
الديمقراطية ومجتمع الرفاهية

Tungumál/Arabíska الجزء السابع-تعليم المجتمع اللغة العربية -



الحقوق والحريات في المجتمع الديمقراطي

.  1944يونيو عام 17تعد آيسلندا جمهورية ودولة ديمقراطية تأسست يوم •

ليهم يصوت المواطنون لممثحيث ،تعني الجمهورية أن السلطة في يد الشعب•

.  والبلديات( Alþingi)في البرلمان الذين ينتمون إلى أحزاب سياسية مختلفة 

.  برلمانية كل أربعة أعوامالنتخابات االتجرى •

ت رئيس للدولة لوالية مدتها أربعة أعوام عن طريق التصويانتخابويتم•

.  الشعبي

.  وتُحدد نتائج االنتخابات وفق األغلبية الشعبية•

إرادة ومع ذلك ، فمن المهم بالنسبة لألغلبية الحكومية أن تأخذ في االعتبار•

.لدياتاألقلية عند صياغة السياسات ، على سبيل المثال ، في البرلمان والب
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الحقوق والحريات في المجتمع 
يُتبع-الديمقراطي 

.  في االنتخاباتعاماً في آيسلندا التصويت18نه كل مواطن تجاوز سلحقي•

ت في ليتمكن من التصوياآليسلنديةالجنسيةويجب أن يحصل الفرد على •

.االنتخابات البرلمانية

لة قبل يجب أن يكون الرعايا األجانب قد أقاموا في آيسلندا لمدة خمسة أعوام متص•

.اتحق  التصويت في انتخابات البلديتمتعوا بتاريخ االنتخابات لي

،التنفيذيةة السلطالسلطة التشريعية، : تتفرع السلطات إلى ثالثة فروع حكومية•

.القضائيةالسلطة 
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ميثاق األمم
المتحدة

يونيو 26وم في سان فرانسيسكو يالذي تم توقيعه ميثاق األمم المتحدة يُعد•

أول معاهدة دولية لها هدف محدد هو الحفاظ على حقوق 1945عام 

.  اإلنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم

.1946آيسلندا على الميثاق عام عتوقد وق  •

.1948ديسمبر عام 10تم توقيع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان يوم •

سان حق لكل إنو. يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين: ويشمل على ما يلي•

بسبب وال سيما التمييز،التمتع بجميع الحقوق دونما تمييز من أي نوع

اللون أو العرق أو الجنس أو اللغة أو العقيدة أو الدين أو المعتقدات 

.األخرى
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من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

مييز بسبب اللون وال سيما الت،لكل إنسان حق التمتع بنفس الحقوق دونما تمييز من أي نوعو. يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين•

.أو العرق أو الجنس أو اللغة أو العقيدة أو الدين أو المعتقدات األخرى

ية وفي األمان على شخصه• جار بالرقيق رق واالت  استرقاق أحد أو استعباده، ويُحظر الوال يجوز. لكل   فرد الحقُّ في الحياة والحر  

.  بجميع صورهما

.  خاصتينومساعدة  لألمومة والطفولة حق في رعاية  و. لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية•

.  على كل فرد واجبات إزاء الجماعة والمواطنين اآلخرين•

ق في أن تَنظر قضيته لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع اآلخرين، الحو. ال يجوز اعتقاُل أي   إنسان أو حجُزه أو نفيُه تعسُّفًا•

 ً .  محكمة مستقلة ومحايدة نظراً منصفاً وعلنيا

.  وال يجوز حرمان أي شخص من جنسيته،لكل فرد حق التمتع بجنسية ما•
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المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان

ندا آيسلعتق  قد وو. بموجب االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان1959عام ( ECHR)تأسست المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان •

.  1994عام اآليسلنديوألزم بها القانون , 1950االتفاقية عام 

، وحرية التعبير وتٌعنى االتفاقية بالحق في الحياة والحرية، وفي مرافعة علنية عادلة وحظر التعذيب، وحق احترام الخصوصية•

.والدين واالجتماعات

العديد من حقوق اإلنسان المحددةاآليسلنديوالدستور اآليسلنديتحمي المعاهدات الدولية والقانون •
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خطاب
الكراهية

