجل

الحصول عىل األغلبية يف الربملان وبذلك ميكنها مترير اقرتاحاتها يف الربملان

113      الحزب االشرتايك الدميوقراطي

84 حزب املحافظني

49 حزب دميوقراطيو السويد

25 حزب البيئة

22 حزب الوسط

21 حزب اليسار

19 * الحزب الليبريايل

16 الحزب املسيحي الدميوقراطي

يدعى سابقا حزب الشعب*349 
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 يجب تشكيل الحكومة حينام تنتهي االنتخابات الربملانية. ويجب أن
تحصل الحكومة عىل دعم أغلبية أعضاء الربملان

  

الربملان والحكومة

 ميكن للحزب الذي ميلك أغلبيه برملانية أن يشكل الحكومة،

 او ميكن لألحزاب التي تريد التعاون معاً ليكون لديها أغلبية

 برملانية أن تشكل الحكومة. حيث يبدأ الربملان باالنعقاد وينتخب

 رئيس الوزراء، الذى هو رئيس الحكومة. يختار رئيس الوزراء بعد

 ذلك األشخاص الذين سيؤلفون الحكومة. هؤالء األشخاص يدعون

 وزراء وهم من سيتحمل املسؤولية يف االقسام املختلفة ضمن

الحكومة، وهذه االقسام تُدعى وزارات

 مبنى الحكومة     حيث تعمل الحكومة التى تتكون

من رئيس الوزراء ستيفان لوفني مع وزرائه

يعمل أعضاء الربملان الـ   يف مبنى الربملان

 هل تعلم ...

 تقدم الحكومة اقرتاحات بالقوانني

 الجديدة إىل الربملان، تدعى هذه

 االقرتاحات مشاريع القوانني

.(propositioner) 

 يصدر الربملان القرارات املتعلقة

 باالقرتاحات التي قدمتها الحكومة إىل

 الربملان

 تتقاسم الحكومة املسؤولية مع الربملان يف الحكم واتخاذ

 القرارات يف السويد. حيث يجلسون يف مبان مختلفة قريبة

بعضها من بعض

. 
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ما هو عمل الربملان؟

يصدر القرارات بالقوانني الجديدة
 يٌصدر الربملان القرارات املتعلقة بالقوانني. والقانون هو قاعدة تحدد ما هو مسموح

 عمله. القوانني هي أيضاً إحدى الطرق التي تحدث تغيرياً يف املجتمع. يتم جمع القوانني

يف كتاب القوانني السميك

قرر يف أموال الدولة يٌ
 إيرادات الدولة ونفقاتها تُدعي ميزانية الدولة. تقرتح الحكومة كيف سيتم استعامل

 أموال الدولة ولكن الربملان هو من يقرر اخريا بهذا الشأن تنص امليزانية عىل سبيل املثال

 عىل حجم األموال التي سيتم رصفها عىل الرشطة. يصدر الربملان أيضاً القرارات املتعلقة

بالرضائب املختلفة

راقب عمل الحكومة يُ
 يجب أن يكون باالمكان مراقبة كل من لديه ُسلطة. لدى الحكومة ُسلطة كبرية، ولذلك

 هناك طرق متعددة ملراقبة الحكومة. ميكن ألعضاء الربملان طرح األسئلة عىل الوزراء يف

 الحكومة. إذا كان الربملان غري راض عن عمل الحكومة فيمكن ألغلبية األعضاء يف الربملان

إجبار الحكومة عىل االستقالة

السويد واالتحاد االورويب
السويد عضو يف االتحاد االورويب (EU) وعليها الخضوع إىل القوانني

 والقواعد التي يصدرها االتحاد.  حينام يصدر قرار ما ضمن االتحاد األورويب فإن   

الحكومة السويدية والربملان السويدي يشاركان يف صنع القرار

السياسة الخارجية
 تقرر الحكومة مع الربملان السياسة الخارجية السويدية. وقد يتعلق األمر بإرسال قوات

سويدية إىل خارج السويد يف مهامت تتعلق بحفظ السالم

 الربملان له مهام مختلفة. وهذه املهام تتعلق بالقوانني واألموال واملراقبة
 .واالتحاد األورويب والسياسة الخارجية
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ما هو عمل اللجان الربملانية؟

