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سوئد بدینگونه اداره میشود
دولت و دبیرخانه آن
نخست وزیر و دیگر وزرا
رئیس مجلس پس از هر انتخاباتی  ،پیشنهاداتی را برای نخست وزیر جدید ارائه می کند .نخست وزیر سپس توسط
پارلمان منصوب می شود و مأمور به تشکیل دولت می شود .این دولت به ریاست نخست وزیر  ،سوئد را اداره می
کند .دولت متشکل از نخست وزیر و تعدادی از مشاوران دولت است  ،یعنی وزیران  ،با حوزه های مربوط به
مسئولیت های خود.

دولت به اینصورت کار میکند
دولت بر سوئد حكومت می كند و محرك در ایجاد و تغییر قوانین است و از این رو می تواند بر رشد كل جامعه تأثیر
بگذارد .اما دولت در مقابل مجلس مسئول است و برای پیاده کردن سیاست های خود باید از پشتیبانی مجلس برخوردار
باشد.
دولت برکشورحکومت میکند ،و این بدین معنی است که دولت از جمله:
• پیشنهادهای قانونگذاری را به مجلس ارائه می دهد
• تصمیمات مجلس را اجرا می کند
• مسئول بودجه ای میباشد که مجلس تصویب کرده است
• نماینده سوئد در اتحادیه اروپا است
• با سایر کشورها موافقتنامه مینویسد
• عملیات دولتی را کنترل می کند
• در اموراداری خاص تصمیم می گیرد که هیچ مقام دیگری مسئولیت آن را به عهده ندارد.
تغییراتی که دولت می خواهد انجام دهد  ،درپیشنهادها یا اصطالحا درالیحه ها ارائه
شده است که برای تصمیم گیری به مجلس تحویل داده می شود .و همچنین این دولت
است که بودجه پیشنهادی کشور تهیه و به مجلس ارائه میدهد.
وقتی مجلس درمورد موضوعی مانند قانون جدید یا بودجه دولت اتخاذ کرده باشد،
این وظیفه دولت است که تصمیم مجلس را به اجرا گذارد .درعین حال اگر قانون
جدید حقوق یا تعهدات جدیدی را به شهروندان میدهد ،بدین معناست که همزمان
مسئولیت های جدیدی برای اداره مربوطه ایجاد میشود.
تصمیمـــــات مشترک
دولت در کلیه امور دولتی در جلسات دولت که هرهفته تشکیل می شود ،تصمیمات مشترکی اتخاذ میکند .حداقل پنج
وزیر باید برای تصمیم گیری در دولت حضور داشته باشند .تصمیمات دولت ایستگاه نهایی رسمی برای یک روند
تصمیم گیری طوالنی است .غالبا قبل از تصمیم دولت چندین ماه کار در سطح رسمی کارمندی انجام می شود .بعضی
اوقات یک پرونده می تواند بر مسئولیت های چندین وزیر دولتی دخالت گذارباشد .در این حالت ،باید بطور مشترک
توسط همکاران آنها تهیه شود .همه وزرا قبل از تصمیم گیری در جلسه دولت باید درباره این تصمیم به توافق برسند.
هر ساله حدود  ۷۰۰۰تصمیم دولت اتخاذ می شود.
دبیرخانه دولت بدینگونه کار میکند
دبیرخانه دولت مرجعی است که به عنوان ستاد دولت عمل می کند و از دولت در کار خود برای اداره سوئد و اجرای
سیاست آن پشتیبانی می کند .دبیرخانه دولت شامل شورای دولتی ،وزارتخانه ها و بخش اداری هستند .دبیرخانه دولت
حدود  ۴۵۰۰کارمند دارند که حدود  ۲۰۰نفر از آنها استخدام شده گان سیاستمدارهستند .درتغییر حکومت ،منصوب
شدگان سیاسی برکنار میشوند ،در حالی که مقامات استخدام شده غیر سیاسی کار خود را حفظ می کنند.

