معلومات هامة ملواليد سنة 2004

التجنيد و الخدمة
العسكرية اإللزامية
ينطبق ذلك عىل
ُ
االشخاص الذين تبلغ
أعامرهم  18عاماً

يجب عليك اإلجابة عىل أستامرة التجنيد

مرحباً!
سيتم إرسال املنشور إىل منزلك ليك تحصل عىل أستامرة التجنيد قريباً .ستجد يف املنشور معلومات
هامة حول التزاماتك ،أمكانياتك املرتبطة بأستامرة التجنيد االساسية ،التجنيد و الخدمة العسكريّة.

التزاماتك

يف السنة التي تبلغ فيها  18عاما ،يجب
عليك مأل أستامرة أسئلة تُس ّمى أستامرة التجنيد
 mönstringsunderlagetعىل موقعنا يف االنرتنت.
يجب عىل أولئك الذين حصلوا عىل املنشور اإلجابة عىل
األسئلة .ستحصل خالل االسابيع املقبلة القليلة عىل رسالة
تحتوي عىل معلومات تسجيل الدخول .لديك أسبوعني لألجابة
من تاريخ أستالمك للرسالة .سنقوم بأستخدام إجاباتك ليك نقيّم
إذا ما كان سيتم أستدعائك للتجنيد .سيتم استدعاء 19,000
شخصاً من البالغني عمر  18عاما إىل التجنيد العام املقبل.
نحن نحرص عىل اختيار االشخاص الذين يتمتعون باملؤهالت
الصحيحة .إذا تم استدعاؤك ،فمن واجبك أن تس ّجل نفسك
للخدمة.

أمكانياتك

أن الدورة االساس ّية مع الخدمة العسكرية االلزام ّية
هو تدريب عميل ونظري عىل حد سواء .عندما تجتازه ،سوف
تنمو كإنسان ويكون لديك ذكريات يف حياتك .ستقوم بتطوير
قابلية التعاون املشرتك ،قيادتك ،وقدرتك عىل األداء تحت
االجهاد .ستقوم بتأسيس احرتام الذات ،اللياقة البدنية وسريتك
الذاتية .بعد الدورة األساسية ميكنك االستمرار بالدراسة لتصبح
ضابطاً ،أو البحث عن عمل يف القوات املسلحة أو أستخدام
خرباتك الجديدة لتقوم بعمل يشء مختلف متاماً.

أمكانيات كثرية

ستقوم بتأسيس احرتام الذات ،اللياقة البدنية
و سريتك الذاتية.
خطوة بخطوة :كيفية إجـراء التجنيد

التجنيد -
1

قم بتعبئة أستامرة التجنيد
ان أستامرة التجنيد عبارة عن استامرة أسئلة عىل موقعنا عىل اإلنرتنت حيث نطرح
تخص صحتك و جسدك.
أسئلة ُّ
سنقوم بأستخدام إجاباتك ليك نق ّيم إذا ما كان سيتم أستدعائك للتجنيد .ستحصل
خالل االسابيع املقبلة القليلة عىل رسالة تحتوي عىل معلومات تسجيل الدخول.
لديك أسبوعني لتسجيل الدخول واألجابة عىل االسئلة من تاريخ أستالمك للرسالة
التي تحتوي عىل معلومات تسجيل الدخول .من واجبك أن تجيب بصدق .إذا مل تجب،

!

إذا مل تجب ،فقد تضطر
إىل دفع غرامة.

فقد تضطر إىل دفع غرامة.
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اإلخطار حول التجنيد
يف نهاية آذار/مارس  -نيسان/أبريل سوف تعرف إذا ما كان سيتم استدعائك
للتجنيد أم ال.
إذا ت ّم أستدعاؤك عليك الحضور لدينا .بأمكان االشخاص الذين مل يتم أستدعائهم
اىل التجنيد و لك ّنهم مازالوا يرغبون يف أنجاز الدورة االساس ّية مع الخدمة
العسكرية االلزاميّة،
تقديم طلب ذايت بعد تلقّيهم االخطار .اقرأ املزيد عىل الصفحة
 pliktverket.seحول كيفية القيام بذلك.
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% 19
االستدعاء للتجنيد.