 يف اللجان الربملانية يعرض أعضاء الربملان وجهات نظرهم باالقرتاحات ويتوصلون إىل معرفة ما تريده

األغلبية. اجتامعات اللجان النيابية ليست مفتوحة للعامة

 كل لجنة برملانية مسؤولة عن موضوع معني. تعمل كل لجنة مبثابة

 برملان مصغر تقريباً حيث يعمل يف كل لجنة 17 عضواً برملانياً من

 األحزاب املوجودة يف الربملان. ميتلك الحزب األكرب مقاعد عددها أكرث يف

 اللجنة الربملانية مام متتلكه األحزاب األصغر. يتم داخل اللجنة الربملانية

إعداد االقرتاحات التي سيقوم الربملان بإصدار قرارات بشأنها

 ال ميكن لكل عضو يف الربملان أن يعمل يف كل املسائل
 يف نفس الوقت. لذلك ينقسم أعضاء الربملان ويوزعون
 هل تعلم ...أنفسهم عىل 15 مجموعة عمل تدعى لجاناً برملانية

 ان اللجان الربملانية تراقب من

 خالل املجاالت التي تعمل

 ضمنها ما يحصل داخل االتحاد

 االورويب

.   

. 
.(EU)
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لجنة سوق العمل

 سياسة سوق العمل 

واملساواة واالندماج

اللجنة املدنية

 الزواج، والسياسة املتعلقة 

باملستهلكني وقضايا السكن

اللجنة املالية

 ميزانية الدولة والسياسة 

  االقتصادية

لجنة الدفاع

 الدفاع وخدمات الطوارئ 

وأمن املجتمع

لجنة العدل

املحاكم والرشطة والسجون 

اللجنة الدستورية

 مراقبة عمل الحكومة، 

 والقوانني األساسية والقوانني

املتعلقة بالراديو والتلفزيون

لجنة الثقافة

الثقافة والشباب والرياضة

ميكنك هنا معرفة املجاالت التي تقع مسؤوليتها عىل عاتق اللجان الربملانية

  لجنة البيئة والزراعة

 الزراعة والغابات والصيد

وصيد االسامك

 لجنة الشؤون الصناعية

والتجارية

 الصناعة والتجارة وسياسة 

الطاقة

لجنة الرضائب

الرضائب واالفالسات 

األحوال املدنية 

 لجنة الضامن االجتامعي:

 املساعدات املالية، والتقاعد

والهجرة

لجنة الشؤون االجتامعية

 رعاية األطفال والشباب وكبار 

 السن واصحاب االحتياجات

الخاصة، والسياسة الصحية

لجنة املرور

 مسائل املرور عىل الطرقات، 

 والسكك الحديدية، واملالحة

الجوية وتكنولوجيا املعلومات

لجنة التعليم

 املدرسة التمهيدية واملدرسة 

والجامعة

لجنة الشؤون الخارجية

 العالقات مع الدول األخرى 

 واملعونات التي تقدم للبلدان

األخرى

. . 

. 

. 

. 
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 يناقش أعضاء الربملان املسائل التي تهم املجتمع كله يف قاعة الربملان ويصدرون القرارات
بشأنها. املناقشات جميعها مفتوحة للعامة

 يعرض أعضاء الربملان وجهات نظرهم من عىل

 منصة الخطابة. كل ما يقال يف قاعة الربملان

 يتم تسجيله يف محرض يتم نرشه برسعة يف

املوقع االلكرتوين للربملان

  كل عضو يف الربملان له مكانه

 الخاص مع لوحة يكتب عليها

 اسمه. يجلس األعضاء يف

 أماكنهم املحددة لهم أثناء

 التصويت يف الربملان، وفيام عدا

 ذلك يحق لهم الجلوس أينام

يشاؤون

 يسمح لجميع االشخاص

 االستامع اىل املناقشات

  الربملانية. حيث يجلس املرء يف

مدّرج املستمعني

 هناك أزرار عىل املقاعد

 التي يجلس عليها أعضاء

 الربملان ليك يضغطوا

 عليها أثناء التصويت يف

 الربملان. الزر األخرض يعني

 نعم، والزر األحمر يعني

 ال، والزر االصفر يعني

االمتناع عن التصويت

 ُيسري رئيس الربملان ونائبوه عمل الربملان

 وما يجري من أعامل يف قاعة الربملان.

