مرحباً!

ع� .لذا مطلوب منك الجابة عىل أ
اليوم هو عيد ميالدك الثامن ش
السئلة
إ
ف
ت ن
و�  .وبعدئذ قد ي ن
يتع� عليك الحضور شخصياً من
المدرجة ي� موقعنا االلك� ي
ن
يع� ذلك.
أجل الخضوع لتقييم الخدمة إ
اللزامية .نوضح فيما ي
يل ماذا ي

اللزامية – خطوة بخطوة
تقييم الخدمة إ

 .1أجب على أ
السئلة

ف ي� شهر آذار/مارس سوف تتلقى رسالة من قبلنا متضمنة عىل كلمة مرور .حينئذ يمكنك
أ
ت ن
و�  .ستقوم بتسجيل
تسجيل الدخول إ
والجابة عىل السئلة المدرجة عىل موقعنا االلك� ي
االلك� ن
الدخول وذلك باستخدام المعرف ت
و� أو كلمة المرور الموجودة ف ي� تلك الرسالة.
ي
ِّ
لديك ُمهلة أسبو َع ي ن� ي ن
الجابات.
إثن� فقط إلرفاق إ

الجميع ف� السويد ممن تت�اوح أعمارهم ي ن
ب�  16و 70عاماً مطالبون بالدفاع
ي
عن البالد .هذا ما ينص عليه القانون السويدي .وبصفتك شخص قد بلغ من
العمر  18عاماً ،مطلوب منك تقديم معلومات عن نفسك عىل الموقع
ت ن
و� ( Rekryteringsmyndighetenالخاص بهيئة التعبئة
االلك� ي
والتجنيد السويدية) .وبعدئذ قد ي ن
يتع� عليك الحضور شخصياً من أجل الخضوع
ف
اللزامية � الجيش .إذا كان ي ن
يتع� عليك الحضور
للتقييم وااللتحاق إىل الخدمة إ
ي
شخصياُ من أجل الخضوع لتقييم الخدمة اللزامية فسوف تجري ذلك �ف
إ
ي
( Rekryteringsmyndighetenمقر هيئة التعبئة والتجنيد السويدية).

اللزامية
رسل الخاص بتقييم الخدمة إ
 .2إ
الشعار ُ
الم َ

ت ن
و�
يجب عليك تقديم معلومات عن نفسك عىل الموقع االلك� ي
أ
 .rekryteringsmyndigheten.seإذ يجب عىل جميع الشخاص الذين بلغوا من
أ
الجابات
الجابة عىل السئلة ولكن ليس جميعها .إننا نقوم باستخدام إ
العمر  18عاماً إ
ن
ً
يتع� عليك الحضور شخصيا من أجل الخضوع لتقييم
المقدمة وذلك لنقرر فيما إذا كان ي
َّ
االلك� ن
اللزامية .بإمكانك عىل موقعنا ت
و� قراءة المزيد حول من الذين يتوجب
الخدمة
إ
ي
عليهم الجابة عىل هذه أ
السئلة.
إ

اللزامية
 .3تقييم الخدمة إ

مسؤولياتك

ُرصك
ف ِ

توفر الخدمة العسكرية العديد من الفرص أمامك .حيث خالل التدريبات سوف تتمكن
من بناء قواك الجسدية والعقلية .سوف تتعلم كيفية التعامل مع الضغوطات والعمل
الجماعي ضمن الفرق .أمامك فرصة لبناء الثقة بالنفس والتنشئة االجتماعية وإعداد
س�تك الذاتية.
ي

لماذا لدينا جيش وطني ؟

ن
وط� للدفاع عن أمن وسالم السويد وضمان أن تكون السويد حرة
لدينا جيش ي
ومستقلة .إذا كانت هناك حرب ،فيجب عىل الجميع المساعدة من أجل حماية بلدنا.
يدعى هذا بواجب الخدمة العسكرية.

