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المفردات قائمة  المقدمة
أنتكشخصجديدفيالسويدقدتكونقدالحظت

بأنالشوارعوالساحاتفيالمدينةالتيتعيشفيها

فارغةإىلحدكبيرعندالمساء.خاصةفيفصل

الشتاءوبعدإغالقالمحالتالتجارية.قديكونمن

الصعبعليكمعرفةاألماكنالتييلتقيفيهاالناس

لقضاءوقتهم،ومنالصعبأيًضاأنتتعرفعىل

أشخاصجدد.

قديكونلديكرغبةبمقابلةاألصدقاءوالتدربعىل

اللغةالسويديةولكنكيف؟

إنهذاالدليليزودكبالمعلوماتحولالطرق

المختلفةالتييمكنكمنخاللهاأويمكنألفراد

عائلتكمنخاللهاإيجادنشاطاتتقومونبهافي

وقتالفراغ.

عادةماتكونالحياةاالجتماعيةفيالعديدمن

البلداناألخرىحياةعفوية.أمافيالسويدفهي

غالًباماتكونمنظمة.فهنايلتقياألشخاص

ببعضهمفيأماكنمحددةوفيأوقاتمحددة.

يذهبالكثيرمنالناسإىلالجمعياتوالنوادي

والحلقاتالدراسيةوالدوراتفيأوقاتفراغهم،

وذلكبهدفلقاءالناسواالستمتاعبوقتهم.

يمكنكبالتأكيدأنتجدشيًئايثيراهتمامك،شيًئا

تجدهممتًعاومهًما،سواءكانذلكاهتماًمابالطيور

أوبكرةالسلةأوبالسياسة.يوجدلدىالبلديةأيًضا

أنشطةيمكنكالمشاركةفيها،للبالغينواألطفال

عىلحدسواء.عندمايكونلدىمجموعةمن

األشخاصاهتماًمامشترًكا،سيكونذلكعبارة

عنطريقةجيدةلهمللتعرفعىلبعضهمالبعض

وللتدربعىلاللغةالسويديةوتكوينصداقات!

ما الذي 
مهتم  أنت 

بفعله 
في وقت 
فراغك؟
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إذا لم يكن لديك المال الكافي  .5

المشترك االهتمام   .1

الجمعيةعبارةعنمجموعةمناألشخاص

الذينلديهماهتماماًمشتركاً.يمكنأنيكون

هذااالهتماملهعالقةبالزراعةأوالرقصأو

التصويرأوكرةالقدمأوالكاراتيه...أيشيء

تقريًبا!يمكنأنيكونللجمعيةأنشطةلألطفال

أوللبالغينأوكليهما.

إن للجمعيات تاريخ طويل، وكانت وما زالت مهمة جًدا 

العشرين ظهرت  القرن  بداية  السويد. في  للديمقراطية في 

الناس في  المهمة. وقد تجّمع  الشعبية  الحركات  بعض 

المثال  المجتمع. فعىل سبيل  تغييرات في  الجمعيات إلحداث 

النسائية دوًرا أساسًيا في أن  العمالية والحركة  للحركة  كان 

التصويت في  يحصل جميع مواطني السويد عىل الحق في 

يومنا هذا. كما وأنه بفضل حركة الكنيسة الحرة أصبح من حق 

الناس أن يؤمنوا بالدين الذي يريدونه.

إن الجمعيات مهمة في السويد. هناك أكثر من 

200000 جمعية وأكثر من 31 مليون عضو في 

الجمعيات في السويد. هذا يعني أن كل مواطن 

سويدي هو في المتوسط عضو في ثالث جمعيات.

خمسة أشياء أنت بحاجة إىل معرفتها:

الجمعيات
 في السويد



المساعدة يقدمون  الجميع   .5

نظًراألنالجمعيةغيرربحيةفإناألعضاءجميعهممهمونوعادةمايساعدونفي

أشياءمختلفة.الحاجةألنيكونلدىاألعضاءالمالأومعرفةمعينة،فغالًباما

يكفيبأنيقدماألعضاءمنوقتهمللجمعية.