التسجيل يف الخدمة العسكريّة
يستغرق التسجيل يف الخدمة العسكرية يوم او يومني و يتضم ّن أختبارات،
فحوصات ،تقييامت ومقابالت .ستقوم خالل التسجيل ببعض االجراءات من
أخصايئ نفساين .إذا مل تجتاز إحدى الخطوات،
ضمنها مقابلة ممرضة ،طبيب و ّ
يتوجب عليك إلغاء التسجيل يف الخدمة والذهاب إىل املنزل .ستظه ُر النتائج
قابليتك و مؤهالتك إلكامل الدورة األساسية مع الخدمة العسكريّة اإللزامية.
بأمكانك التسجيل يف الخدمة يف ستوكهومل ،يوتبوري أو ماملو.
نحن نتحمل نفقات السفر ،الطعام والسكن.
نحن نتبع التوصيات املتعلقة بـكوفيد.19-
هذه التوصيات قد تؤثر عىل بعض مراحل تسجيلك يف الخدمة.

!

 خطوة بخطوة4

التسجيل
يف نهاية التسجيل للخدمة سوف تقابل موظف تسجيل حيث سيقوم مبطابقة نتائجك
مع الرتب و املناصب املتوفرة .بعد إنتهاء التسجيل للخدمة و قبيل مغادرتك ستحصل
أول إذا ما كنت ستنخر ُط يف الدورة االساسية مع الخدمة العسكرية
عىل أشعار ّ
االلزام ّية و املكان .يف غضون بضعة أشهر بعد التسجيل للخدمة سوف تتلقى قرار
التسجيل النهايئ.
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الدورة األساسية مع الخدمة العسكرية االلزام ّية
إذا تم قبولك يف الدورة األساسيّة مع الخدمة العسكرية اإللزامية ،فإن مدّة التدريب
ستكون بني  15-6شه ًرا .قد تكون الدورة متط ّورة تقن ًيا أو تتطل ُّب جهدا ً بدن ًيا أو قد
يكون االثنني معاً.
هناك العديد من املناصب املختلفة  -بدءاً من ط ّباخ وسائق املركبات القتالية إىل
غطّاس كشف األلغام وامليكانييك.

التزام

15–6
تستغرق الدورة االساس ّية أشهراً أعتامداً عىل
املنصب .األكرث شيوعا هو  9أشهر.

إذا تم استدعائك للتجنيد ،عليك الحضور إلينا.
ميكن العثور عىل إجابات لألسئلة األكرث شيوعا عىل:
pliktverket.se

التجنيد
الخدمة العسكريّة اإللزام ّية

املناطق والدورات
يتم أجراء الدورة االساس ّية مع الخدمة العسكرية االلزامية يف مناطق مختلفة
يف البلد .يعتمد تخصص الدورة عىل املنصب الذي تم تسجيلك فيه.

185
عدد الدورات:

تقريبا

ميكانييك مروحيات ،غطّاس كشف األلغام ،ط ّباخ أو رمبا مراقب جوي؟
تكون البداية دامئاً الدورة االساس ّية مع الخدمة العسكرية االلزام ّية.

19 000
سيتم أستدعاء االشخاص اىل التسجيل للخدمة العسكرية السنة املقبلة.

ملزيد من املعلوماتPLIKTVERKET.SE :

مزايا لك.
و للسويد.
هناك العديد من األسباب ألداء الخدمة العسكرية االلزامية.
السبب الرئييس هو أن تساعد السويد عىل االستمرار يف أن تكون بلدا آمنا،
ولكن هناك أيضً ا مزايا أخرى بالنسبة لك.
التعويض اليومي
ستحصل عىل تعويض يومي قدره  146كرون يف
اليوم الواحد من الخدمة ،وهو ما يعادل حوايل 4 380
كرونمعفاة من الرضائب يف الشهر.
عالوة التعليم
عند االنتهاء من الدورة ستحصل عىل عـالوة تعادل
مبلغ إجاميل التعويض اليومي الذي حصلت عليه بالفعل .وهذا
يعني أنك :إذا أمتمت دورة ملدة تسعة أشهر ،يتم رضب مبلغ
 4 380كرون يف تسعة ،حيث ان العـالوة الخاصة بك تبلُغ
39,420كرون.
السفر من وإىل البيت

يكون العديد من أيّام العطل إجازة و حينها تقوم القوات
املسلحة بدفع تكاليف السفر من وإىل البيت.

السكن والطعام املجانيني
ستحصل عىل سكن مجاين وطعام طوال فرتة خدمتك
العسكرية اإللزامية.
الحق يف التوقّف عن الخدمة لغرض الدراسة
إذا تم قبولك يف الخدمة العسكرية اإللزامية ميكنك
التقدم بطلب للحصول عىل أجازة دراسيةُ .يكنك االحتفاظ
مبقعدك الدرايس و البدء بالدراسة أو استئنافها بعد الدورة
األساس ّية.
دفع رسوم أختبار املدرسة العليا

högskoleprov

تقوم القوات املسلحة بدفع تكلفة اختبارين للمدرسة العليا إذا
تزامنت أيام االختبار مع دورتك األساسيّة.