إذ ف ي� شهر أيار/مايو سوف يتم إبالغك فيما إذا كان تي�تب عليك الحضور شخصياُ من أجل
اللزامية أَ ْم ال .سوف ض
تح� شخصياً إىل مالمو أو ستوكهولم من أجل
الخضوع لتقييم الخدمة إ
اللزامية .سوف تعرف الوقت والمكان وذلك قبل تف�ة شهرين ي ن
إثن� تقريباً
الخضوع لتقييم الخدمة إ
َ
ً
اللزامية .إذا لم يكن مطلوبا منك الحضور
من موعد حضورك
الشخص للخضوع لتقييم الخدمة إ
ي
اللزامية ،فيمكنك التقدم بطلب كمحاولة للقبول والتطوع.
شخصياً للخضوع لتقييم الخدمة إ

اللزامية من فحوصات وامتحانات واختبارات تقييم ومقابالت .سوف
يتألف تقييم الخدمة إ
المور أ
ب� جملة أ
الخرى ،سوف تقابل ممرضة وطبيب وأخصا�ئ
يوم ي ن� .ومن ي ن
يستغرق يوم أو َ
ي
ِ
ظهر النتائج فيما إذا كنت مؤهال ً للخدمة ف ي� الجيش.
نفس  .سوف تُ ِ
ي

سوف تحضر
شخصياً إلى
ستوكهولم أو مالمو
من أجل الخضوع
لتقييم الخدمة
اللزامية
إ

 .4التسجيل

ف
ال ي ن
الداري
داري� .إذ سيحاول هذا إ
اللزامية سوف تلتقي مع أحد إ
ي� نهاية تقييم الخدمة إ
ن
العثور عىل منصب خدمة يناسب قدراتك .وقبل عودتك إىل ز
الم�ل ،سوف تتلقى إشعاراً
أولياً فيما إذا كنت سوف تخدم وأين سيكون ذلك .وبعد بضعة أشهر من الخضوع لتقييم
اللزامية سوف تتلقى إشعاراً نهائياً.
الخدمة إ

قبل بدء التدريب أ
الساسي سوف تنهي
دراستك في مرحلة التعليم الثانوي
 .5التدريب أ
الساسي في الخدمة العسكرية

الوط� هي المسؤولة عن التدريب أ
ن
ساس  .إذ سوف تبدأ أوال ً مع
ال
القوى المسلحة للجيش
ي
ي
ف
التأسيس لمدة ثالثة أشهر تقريباً .بعدئذ ستواصل التدريب ي� منصب
التدريب العسكري
ي
ت
خدمتك .وسوف يستمر هذا من ف�ة شهر إىل ثمانية أشهر وذلك حسب منصب خدمتك .بعد
ذلك يمكنك اختيار مواصلة التدريب أو التقدم بطلب توظيف داخل القوى المسلحة .كل
شخص يتمم التدريب أ
ساس مع تحقيق نتائج معتمدة سيتم استقدامه زمن الحرب .وهذا
ال
ي
ف
أك� ف ي� بلدنا.
معناه أنهم سيؤدون واجباً مهماً ي� حالة نشوب أي حرب أو أزمة ب

لماذا يجب عليك الجابة على أ
السئلة ؟
إ

إذا لم تتبع القانون ،فسوف
يُفرض عليك غرامات.

نحن نقوم بطرح أسئلة حول وضعك الصحي وتنشئتك االجتماعية .نقوم بإجراء هذا
المر ألن التدريب يتطلب جهداً جسدياً وعقلياً كب�اً .إنه من البالغ أ
أ
الهمية أن تكون
ي
بحالة صحية جيدة أثناء التدريب .ال يمكن أن يكون لديك أي إصابات أو أمراض يمكن لها
أن تتفاقم أو تشكل خطراً عىل آ
الخرين .لذا من المهم جداً أن تجيب بأمانة وصدق.
.

ن آ
هل يود أولياء أمرك أو أ
اللزامية أو الخدمة
الفراد
البالغ� الخرين معرفة المزيد حول تقييم الخدمة إ
ي
العسكرية ؟ قم ت ز
ب�ويدهم بهذه الفقرة التالية.

مرحباً!

لقد تلقى ابنك البالغ/تلقت ابنتك البالغة من العمر  18عاماً تكليفاً هاماً.
ين
ين
المقرب� ،من المهم أن تعرف عىل ماذا
البالغ�
ول أمر أو أحد
بوصفك ي
اللزامية.
تنطوي الخدمة العسكرية وتقييم الخدمة إ

ولمن فرصة حقيقية.
الخدمة العسكرية هي مطلب قانونيِ .

