
ن وضعية  تحسي 
 الضواح  
فال يمكن أن تكون لدينا مناطق حيث الحياة اليومية وفرص الحياة فيها محدودة كما   يجب أن تكون السويد بلد إتاحة الفرص للجميع. 

طة عىل أنها مهمشة.  ي صنفتها الشر
ن منطقة الت  ي الستي 

ن األوضاع  هو الحال فن ي  خطة لعكس مسار  - لذلك هناك حاجة إىل تحسي 
التنمية فن

ي السويد. 
ن هو أإن  المناطق المهمشة فن اليي  ي السويد بحلول  ل مطلب الليبر

 . 2030تكون هناك مناطق مهمشة فن

ي مجالت مختلفة. 
ي المناطق المهمشة بل هناك حاجة إىل اتخاذ عدد من التدابب  فن

ي   ل يوجد هناك إجراء واحد لعكس مسار التنمية فن
فن

ن وضعية الضواحي يق ، المساواة والقيم  إطار تحسي  ي
ي خمس مجالت تشمل مكافحة الجريمة والتطرف، الدعم الذات 

 فن
ً
احا اليون اقب  دم الليبر

 فضال عن المدرسة والتعليم. 
ً
 الديمقراطية، مناطق سكنية أكبر أمانا

ي خريف 
اليون فن ين.  2020يقدم الليبر ن األخب  حات حول المجالي   مقب 

حات. يمكنك هنا الط حات عىل  الع عىل بعض المقب  liberalerna.seيمكنك قراءة كافة المقب 
 

  

 

 

 
 
 مناطق سكنية أكثر أمانا

 صعوبة من مالك  العقارات مطالب 
 أكثر

طة عندما يتم استخدام  يجب أن ُيلزم صاحب العقار بإبالغ الشر
ي اإلجرام. 

ي فن
 عن عدم  المباتن

ً
يجب أن يكون صاحب العقار مسؤوال

لإلتالف.   ي 
المباتن هناك   تعرض  تكون  أن  خاصة   مطالبيجب 

بمالكي العقارات تخص تنفيذ تدابب  الوقاية من الجرائم وصيانة 
 . ي
اإلرغامي  المباتن اليد  وضع  أو  هدم  األسهل  من  عىل   سيكون 

ي الُمهملة. 
اء ا  المباتن ي حينما سيكون بإمكان البلدية إيقاف شر

لمباتن
 . ي
ي اإلدارة السيئة للمباتن

ي لديه سوابق فن  يكون المشب 

 إجرامية. 
ً
 طرد أسهل للمستأجرين الذين يرتكبون أعماال

ا إجرامًيا بنشر 
ً
ي السماح لألشخاص الذين يمارسون نشاط

ل ينبغن
بأكملها.  سكنية  مناطق  ي 

فن من  الخوف  يكون  أن  يجب  لذلك، 
إذ المستأجر  طرد  يمكن  أنه  جريمة  الواضح  ي 

فن ا 
ً
متورط كان  ا 

منظمة، أو إذا كان يمتلك مخدرات للبيع، أو إذا كان يمتلك أسلحة 
من   ن  ممنوعي  أشخاصا  آوى  أو  استقبل  إذا  أو  ي 

قانوتن بشكل غب  
ي المكان. 

 اإلقامة فن

 تاس
 
 جماع القوى لمناطق أكثر أمانا

أعمال  تنمية  ومناطق  اندماج  أوجه  إلنشاء  ا 
ً
جديد يًعا  تشر نريد 

 العديد من الجهات الفاعلة مثل البلدية حيث تقوم تجارية ب 

 

 

 

ها من الجهات الفاعلة المحلية   والدولة وأصحاب العقارات وغب 
ك بتنفيذ مشاري    ع للنهوض بهذه المناطق.  ا  بشكل مشب 

ً
نريد أيض
ي  
ي تمويل الستثمارات الت 

ي يمكنه المساعدة فن
إنشاء صندوق وطتن

ي تغيب  بعيد المدى 
ي هذه المناطق. من شأنها أن تساهم فن

 فن

ن العنرصي   التقليل من التميث 
ي نفس 

ليس من الجيد أن يعيش الكثب  ممن ليس لديهم عمل فن
،  المنطقة.  عندما ينتقل شخص ما، يعيش عىل الدعم الجتماعي

إىل بلدية ما، يجب أن تعمل الخدمات الجتماعية بنشاط لوضع 
ي أماكن أخرى غب  المناطق 

ة. هؤلء األشخاص فن  الفقب 

  قيد النفوس
ن
 اتخاذ إجراءات ضد الغش ف

السوداء.  العقود  تداول  ضد  العمل  تكثيف  نرى  يجب  أن  نريد 
النفوس وإجراء   قيد  الفعال ضد جرائم سجل  العمل  المزيد من 
ي وذلك لتكون لدى صانغي القرار الحقائق الصحيحة 

تعداد وطتن
  من جهة ولكتشاف الجريمة ومنعها من جهة أخرى. 