اتصل عىل الرقم  0771 -24 40 30إذا كانت لديك أسئلة حول التجنيد و الفحص
للمزيد من املعلومات بلغات أخرى ،قُم بزيارة pliktverket.se

املزيد من املعلومات سيصلكم عن طريق الرسائل

التجنيد و الخدمة العسكرية اإللزامية 2023–2022

سيحدث ما ييل

1

كانون الثاين/يناير -شباط/فرباير 2022

رسالة معبيانات تسجيل الدخول
يف بداية العام ،سرتسل مصلحة الفحص و
الخدمة االلزاميّة رسالة مع بيانات تسجيل
الدخول إىل ما يقرب من  100,000شخص
يف سن  18عاما ليجيبوا عىل أستامرة التجنيد
للعام الحايل .إذا تلقيت الرسالة ،عليك اإلجابة
عىل األسئلة يف غضون أسبوعني .وسيتم ارسال
الرسالة حتى اوائل شهر شباط/فرباير .
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آذار/مارس-نيسان/أبريل 2022

إشعار حول التسجيل يف الخدمة
وخالل الفرتة من آذار/مارس -نيسان/أبريل،
سيتلقى األشخاص الذين ت ّم أختيارهم
للتجنيد عىل رسالة .سنستدعي ما يُقارب
 19 000شخص من مواليد عام 2004
اىل التجنيد .سيصل األشعار عن طريق
 minsida.pliktverket.seأو عن
طريق رسالة.
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نيسان/أبريل  - 2022شباط/فرباير
2023

أستدعاء اىل التجنيد
سيتم إرسال االستدعاء اىل التجنيد مبدة
تقارب الشهرين قبل يوم التسجيل يف
الخدمة .وهذا يعني أن الشخص الذي
سيتج ّند أوالً يتلقى استدعاءه يف نيسان/
أبريل .إذا حدث التسجيل يف الخدمة يف
وقت الحق من العام ،أو يف عام ،2023
سيتم أرسال االستدعاء الحقاً .يوضّ ُح
االستدعاء زمان و مكان التسجيل للخدمة
العسكرية .عليك أن تذهب إىل
 minsida.pliktverket.seوتؤكد
حصولك عىل االستدعاء.
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أيّار/مايو - 2022نيسان/أبريل 2023

التجنيد
يجب عليك القيام بأشياء عديدة من بينها
عمل أختبارات وفحوصات طبية مختلفة
خالل فرتة التسجيل للخدمة و التي تستغرق
يوم أو يومني .يتم التسجيل للخدمة يف أحد
مكاتب مصلحة الفحص و الخدمة االلزاميّة
يف ستوكهومل ،يوتبوري أو ماملو .يعتمد مكان
التجنيد او التسجيل يف الغالب عىل املكان
الذي تعيش فيه يف البلد .سيحصل كافّة
االشخاص الذين سيساقون اىل التجنيد عىل
كتاب يتم أرساله اىل البيت و يحتوي عىل
الخاصة بالتسجيل للخدمة
كافّة املعلومات
ّ
العسكريّة .من املمكن أيضا قراءة املزيد
ومشاهدة األفالم عىل موقعنا اإللكرتوين
.pliktverket.se
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صيف  2023و ما بعده
الدورة
تبدأ أول دورة أساسيّة مع الخدمة العسكرية
االلزاميّة ملواليد عام  2004يف صيف عام
 .2023وترتاوح مدة الدورة بني  6و 15
شهرا ،ويجري يف أماكن مختلفة من البلد.

افتح الدردشة الرسيعة  SNAPCHATوص ّور الرمز ضوئياً!

عدسة التجنيد  -تعرف عىل التجنيد
غرفة بغـرفة
االخصايئ النفيس .قم بزيارة غرفة الكمبيوتر وانظر داخل
راجع املمرضة ،الطبيب و
ّ
الغرف الخاصة باالختبارات البدنية .يف عدسة التجنيد ميكنك التعرف عىل جميع
الخطوات املتعلقة بالتسجيل للخدمة – غرفة بغرفة.
افتح الدردشة الرسيعة  Snapchatوصور الرمز ضوئياً!