إذاكانالنشاطخاصباألطفال،فاآلباءمهمونجًدا!الجمعيةليستمثلالروضة

حيثيمكنكتركأطفالكللموظفين.أنتبصفتكأبًاأوأًماستكونمسؤوالًعن

مرافقةطفلكإىلالجمعية،وأحيانًاالتواجدمعالطفل.

فيمايليأمثلةعىلاألشياءالتييقدمفيهااآلباءالمساعدة:

المساعدةأثناءاألنشطة،عىلسبيلالمثالالتواجدفيالكشكوبيعالقهوة •

غسلمالبسالفريقالمستخدمةفياألنشطة •

إذاكانلديكسيارة،فيمكنكالمساعدةفيتوصيلالفريقإىلالمسابقاتأو •
المبارياتخارجأرضه

4. الرسوم

يمكنكأنتصبحعضًوافيجمعيةماعنطريق

التسجيلودفعرسومالعضوية.جميعاألعضاءيدفعون

هذهالرسوم.نظًراألنالجمعيةغيرربحيةفإنهذا

الماليذهبفقطلسدادتكاليفالجمعية،وليسألي

شخصماأوشركةما.يمكنأنتكونهذهالتكاليف

عبارةعنإيجارمقرالجمعيةأومالبسالتدريبأوالقهوة

أوالرحالتلألعضاء.هذاوتختلفالتكاليفباختالف

األنشطة،فقدتكونهذهالتكاليففيبعضاألحيانكبيرةوفيأحيانأخرىأقل.

وأحيانًاتكونمجانية.

والديمقراطية العضوية   .3

إنالجمعياتديمقراطية،ولدىكلعضوفيها

صوت.تعقدجميعالجمعياتاجتماًعاسنويًافي

كلعام.وفيهذااالجتماعيقرراألعضاءمًعابشأن

قضايامختلفة.كماوأنهميختارونلجنةتمثلهم.ال

تترددكعضوفيحضوراالجتماعالسنويللجمعية.

فالجمعيةترحببآراءواقتراحاتجميعاألعضاء!

ربحية غير  الجمعيات   .2

معظمالجمعياتهيغيرربحية.هذايعنيأنها

التسعىمنأجلالربح،كماوأناألشخاص

الناشطينفيالجمعيةمنقادةأومدربينهم

ناشطينبشكلطوعي،فيأوقاتفراغهم.الجمعية

ملكللجميعمًعا،عىلعكسالشركاتالتييملكها

عددقليلفقطمناألشخاص.كماوأنهذااليعتبر

عماًل،أيأنأولئكاألشخاصالناشطينفيالجمعية

اليتقاضونأيرواتببلإنهميقومونبمايقومون

بهألنهميرونأنذلكشيءمهموممتع.

لجمعية  ا

هي مكان 

لقاء وباب 

أمامك  يفتح 

مجاالت عدة!



معظمالجمعياتتفتحأبوابهاللزياراتحيثيمكنكزيارتهاأوالذهابإليها •
لتجربةنشاطمالعدةمراتمجانًا.ثميمكنكأنتقررماإذاكنتتريدأنتصبح

عضًوافيهاأومثاًلإذاكانطفلكيريدأنيصبحعضًوافيها.

إذاكنتترغبفيتجربةنشاطماقمأوالًباالتصالبالجمعيةواسألمتى •
يمكنكالحضور.قديكونمنالجيدأيًضاأنتسألعناسمالقائدورقمهاتفه.

يصعبأحيانًاالعثورعىلمقرالجمعيةفيحاللميكنهناكالفتاتأوإنكان

المقرمقفاًل.يمكنكأيًضاأنتسألعماإذاكانبإمكانأحدهممقابلتكعند

حضورك.