يمثل أي نوع من الكلمات أو الصور أو أي وسائل تواصل أخرى تنشر•

ض عليها تجاه فرد أو أفراد ينتمون لمجموعة محددة الكراهية أو تحر  

.  خطاب كراهية

د كون لها عواقب وخيمة على األفراتويمكن أن ،خطابات الكراهية مؤذية•

اهية العلني ، يُفهم خطاب الكراآليسلنديوفقاً لقانون العقوبات . والمجموعات

هم على أنه أي لغة كريهة أو تمييزية ضد أفراد أو جماعات على أساس دين

همأو عرقهم أو جنسيتهم أو لونهم أو نسبهم أو الهوية الجنسية أو ميول

.  ى عامينتصل إلقد ب عليه بغرامات مالية أو بالسجن لمدة الجنسي، ويعاقَ 
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التعصب

ب األحكام التي يصدرها األفراد عند االطالع على جانالتعصب عني ي•

. واحد فحسب من جوانب قضية ما أو إصدار حكم مسبق على أمر ما

يبة غالباً من الجهل أو الخوف من األمور الجديدة أو الغرالتعصب بع ين•

.  التي يتعرض لها األفراد من خالل اإلعالم أو المجتمع

ن انضموا ويمكن لألفراد الذين يعيشون في المجتمع بالفعل واألفراد الذي•

.  عصبمجتمع جديد أن يواجهوا التإلى 

ن طريق عتعصبهمخفيفتوهمتوسيع مداركالمختلفين بإمكان األفرادو•

.  في أكبر عدد ممكن من مناحي الحياةهموتواجدهمزيادة إشراك

متعصبداخله ليرى إن كانفي من المفيد لصحة اإلنسان العقلية أن ينظر •

في ثم عليه أن يتعمق. أو يختبرهيواجههضد شيء جديد أو غير مألوف 

.  التفكير، ويسعى لزيادة معلوماته وتوجيه األسئلة
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الصحافة

.وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعيإلى يحق للجميع الوصول •

ً ومن المهم تذكر أن ليس كل ما نراه على اإلنترنت حقيقي• ً أو صحيحا .  ا

، www.covid.is:ويستحسن استخدام المواقع الرسمية للهيئات العامة في آيسلندا للحصول على معلومات دقيقة، مثل•
www.vedur.is ،www.island.is

ن الفرد المنضم حديثاً مثلت• عد تو. ى األحداث في البلدالتعرف عللمجتمع منإلى امتابعة األخبار المحلية إحدى الوسائل التي تَُمك  
.  اآليسلنديةعلى استخدام اللغة من أحد األساليب لتعلم

اع وقناة التلفزيون الرسمية يمكن االطالع على األخبار والوصول إلى مختلف أنوwww.ruv.isمن خالل الموقع اإللكتروني •
مؤسسة RÚVلندياآليسوتعد خدمة البث الوطني . اآليسلنديةترجمة باللغة البعضها مع قدمالمحتوى لألطفال والبالغين، والتي يُ 

.  حكومية

.  لنديسياآلهو قناة أخبار باللغة اإلنجليزية تقدم أخباراً ومحتوى يتعلق بالمجتمع www.grapevine.isالموقع اإللكتروني•
.  العديد من وسائل اإلعالم األخرى الخاصة باألخبار في آيسلنداباإلضافة إلى ذلك، يوجد 
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المساواة

ال كان يشار غالباً إلى المساواة بين الرج،عند مناقشة المساواة في الماضي•

الذي ما يشار إليه هو المساواة بمعناها األوسع وفاليوم، أما. والنساء في الحقوق

الحقوق بينبغي أن يتمتع الجميع ، حيث"المساواة في المعاملة"ـ يعرف غالباً ب

جنس ، بغض النظر عن السن أو األصل أو القدرات الجسدية أو النفسهاوالفرص

.أو المعتقدات أو الميول الجنسية

ير على تعني المساواة، ضمن معان  أخرى، أن األفراد يحق لهم نفس الفرص للتأث•

أال المجتمع واإلسهام فيه، وأنهم يتشاركون في مسؤوليات المجتمع ومزاياه، و

.يخشى أحد التعرض لسوء المعاملة أو العنف
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حرية التعبير

ة والمعتقدات تعني حرية التعبير أن كل فرد حر في التعبير عن رأيه في السياس•

.الدينية وغيرها من القضايا دون أن يخشى التعرض لالضطهاد

صحف تنطبق حرية التعبير على األشخاص ومحطات الراديو والتلفزيون وال•

.ووسائل التواصل االجتماعي

وعلى الرغم من ذلك، يعد من غير القانوني توجيه خطاب كراهية أو قذف أو•

 ً .  التمييز ضد األفراد بشكل علني، سواء كان مسموعاً أو مكتوبا
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الحماية القانونية