 يجب أن يكون رئيس الربملان حياديا وال

يفضل حزباً عىل آخر

 معظم االشخاص يأخذون العلم

 مبا يحصل داخل الربملان من

 خالل وسائل االعالم. هناك

 حوايل 70 صحفيا لديهم غرف

 عمل خاصة بهم داخل مبنى الربملان. يجب ان يكون من السهل عىل

 الصحفيني متابعة اعامل الربملان. ميكن للمصورين من الرشفة التقاط

الصور وتصوير املناقشات الربملانية

املناقشات والقرارات يف قاعة الربملان
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من االقرتاح اىل القانون

Utredningar

 تطلع الحكومة عىل قرار الربملان

 من خالل خطاب صادر عن

 الربملان. يجب عىل الحكومة بعد

 ذلك العمل عىل وضع القرار

موضع التنفيذ

 يناقش الربملان ويصدر القرار حول

 القانون الجديد أو يقوم بإجراء

 تعديل عىل القانون يف قاعة

الربملان

 تناقش األحزاب السياسية االقرتاح

 ضمن املجموعات الحزبية وتُقرر

من خاللها رأيها باالقرتاح

 تقوم اللجنة بإعداد وكتابة

تقرير برأيها بالقانون املقرتح

 حينام تصل االقرتاحات الحكومية حول

 القوانني (مشاريع القوانني) واالقرتاحات

 الربملانية املتعلقة بها إىل قاعة الربملان

 يقوم رئيس الربملان حينئذ باالعالم عن

 ذلك. ترسل االقرتاحات فيام بعد إىل

إحدى اللجان الربملانية

 ميكن ألعضاء الربملان أيضاً أن

 يقدموا اقرتاحات بالقانون، ويدعى

     ذلك باالقرتاح الربملاين

 ردا عىل االقرتاح الذي تقدمت 

 به الحكومة، الذي يدعى

(proposition)

 معظم القوانني الجديدة

 تبدأ من خالل اقرتاح

 تقدمه الحكومة، أي ما

 يسمى مبرشوع القانون

(proposition)

 الحكومة والربملان لديهام مسؤولية ترشيع القوانني الجديدة. ميتلك السياسيون واملنظامت
 ووسائل االعالم والرشكات وعامة الشعب الحق يف التعبري عن ارائهم بشأن االقرتاح. تجري

األمور عىل النحو التايل حينام يُرشع القانون

الحكومة

  اقرتاح
حكومي

قرار

 خطاب صادر عن
الربملان

أعضاء الربملان

مجموعات حزبية اللجنة الربملانية

قاعة الربملان

قاعة الربملان

الحكومة

  اقرتاحات
برملانية

.6

.1

.3

.4

.5

.7

.2
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. 
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. 

. 

.

(motion)
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(S) الحزب االشرتايك الدميوقراطي 

(M) حزب املحافظني 

(SD) حزب دميوقراطيو السويد

(MP)  حزب البيئة 

(C) حزب الوسط

(V) حزب اليسار  

(L) الحزب الليبريايل 

 (KD) الحزب املسيحي الدميوقراطي   

هل تعرف ما هذه؟

ما هذه األبنية ومن يعمل فيها؟

ما الذي تم جمعه يف هذا الكتاب؟

.ارسم خطاً بني الرموز وبني أسامء األحزاب يف الربملان

 .2

 .1

 .3
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 قانون تشكيل الحكومة

قانون حرية الصحافة

 القانون االسايس لحرية التعبري

قانون التعاقب عىل العرش

 ستُحكم البلد حقوقنا الدميوقراطية وكيف

يف التعبري بحرية يف
 الحق 

 الصحف والكتب

 الحق يف التعبري بحرية يف الراديو

والتلفزيون والبث عرب االنرتنت

السويد يقرر التعاقب عىل العرش يف

ارسم خطاً بني القوانني الساسية وبني األمور املتعلقة بها

 ماذا تدعى اللجنة الربملانية التي تعمل يف املجاالت املتعلقة بالرشطة والجرمية؟

كيف ميكنك االتصال بعضو يف الربملان

 ما هو رقم الهاتف  الذي ميكنك االتصال به وأين ميكنك ارسال الربيد االلكرتوين إذا كانت
لديك اسئلة  حول الربملان

إذا كان الربملان قد أصدر قرارات خالل األسبوع املنرصم

 ادخل اىل املوقع االلكرتوين        واعرف األمور 
التالية

؟

www.riksdagen.se
:

 .4

 .5

 .6

 .7

 .8

؟

؟

؟

.
.