إذاكنتستجربنشاطماأوستذهبلنشاطماألولمرة،بنفسكأومع •
طفلك،فتعرفأواًلعىلاألحذيةأوالمالبسالمطلوبةلهذاالنشاط.إذاكان

النشاطنوعمنأنواعالرياضة،فمنالجيدأنترتديمالبسمريحةوأنتجلب

معكزجاجةماء.

التخفمنالسؤال! •

قديكونلدىبعضاألنشطةوالجمعياتشعبيةكبيرةولديهابالتاليطابور •
انتظار.عىلسبيلالمثالالسباحةأوالرياضةالبدنية.هذايعنيأنكقدالتتمكن

أنتأوطفلكمنالبدءعىلالفور،بليجبعليكاالنتظارفيالطابور.غالًبا

ماتقومالجمعيةباالتصالبكعندوجودمكانشاغرأوعندبدءدورةتدريبية

جديدة.هذاشيءشائعالحدوثفيمدرسةالموسيقىوالثقافة.

تذكربأنالجمعياتواألنشطةالمختلفةلديهاتكاليفمختلفة.فمثاًلإذاكان •
نشاطمعينمكلًفاللغاية،فربماتوجدجمعياتأخرىقدتكونمثيرةالهتمامك؟

الحًقافيهذاالدليلستقرأالنصائحالخاصةبمناليملكونالمالالكافي.

إذالميكنلديكأولدىطفلكالمعداتالالزمة)مثلالمالبسأواألحذية •
الخاصة(،فيمكنكأنتسألعماإذاكانلدىأيشخصفيالجمعيةمعدات

إضافيةاليحتاجإليهاولميعديستخدمها.يمكنللقائدمساعدتكفيذلك.

إذا كنت ترغب بتجربة نشاط ما:

معظم 

الجمعيات 

وإيجابية  منفتحة 

األعضاء  تجاه 

الجدد! ال 

تتردد في طرح 

األسئلة!



جديداً! تعلم شيئا 
العام التعليم  حول 

هلتريدأنتتعلمشيئاًجديًدا؟أمأنكجيدفيشيءماويمكنكتعليمهلآلخرين؟

دراسةلغةما؟الطهي؟الخياطةوالنسج؟العزفعىلاآلالتالموسيقية؟مناقشة

قضيةمهمة؟

يمكنكحينئذاالنضمامإىلالحلقاتالدراسية.الحلقةالدراسيةهيدورةتقومبها

فيوقتفراغك،حيثتتعلممعاآلخرين.

يوجدفيالسويد11اتحاًدادراسًيا)انظرأدناه(.لدىاالتحاداتالدراسيةنوعخاص

منالتعليمللكبار.إنهمجانيوطوعي.وذلكاستناًداإىلأنلكلشخصالحقفي

التعلموالتطور.يمكنأنتكونهذهالدراسةمنخاللحلقاتدراسيةأودورات

تعليمية.أحيانًايكونذلكمقابلدفعرسوموأحيانًايكونمجانًيا.

إذاكنتترغبفيبدءحلقةدراسيةبنفسك،يمكنكاالتصالباإلتحادالدراسي

الموجودفيالمكانالذيتعيشفيه.يمكنلإلتحاداتالدراسيةفيالكثيرمن

األحيانالمساعدةفيتوفيرالمكانمثاًلأوالموادالتيتحتاجها.

www.studieforbunden.seيمكنكقراءةالمزيدعناإلتحاداتالدراسيةعىل

كيفأدفعرسومالعضويةو/أورسومالتدريب؟

كيفأحصلعىلالمعلوماتواألخبارالمتعلقة

بالنشاط؟هلهناكقائمةبعناوينالبريد

اإللكترونيأومجموعةعىلالفيسبوك؟تنشر

بعضالجمعياتالمعلوماتعىلموقعها

اإللكتروني.اسألالقائدعنالطريقةالمتبعة

لديهم.