:ويعني ذلك، من بين أمور أخرى، اآلتي. يتمتع مواطنو آيسلندا بالحماية القانونية•

ويعني ذلك أن تُقام المحاكمة داخل محكمة وبوجود ممثلين. ال يمكن الحكم على شخص بالسجن دون محاكمة عادلة•

.  العقوبةروبعد صدور الحكم، تٌقر  . قانونيين ولجنة مستقلة من القضاة التخاذ قرار بشأن كون المتهم مذنباً أم ال

.  ويجب أن يحكم القاضي بإصدار أمر االحتجاز. يجوز احتجاز األفراد أثناء تحقيق الشرطة في قضية ما•

.  يحق لكل فرد يأخذ صفة المدعى عليه الحصول على استشارة قانونية أثناء استجوابه•

.االدعاءقة بشكل كاف  الحصول على مترجم على نفاآليسلنديةويحق للفرد الذي يقدم تقريراً للمحكمة وال يجيد اللغة •
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حرية الدين والحرية النقابية

ي عدم األفراد في اختيار الدين الذي يرغبون في االنتماء إليه أو فحقحرية الدين تعني •

كنيسة إنجيلية تتمتع آيسلندا بحرية الدين، لكن الكنيسة الوطنية هي. االنتماء ألي مؤسسة دينية

وليكية، وهناك العديد البالد، تليها الكنيسة الكاثفي تمثل كنيسة الدولة أكبر مؤسسة دينية . لوثرية

.  من المؤسسات الدينية الفعالة األخرى

. إجبار أي فرد على االنضمام إلى مؤسسة دينية أو تركهايجوزال •

: يوتتمثل أهم العناصر التي ينبغي أخذها في االعتبار بخصوص الحرية النقابية ف•

الحق في االنتماء لحزب سياسي أو مؤسسة سياسية دون خوف من االضطهاد أو•

. االعتقال

.االعتقالالحق في االنتماء لنقابة عمالية دون خوف من االضطهاد أو•

.الحق في التعبير عن الرأي من خالل التظاهر القانوني•



حقوق اإلنسان والمكاتب االستشارية

.  ق اإلنسانالمكتب مؤسسة مستقلة تعمل على قضايا مثل تعزيز حقوعدمحلياً، ويُ اآليسلندييعمل مكتب حقوق اإلنسان •

.ويقدم استشارات قانونية للمهاجرين،للمكتب وظيفة إشرافية على وضع حقوق اإلنسان في آيسلنداو•

.إلنسانتدير مدينة ريكيافيك مكتب حقوق اإلنسان والديموقراطية المسؤول عن تطبيق سياسة المدينة الخاصة بحقوق ا•

www.newiniceland.isموقع الخدمات االستشارية للمهاجرين في ريكيافيك •

فر فيه تتووموقعاً إلكترونياً ديناميكياً للمعلومات 3090450استشارات هاتفية على الرقم والمعلومات الثقافاتتعدد يوفر مركز •

www.mcc.isالمعلومات بعدة لغات
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نظام الرفاه
ك جودة في آيسلندا ما يسمى نظام الرفاه الذي يغطي جوانب مهمة من الحياة اليومية، بما في ذليوجد •

.  الحياة والتعليم والخدمات الصحية، ويتم تمويل هذا النظام من خالل النظام الضريبي

ها باحتياجاتهم يفاألموال بحيث تضمن تمتع جميع المقيمين في دولة الرفاه خصص الدولة والبلديات تُ و•

امات األفراد وكل ذلك مبني على إسه. مثل السكن والطعام والرعاية الصحية والتعليم،األساسية للحياة

.ضرائبفي دفع الالعاملين 

هم أو إجازات وإعانات البطالة وإعانات مرضية إذا فقدوا وظائفويحصل األفراد على مزايا ألنفسهم •

.حدثت لهم إصابة

ية من فمن الممكن أن يقدموا طلباً للحصول على إعانات مرض، إذا عانى األفراد من مرض لمدة طويلة•

Sjúkratryggingar)اآليسلنديالتأمين الصحي  Íslands ) أو الحصول على معاش إلعادة التأهيل من

Tryggingastofnun)مؤسسة الدولة للتأمينات االجتماعية  ríkisins .) يُصرف معاش العجز لألفراد