ن حسب توزي      ع مساكن المحتاجي 
 الحاجة 

 لعدد أكبر من 
ً
يجب أن تكون فرصة الحصول عىل مسكن متاحة

واقتصادي   الناس.  اجتماعي  مال  رأس  الراهن  الوقت  ي 
فن ُيطلب 

تمليك.  أو شقة  إيجار  سيمكن شكل جديد  للحصول عىل عقد 
بوساطة  اجتماعية  محاصصة  خالل  من  توزيعه  يتم  لإلسكان، 

المزيد من البل  إيجاراتحقوق   العتبات ومنح  تخفيض  دية، من 
السكن.  ي 

أ الناس فرصة فن المهم  ي   ل من 
المساكن فن تتواجد هذه 

 مكان واحد بل تكون موزعة مع مساكن أخرى. 

يجب أن يتمكن المزيد من الناس من امتالك 
 مساكنهم 

  المناطق  
ن
يجب أن تكون نصف المساكن ف

ة مملوكة بشكل من األشكال بحلول عام   الفقث 
2030 . 

إذا كانوا  ما  بأنفسهم  يقرروا  أن  ي 
فن الحق  للناس  يكون  أن  يجب 

ي سكن مملوك. 
ي سكن إيجار أو فن

يسود اإليجار  يفضلون العيش فن
األكبر  السكن  أشكال  من  شكل  ا 

ً
أيض وهو  ة  الفقب  المناطق  ي 

فن
يجب خلق وبناء المزيد من شقق التمليك وحقوق الملكية  تكلفة. 

ي المناطق  
ة لزيادة حرية الختيار وتعزيز الوضع القتصادي فن الفقب 

ة.  ي المناطق الفقب 
 ألولئك الذين يعيشون فن

ي المنازل   قروض البداية الحكومية لمشثر
هناك بعض األشخاص الذين لديهم قدرة جيدة عىل الدفع ورأس  
من  قرض  عىل  يحصلون  ل  ذلك  ومع  األوىل  للدفعة  مال كاٍف 

ل   ن مبن أول  اء  لشر بداية حكومي محدود   لهم. البنك  لقرض  يمكن 
ل، بحيث ُيمنح المزيد  ن تكميل القرض البنكي من أجل اقتناء أول مبن

ل.  ن اء مبن  من الناس فرصة شر

ين ألول مرة  ائب للمشثر  مدخرات سكنية معفاة من الرصن
المسؤولية.  وتحمل  الذخار  المجدي  من  خالل  سيكون  من 

تؤدي مدخرات  مساعدة الناس عىل مساعدة أنفسهم، يمكن أن  
ائب إىل منافع مجتمعية، دون أن تضطر  اإلسكان المعفاة من الضن

 الدولة إىل تقديم الدعم الماىلي أو اإلعانات. 

ط التقسيط الصارم  إلغاء شر
ويجعل  اإلسكان  سوق  عتبات  يرفع  الصارم  التقسيط  ط  إن شر

ل.  ن اء مبن اض لشر لذلك،  البنوك تسمح لعدد أقل من الناس بالقب 
ط التقسيط الصارم بحيث ُيسمح لعدد أكبر من   يجب إلغاء شر

ي شكل مساكن أرخص عىل المدى الطويل. 
 الناس بالعيش فن

 
 
 
 
 
 
 
 

  المدارس
ن
 اللغة السويدية ف

  المدارس التمهيدية 
ن
 تعزيز وضع اللغة السويدية ف

ي وقت مبكر، فسوف يؤثر 
ا فن
ً
إذا لم يتم تعلم اللغة السويدية جيد

. ذلك عىل بقية المسار   نريد متطلبات أعىل فيما يخص  التعليمي
السويدية ومدرسة  اللغة  ي 

فن التمهيدية  المدرسة  معلمي  كفاءات 
اوح  تب  الذين  ا 

ً
حديث الوافدين  لألطفال  للغة  إلزامية  تمهيدية 

ن ثالث وخمس سنوات من عائالت لغتها األم ليست  أعمارهم بي 
السويدية.  تحقي اللغة  فرصة  األطفال  لجميع  تتاح  أن  ق يجب 

ي السويد بغض النظر عن الخلفية. 
 أحالمهم فن

  لخزينة كلمات األطفال 
 مسح وطنن

ي لديها أطفال 
من أجل التمكن من تحديد المدارس التمهيدية الت 

يحتاجون إىل مبادرات تعزيز اللغة وللتمكن من تقييم األساليب 
التمهيدية،   ي أنشطة المدرسة 

اللغة فن ي تعلم 
والجهود المبذولة فن

ي هذا المجال. فمن األهم
إن  ية بمكان أن تتوفر المعرفة الالزمة فن

القياس هو المعرفة، ومن خالل المسح المناسب يمكننا اكتساب 
 المعرفة بالمكان الذي يجب بذل الجهود فيه. 