بماذايساعدعادةاألعضاءأواآلباءفيالجمعية؟

ماهياألشياءالمتوقعةمنيكعضو؟

إذاكانلديكصعوباتبسبباللغة،فربمالديك

صديقأوفردمنالعائلةيمكنللقائداالتصال

به؟وذلكحتىالتفوتكأيمعلوماتمهمة.إذا

لميكنذلكمتاحًافيمكنكأنتستمرفيطرح

األسئلةإىلأنتفهم!

التحقق قائمة 

فيمايليبعضاألسئلةالتيمنالجيدأنتسألهاعندزيارةجمعيةماأوعندماتريد

انتصبحعضًوافيجمعيةما:



أشياء أخرى

بالطبعهناكأشياءأخرىعالوةعىلماتم

ذكرههنا!هذاوقديكونهناكاختالفات

بسيطةمنبلديةإىلأخرى.بعضاألمثلة

عىلهذهاألشياءاألخرىهيمراكز

الترفيهلألطفالوالشباب،ودورالثقافة

للموسيقىوالمسرحوأماكناإللتقاء

والمناطقالطبيعية.يوجدفيالعديد

منالبلدياتمسابح.قديكونهناك

أيًضامدرسةلتعليمالسباحةلألطفال

وأحيانًاللبالغينأيًضا.أحيانًاتكونهناك

جمعيةبهامدرسةلتعليمالسباحة.يمكن

للموظفينفيالمسبحتزويدكبالمزيد

منالمعلومات.فيالجزءالتاليستتعلم

المزيدحولكيفيةإيجادالمعلومات!

والثقافة الموسيقى  مدرسة 

إذاكانلديكطفليريدأنيعزفالموسيقى،فعادة

مااليتمذلكفيجمعيةبليتمذلكمنخالل

مدرسةخاصة.عادةماتسمىمدرسةالموسيقىأو

مدرسةالثقافة.يمكنأنيكونلديهمأيًضادوراتفي

الرقصأوالمسرح.عادةمايمكنكالتسجيلمنخالل

ملءنموذجأوعىلاإلنترنت.قديكونهناكطابورانتظار

عىلاآلالتالموسيقيةالشائعةأوالدوراتالتدريبية

الشائعة.فيهذهالحالةقديضطرالطفلإىلاالنتظار

فصاًلدراسًياأوفصليندراسيينكييتمكنمنالبدء.

يمكنكإيجادالمعلوماتعىلموقعالبلديةاإللكتروني،

أويمكنكأنتسألفيالمدرسة.يمكنلجميعاألطفال

الذينيرتادونالمدرسةأنيقوموابالتسجيل.

البلدية نشاطات 
لقدحصلتاآلنعىلمعلوماتحولالجمعياتواإلتحاداتالدراسيةوكيف

يمكنكإيجاداألنشطةالتييمكنكالقيامبهافيوقتفراغك،أويمكنألفراد

عائلتكالقيامبهافيأوقاتفراغهم.

يوجدلدىالبلديةأيًضاأنشطةمختلفةلألطفالوالكبار.إليكبعضها:

المكتبات

يمكنكاستعارةالكتبمنالمكتبات،ولكنغالًبامايكونلدىالمكتباتالكثيرمن

األنشطةالمختلفة.إليكبعضاألمثلةالشائعةعىلتلكاألنشطة:

مجموعاتلألطفالوالعائالت،للرسموالتلوينواألعمالاليدوية.  •

حلقاتلقراءةالقصصلألطفال.  •

.Språkcaféجلسةالمقهىلتعلماللغة  •

حلقاتللكتب  •

العروضمثلالعروضالمسرحية  •

تقديمالنصائحوالمشورة  •

اذهبإىلالمكتبةفيمكانإقامتكواسأل

عنبرامجهم!