عاماً من غير القادرين على العمل بدوام كامل نظراً لنقص 67و18الذين تتراوح أعمارهم بين 

ثة عاماً فأكثر الذين عاشوا في آيسلندا لمدة ثال65أهليتهم للعمل، ويحق لألفراد الذين يبلغون من العمر 

.أعوام على األقل الحصول على معاش كبار السن
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الدولة والبلديات

تضع . تخاباتمن بينها الشؤون المالية للدولة، وسياستها الخارجية، والشؤون القضائية واالن،مسؤولة عن عدة شؤوناآليسلنديةتعد الحكومة •

فاظ على ، مثل الشؤون االقتصادية، واألمن العام، والتعليم، والصحة، والحاآليسلنديالحكومة السياسات الخاصة بمعظم جوانب المجتمع 

.الطبيعة، وحقوق اإلنسان، والعلوم واالبتكار

:  وتكون البلديات مسؤولة عن أمور مثل اآلتي. بلدية تتبع كل منها عدة مدن وقرى70البالد أكثر من في توجد •

.إدارة روضات األطفال والمدارس االبتدائية واألنشطة الترفيهية لألطفال•

ول على مساعدة مالية تقديم خدمات التعليم والمساعدة لألسر التي تعاني من صعوبات، وتوفير فرص لألفراد للتقدم بطلب للبلدية للحص•

.مؤقتة وتلقي المساعدة على سبيل المثال، وذلك في حال استيفاء شروط معينة

.تقديم الخدمات وترتيبات المعيشة للمواطنين كبار السن وذوي االحتياجات الخاصة•

مور إدارة عملية جمع القمامة، وحمامات السباحة، والمكتبات، والصاالت الرياضية، ووسائل النقل العامة، والتخطيط والعديد من األ•

األخرى

•.
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مديرية العمل

مساعدة األفراد الذين فقدوا ب( Vinnumálastofnun)مديرية العمل تكفلت•

مديرية ويمكن لهؤالء األفراد التقدم بطلب إلى ال. وظائفهم ويسعون للتوظيف
.  يموعلى استشارات بخصوص العمل والتعل،للحصول على إعانات البطالة

على اونويكأن يبحثوا بنشاط عن وظيفة، ونويجب على متلقي إعانات البطالة أ•
يبية استعداد دائم لتلبية متطلبات سوق العمل، عن طريق حضور دورات تدر

.  على سبيل المثالاآليسلنديةإجبارية مثل دورات اللغة 

األبوة / مومة يمكن لألبوين اللذين ينتظران طفالً التقدم للحصول على إجازة األو•
ويعتمد مقدار الدعم الذي يحصل عليه . األبوة/ من صندوق إجازة األمومة 

األبوان على إذا ما كانا يعمالن بدوام كامل أم ال وعلى مقدار دخلهما من 
حصول ويمكن للطالب والعاملين بدوام غير كامل التقدم بطلب لل. وظيفتيهما

.  أبوة/ على بدل أمومة 
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المواقع اإللكترونية

www.althingi.is

www.asatru.is

www.bahai.is

www.catholica.is

www.covid.is

www.dv.is

https://www.felagmuslima.is/

www.facebook.com/foundationoficeland/ -

www.faedingarorlof.is

www.grapevine.is

www.humanrights.is

www.island.is

www.kirkjan.is

www.mbl.is

www.mcc.is

www.monitor.is

www.newiniceland.is
www.reykjavik.is/mannrettindi

www.ruv.is

www.sjukra.is
www.syslumenn.is/thjonusta/utgefin-leyfi/listi-yfir-
skrad-trufelog-og-lifsskodunarfelog/

www.skra.is

www.tr.is

www.vedur.is

www.visir.is

www.vmst.is
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http://www.catholica.is/
http://www.covid.is/
http://www.dv.is/
https://www.felagmuslima.is/
http://www.facebook.com/foundationoficeland/
http://www.faedingarorlof.is/
http://www.grapevine.is/
http://www.island.is/
http://www.kirkjan.is/
http://www.mbl.is/
http://www.mcc.is/
http://www.monitor.is/
http://www.newiniceland.is/
http://www.reykjavik.is/mannrettindi
http://www.ruv.is/
http://www.sjukra.is/
http://www.syslumenn.is/thjonusta/utgefin-leyfi/listi-yfir-skrad-trufelog-og-lifsskodunarfelog/
http://www.skra.is/
http://www.tr.is/
http://www.vedur.is/
http://www.visir.is/
http://www.vmst.is/
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