.

.
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هل لديك ما يكفي من املعلومات؟
 يقدم هذا الُكتيب ملحة عن كيفية عمل الربملان. تحدث مع أحد أصدقائك عام تعرفه عن

 .الربملان من خالل استعاملك الكلامت التالية

الدميوقراطية

القانون األسايس

املواطن

 االنتخابات الربملانية

أعضاء الربملان

رئيس الربملان

األحزاب

األغلبية

األقلية

الحكومة

رئيس الوزراء

الوزراء

 اقرتاح صادر عن
الحكومة

 اقرتاح برملاين

لجنة برملانية

 قاعة الربملان

التصويت

قانون
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املزيد عىل شبكة االنرتنت

تابع أعضاء الربملان
 باإلضافة إىل املواقع الخاصة باألحزاب عىل شبكة االنرتنت ميكن متابعة الكثري من أعضاء الربملان

 عرب الفيسبوك عىل سبيل املثال أو تويرت أو املدونات. جرب أن تقوم بعملية بحث عن أحد

األشخاص أو أحد األحزاب

قم بزيارة

العب لعبة ”ورشة عمل الدميوقراطية

 يف صف املدرسة  ميكنك أن تجرب يف هذه اللعبة أن تكون 

سياسياً برملانياً وتتخذ تتخذ القرارات املهمة

. 

.

.

riksdagen.se

(Demokrativerkstaden i klassrummet)



هل تريد معرفة املزيد؟

 املعرفة هي ُسلطة. لقد تعلمت يف هذا الُكتيب كيف يعمل الربملان. إذا أردت معرفة املزيد فإن

الربملان لديه الكثري من مصادر املعلومات التي ميكن من خاللها الحصول عىل املعرفة حول ذلك

www.riksdagen.se – محور املعرفة حول الربملان
 هل تريد القيام بزيارة دراسية ملبنى الربملان؟ هل تريد البحث عن آخر القرارات املتعلقة باملدرسة؟

 أو العثور عىل عناوين الربيد االلكرتونية ألعضاء الربملان الذين تعرفهم؟ مثل هذه املعلومات والكثري

جداً من املعلومات األخرى تجدها من خالل موقع الربملان عىل شبكة االنرتنت

لدينا قسم خاص يدعى املعلم    يتوجه إىل األشخاص الذين يعلّمون العلوم االجتامعية

 حيث نقدم من خالله مجمل تشكيلتنا الرتبوية والتي ميكنك باإلضافة إىل ذلك وبكل سهولة أن 

 تحجزها أو تطلبها  أو تحّملها. حيث ميكنك الحصول عىل بعض املساعدة لجعل الربملان مفهوماً

وممتعاً أكرث

  riksdagsinformation@riksdagen.se و 000 020-349
تعطيك اإلجابات 

لع عىل آخر تعديل طرأ عىل القانون األسايس؟ نجيب عىل أسئلتك حول  أنا ال أعرث عىل القرار! كيف أطّ

الربملان سواء كانت كبرية أم صغرية

  eu-upplysningen@riksdagen.se و 000 020-250
تعطي اإلجابات عن االتحاد االورويب –

 أُريد الدراسة يف بلد آخر عضو يف االتحاد االورويب. ماذا يتوجب عيل أن افعل؟ ماذا يوجد عىل جدول

 أعامل االتحاد األورويب يف الوقت الحايل؟ كيف يعمل الربملان االورويب؟ يعطي خرباء املعلومات يف

 االتحاد االورويب معلومات حيادية عن االتحاد االورويب وأجوبة رسيعة من خالل املوقع االلكرتوين

والهاتف والربيد االلكرتوين

www.riksdagen.se • SVERIGES RIKSDAG 100 12 Stockholm • Tfn 08-786 40 00
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