ما إيجاد جمعية  كيفية 
اآلنقدتعرفتقلياًلعىلالجمعيات.لكنكيفستجدالمعلومات؟قدتكونمثاًل

بحاجةإىلمعرفةاآلتي:ماالجمعياتالموجودةفيمدينتي؟متىوأينيلتقون؟ما

هيالتكلفة؟هليمكننيالذهابوالتجربة؟

هناكطرقمختلفةللحصولعىلالمعلومات.غالًبامايمكنكإيجادالمعلوماتعىل

اإلنترنت،ولكنقديكونمنالصعبإيجادها.

إليكهنابعضالنصائح:

الجمعيات سجل 

لدىمعظمالبلدياتسجلأوكتالوج/دليلعىلموقعهااإللكترونيحيثتكون

معظمالجمعياتفيالبلديةمدونةفيقائمة.يمكنكمنخاللالقائمةالبحثعن

فئاتوأنشطةمختلفة،والعثورعىلبياناتاالتصال.

Google:كيتجدالّسجلعليكالبحثمنخاللجوجل

انقرعىلالرابطلتحصلعىلسجلالجمعيات.هنايمكنكرؤيةماالجمعيات

المختلفةالمتوفرةإضافةإىلإيجادمواقعهااإللكترونيةوبياناتاالتصالبها.هنا

يمكنكأنترىكيفيبدوذلك:

عليكأنتكتب»سجلالجمعيات+اسمبلديتك«انظربالسويديةأدناه:

انقر عىل إحدى 

الجمعيات 

للحصول عىل 

بيانات االتصال 

أو للدخول إىل 

موقعها اإللكتروني.

انقر عىل 

الرابط 

لتحصل 

عىل سجل 

الجمعيات.



وفيسبوك جوجل 

يمكنكأيًضاالبحثمباشرًةعنالنشاطالذيترغببالبحثعنه.جّربأنتجده

منخاللالبحثعىلجوجلوعىلالفيسبوك.يمكنكالبحثعىلسبيلالمثالمن

خاللكتابة»الشطرنجهاسيلهولم« »Schack Hässleholm«أو»السباحةأوسبي« 

»Osbysimning«.أيبمامعناهأنعليككتابةاسمالنشاطالذيتريدالبحثعنه
باإلضافةإىلالمدينةالتيتعيشفيها.

لدىالعديدمنالجمعياتصفحةعىلالفيسبوكحيثينشرونعليهاالمعلومات

والصور.يمكنكأحيانًاأنتكتبهناكرسالةتبلغهمفيهاعىلسبيلالمثالبأنك

تريدالذهابإليهموالتجربة.

اسأل شخًصا ما!

هلتعرفشخًصاماعاشفيالمدينةلفترة

طويلة؟زميلفيالعملأومعلمأوجار؟أوأنك

قدتكونمعتاًداعىلالذهابإىلجلسةالمقهى

لتعلماللغةالسويديةSpråkcafé؟اسألشخًصا

ماهناك!

هلترتاددورةفيالتوجيهالمجتمعي

Samhällsorientering؟اسألمعلمكهناكعماإذاكانبإمكانهمساعدتك.

إذاكاناألمريتعلقبطفلك،فيمكنكإخبارإحدىالمعلمينأوالمرشدين

االجتماعيينبأنكترغبفيإيجادنشاطترفيهيله.

كماوأنموظفيالمكتبةعادةمايكونواقادرينعىلتقديمالمساعدة.

إذا لم يكن لديك 
الكافي المال 

إذاكنتترغبفيأنيشاركطفلكفينشاطما

ولكنكالتملكمايكفيمنالمال،فيمكنكالحصول

عىلالمساعدةبهذاالخصوص.

Majblomman وردة أيار/مايو 

وردةأيارهيعبارةعنمنظمةغيرربحيةلحقوق

الطفل.يمكنكالتقدمبطلبللحصولعىلالمال

لدىهذهالمنظمةحتىيتمكنطفلكمنالمشاركةفينشاطما.يمكنكطلب

المالمثاًللدفعرسومالعضويةأولشراءالمالبسأوالمعداتاألخرىالمطلوبة

للنشاط.