قررت الحكومة السويدية إعادة ت
اش�اط مطلب الخضوع لتقييم الخدمة
اللزامية والخدمة العسكرية .لذا يتوجب عىل جميع أولئك الذين بلغوا من
إ
االلك�و�ن
العمر  18عاماً تقديم معلومات عن أنفسهم وذلك عىل الموقع ت
ي
( Rekryteringsmyndighetensالخاص بهيئة التعبئة والتجنيد
ين
سيتع� عىل البعض الحضور شخصياً من أجل الخضوع للتقييم
السويدية).
ف
اللزامية ي� الجيش .ينطبق هذا عىل الجميع ،بغض النظر
وااللتحاق بعدئذ بالخدمة إ
عن الجنس.
توفر التدريب العسكري العديد من الفرص أمام الشباب .حيث يطورهم جسدياً
وعقلياً .سوف يتعلم الشباب كيفية التعامل مع الضغوطات والعمل الجماعي ضمن
الفرق .كما وسوف يعرفون ث
أك� عن أنفسهم.

روبوت الدردشة المؤتمت الخاص بالخدمة العسكرية

اللزامية وكيف يتم إجرائه
على ماذا يقوم تقييم الخدمة إ

ت ن
و�  .نقوم
يقوم تقييم الخدمة إ
اللزامية عىل أساس استبيان مدرج عىل موقعنا االلك� ي
ف
سيتع�ن
ن
إن أولئك الذين
الجابات لمعرفة من هم
باستخدام إ
ي
ي
مؤهل� للخدمة ي� الجيشَّ .
ً
اللزامية سيتم إبالغهم مسبقاً بموعد
الخدمة
لتقييم
للخضوع
ا
شخصي
الحضور
عليهم
إ
ن
اللزامية.
إثن� من تقييم الخدمة إ
شهرين ي
حضورهم وذلك قبل َ

معلومات أكثر

اللزامية أو الخدمة العسكرية ؟ بإمكان روبوت الدردشة
هل لديك أسئلة حول تقييم الخدمة إ
الجابة عىل أسئلتك.
المؤتمت الخاص بالخدمة العسكرية عىل تطبيق فيسبوك ماسنجر إ
ت
ال� يمكنك بها القيام بذلك:
فيما ي
يل الكيفية ي
الشخص.
1.1القيام بفتح تطبيق فيسبوك ماسنجر والنقر عىل صورة ملفك
ي

ت
ال� حولها رمز االستجابة الرسيعة.QR-
2.2انقر عىل صورة ملفك
الشخص ي
ي

ئ
الكام�ا ش
مبا�ة عىل رمز االستجابة
3.3القيام بالنقر عىل «المسح
ووجه عدسة ي
الضو� للرمز» ِّ
ي
الرسيعة أدناه.

اللزامية والخدمة العسكرية
يمكن العثور عىل مزيد من المعلومات حول تقييم الخدمة إ
وذلك عىل الصفحات
rekryteringsmyndigheten.se
و forsvarsmakten.se/varnplikt

ت ن
و�.
تفاصيل جهات االتصال الخاصة بنا تجدونها عىل موقعنا االلك� ي

هذه المعلومات
متاحة أيضاً بلغات
أخرى على موقعنا
االلكتروني

اللزامية،
إذا لم يكن مطلوباً منك الحضور شخصياً للخضوع لتقييم الخدمة إ
فيمكنك التقدم بطلب كمحاولة للقبول والتطوع بدال ً من ذلك .عىل الصفحة
 jobb.forsvarsmakten.seيمكنك االطالع عىل كيفية عمل ذلك .حيث هنا
يمكنك االطالع عىل المناصب المختلفة وفرصك ضمن القوى المسلحة بعد تف�ة
أ
ساس.
التدريب ال ي

تقييم الخدمة
اللزامية والخدمة
إ
العسكرية.
ينطبق هذا
عليكم أنتم
الذين بلغتم
من العمر
 18عاماً.