  المدرسة
ن
ن العنرصي ف  مواجهة التميث 

 خلط مجموعات التالميذ أكثر 
لخلط   بنشاط  العمل  المدارس  جميع  عىل  مجموعات يجب 
ا. 
ً
 التالميذ وتخصيص حصة للتالميذ الوافدين حديث

ا
 
  المدارس األكثر ضعف

ن
ن ف  يجب أن يعمل أفضل المعلمي 

 . التعليمي ن  التميب  ضد  مبادرة  تنفيذ  اليون  الليبر خالل   يريد  من 
ن   للمعلمي  التدريس  وقت  وتقليل  المرتفعة  الرواتب  عىل  الرهان 
، وحسابات التعليم المستمر  ن ن المتخصصي  والوصول إىل المعلمي 
المخففة،  الدعم  موارد  إىل  الجيد  والوصول  ن  للمعلمي  الفردي 
أكبر  الضعيفة  المدارس  إىل  التوظيف  بطلبات  التقدم  سيكون 

ن وذو  ن المرخصي  ةجاذبية للمعلمي   . ي الخبر

  المناطق  
ن
السماح للدولة بالبدء وإدارة مدارس خاصة ف

 المهمشة 
ي 
فن البلدية  المدارس  عىل  الستالء  من  الدولة  تتمكن  أن  يجب 

وتشغيلها   مهمتها  ي 
فن طويلة  ة  لفب  فشلت  ي 

الت  ة  الفقب  المناطق 
 بمهمة معرفية خاصة. 

  نظام الرسوم الدراسية
ن
 التحقيق ف

الرس نظام  ي 
فن التحقيق  يتم يجب  بحيث  وتطويره  الدراسية  وم 

ي 
وفن المدارس  نفقات  مع  تتوافق  أفضل  بطريقة  الموارد  توزي    ع 

 نفس الوقت يصبح أكبر استقراًرا بمرور الوقت. 

 

 

 

 



  المدرسة الثانوية
ن
نامج التمهيدي ف  تغيث  الثر

جديد  شكل  إدخال  إمكانيات  ي 
فن والنظر  التحقيق  يتم  أن  يجب 

التعليم.  من  التالم تماًما  من يجب منح  المزيد  ن  المؤهلي  يذ غب  
، عىل  الفرص لختيار مسارات مختلفة من خالل النظام المدرسي

 سبيل المثال من خالل مسارات عملية بالكامل. 

يجب عىل إدارة المدرسة تحديد النظام  
 الداخىل  

 . ي تحديد النظام الداخىلي
ط مشاركة التالميذ فن يجب أن  إلغاء شر

ولكن  المدرسة،  الداخىلي  النظام  عىل  العمل  ي 
فن التالميذ  يشارك 

يجب  ي 
الت  القواعد  تقرر  أن   

ً
دائما يجب  من  هي  المدرسة  إدارة 

تطبيقها. 
 

 

 

  المدرسة 
ن
 األمان والجو الدراس  المري    ح ف

  جميع  
ن
وقع ف

َ
إدخال ساللم العواقب ووثائق الت

 المدارس
جميع   عىل  العواقب. يجب  ساللم  إدخال  بنفس   المدارس 

ي تطبق بها جميع المدارس القانون التنظيمي اليوم،  
الطريقة الت 

انتهاك   عواقب  بوضوح  توضح  وثائق  هناك  تكون  أن  يجب 
ع   القانون. 

ُ
َوق
َ
ت وثيقة  تقديم  ا 

ً
أيض المدارس  جميع  عىل  يجب 

يجب أن تنص الوثيقة، عىل سبيل   يجب عىل األوصياء توقيعها. 
ي المدرسة. المثا

 ل، بوضوح عىل القواعد السارية فن

من   للمدارس  والخارجية  الداخلية  البيئات  تخطيط  يجب 
  
 منظور أمنن

ا عاًما، ولتحقيق األمن فيها، من المهم أل  
ً
المدرسة ليست مكان

ن المعتمدين وتالميذ المدرسة من دخول   يتمكن سوى الموظفي 
وأماكنها.  المدرسة  ي 

ال مباتن وتصميم  تخطيط  بيئات يجب 
ي ومن منظور نسوي. 

 الداخلية لجميع المدارس من منظور أمتن

 تعزيز العمل ضد التنمر 
إثباتات   تجميع  مهمة  المدارس  شؤون  مصلحة  نمنح  أن  نريد 
دولية باستمرار فيما يتعلق بالطرق الملموسة لخلق األمن والجو  

ي المدارس. 
 الدراسي المري    ح ومكافحة التنمر فن

 من بنفسه من يخرب يجب أن يدفع الث
ممتلكات   بتخريب  يقومون  الذين  التالميذ  يتحمل  أن  يجب 

ذلك.  مسؤولية  الطالب   المدرسة  من  تعويض  مطلب  تطبيق 
ي المدرسة. 

 الذين قاموا بأعمال تخريب فن