بطلب؟ التقدم  يمكنه  من 

يمكنلجميعاآلباءالتقدمبطلبللحصولعىلالمالألطفالهم.فهميرحبون

بالجميعللتقدمبالطلبات،ولكنليسمنالمؤكدبأنكستحصلعىلالمال.

الموظفونالذينيقرؤونالطلباتلديهمواجبالحفاظعىلالسرية.

بالطلب؟ أتقدم  كيف 

يمكنكالتقدمبالطلبإىلجمعيةوردةأيارالموجودةفيمدينتك/قريتك.

عىلالموقعاإللكترونيwww.majblomman.se،يمكنكإيجادالجمعيةالموجودة

فيمكانإقامتك.يمكنكأيًضامنخاللالموقعأنتقومبتحميلنموذجيمكنك

إرسالهلهم.كماويجبعىلشخصمايعرفطفلك)مثلالمعلمأوالمرشد

االجتماعيأوالموظفةفيالشؤوناالجتماعية(أنيقدمأيًضاشهادةمفادهابأن

طفلكبحاجةإىلالمساعدة.إذاكنتبحاجةإىلمساعدةفيملءالنموذج،فيمكنك

الحصولعىلالمساعدةمنشخصمافيالمدرسة.

جمعية؟  إنشاء 

الخاصة.  بأن تنشئ جمعيتك  يمكنك إن كنت ترغب 

لتتمكن من تسجيل  معينة  هناك متطلبات وشروط 

مثًل.  البلدية  المساعدة من  وللحصول عىل  الجمعية 

المزيد عن كيفية إنشاء جمعية عىل  اقرأ 

www.forening.se



نأمل اآلن أن تكون قد تعرفت عىل 
المزيد حول كيفية إيجاد نشاط لك أو 

سعيداً! حظاً  لطفلك! 

الفراغ بنك أوقات 

بنكأوقاتالفراغيشبهالمكتبة،ولكنبداًلمن

الكتبفإنهيحتويعىللوازمومعداترياضية

ولوازمخاصةباألنشطةالخارجيةفيالهواءالطلق.

هنايمكنكمثاًلاستعارةأحذيةكرةالقدموالكراتوأحذيةالتزلجوماإىلذلك.هناك

لوازملكلمنالبالغينواألطفال.يمكنكاستعارةتلكاللوازممجانًالمدةأسبوعين.

عىلwww.fritidsbanken.seيمكنكأنترىإذاكانيوجدبنكألوقاتالفراغ

بالقربمنك!

لقدتمتحضيرهذاالمجلدضمنمشروع§37والمدعو»مكانللمشاركة«،والذيكاننشطاًفي

شمالشرقمقاطعةSkåneخاللاألعوام2020–2018.لقدكانهدفالمشروعمساعدةالوافدين

الجددعىلالمشاركةفيحياةالجمعياتالمحليةمنخاللنشرالمعلوماتوتقديماإلرشادالخاص

بالجمعيات.

كانالمشروععبارةعنتعاونبيناإلتحادالدراسيBildaوبينبلديةGöingeÖstraوبلديةBromölla

وبلديةKristianstadوبلديةOsbyوبلديةHässleholm،باإلضافةإىلمكتبالعملومجلسإدارة

Skåne.مقاطعة

الرسومالتوضيحيةاألصليةمأخوذةمن،Iconicbestiary،Macrovector،Freepik،Rawpixel.com

Freepik/Vectorpocket.تمالتعديلمنقبلكريستيناهامبيتزروإيساكإنجستروم.Miniwide
Shutterstock.com/liravega،KurpasViktoria،GoodStudio،

يمكناستخدامالمجلدوتوزيعهولكنمنغيرالمسموحإدخالأيتعديالتعليه.
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