شورای وزرا کار دبیرخانه دولت را راهنمایی و هماهنگ می کند و مسئولیت هماهنگی سیاست اتحادیه اروپا در سوئد
را برعهده دارد .نخست وزیر رئیس شورای وزرا است .وزارتخانه هر بخش یک تا سه وزیر دارد که یکی از آنها
رئیس این وزارتخانه است .رئیس بخش اداری یک رئیس اداره است که یک کارمند غیرسیاسی است.
کارمندان برای تهیه مبنای تصمیمات و پیشنهادات جهت تصمیمگیری های مختلف دولت و تحقیق درمورد موضوعات
ملی و بین المللی به دولت کمک میکنند .مهمترین وظایف شامل روند مراحل وضع قانون و روند بودجه می باشد.
کارمندان همچنین کنترل سازمان های دولتی را به عهده داشته و تحت وزارتخانه مربوطه کار می کنند.
کار در اتحادیه اروپا ( )EUبر فعالیت همه وزارتخانه ها تأثیر می گذارد ،و کامندان همه وزارتخانه ها نماینده سوئد
دراتحادیه اروپا هستند و سؤاالتی را برای مطرح کردن درجلسات اتحادیه اروپا تهیه می کنند.
سوئد حدود  ۱۰۰اداره خارجی دارد .اداره جات خارجی متشکل از سفارتخانه ها  ،نمایندگی ها ،هیئت ها و
کنسولگری های ما هستند .آنها به همراه حدود  ۴۰۰کنسولگری افتخاری دیگر ،نمایندگی خارجی ما را تشکیل می
دهند.

فعالیت های دبیرخانه دولت
رئیس هر وزارتخانه یک مشاور دولت است  ،یعنی یک وزیر .در وزارتخانه ممکن است تعداد مشاورین دولتی
بیشتراز رئیس وزارتخانه باشند .دراینصورت آنها مسئولیت برخی از مسائل را برعهده دارند .هر وزیر دارای ستاد
کارمندان سیاسی منصوب شده ،مانند منشی وزرا ،کارشناسان سیاسی و سخنگوی مطبوعاتی می باشد.
وزارت کار
مسئولیت های وزارت کارواشتغال :سیاست کار ،سیاست بازار کار ،سیاست ادغام درجامعه ،موضوعات تبعیضی،
حقوق بشر در سطح ملی ،تابعیت سوئد و سیاست اقلیت ها.
وزارت دارایی
حوزه های مسئولیت وزارت دارایی :سیاست های اقتصادی ،بودجه دولت  ،سیاست های مالیاتی ،مسائل بازار مالی،
مسائل مربوط به قمار ،همکاری های اقتصادی بین المللی ،شرکت هایی با مالکیت دولتی ،اقتصاد شهرداری ها و
وضع قوانین دراین باره.
وزارت دفاع
حوزه های مسئولیت وزارت دفاع :دفاع نظامی وغیرنظامی کشور ،محافظت و آمادگی در برابر حوادث  ،آمادگی
بحران  ،تالش های بین المللی برای ارتقاء صلح  ،حقوق ملیتها درگیری های مسلحانه و موضوعات اطالعاتی سیاست
های امنیتی.
وزارت زیرساخت های کشور
وزارت زیرساخت مسئولیت موضوعات مربوط به حمل و نقل و زیرساختها ،دیجیتالی شدن و فناوری اطالعات،
موضوعات پُست و انرژی را به عهده دارد.
وزارت دادگستری
حوزه های مسئولیت وزارت دادگستری :قانون اساسی و قانونگذاری درحقوق کیفری ،قانون مدنی وپروسه حقوقی،
دادگستری ،سیاست مهاجرت و پناهندگی ،موارد عفو درپرونده های کیفری و برخی موارد دیگر کیفری ،سیاست
دموکراسی و موضوعات مربوط به مصرف کنندگان.
وزارت فرهنگ
مسئولیت های وزارت فرهنگ :فرهنگ و شرایط خالقان فرهنگ ،میراث فرهنگی ،رسانه ها ،فیلم و ورزش.

وزارت محیط زیست
مسئولیت های وزارت محیط زیست :یک محیط زیست نرمال غیر سمی ،آب و هوا ،دریا ،آب  ،تنوع زیستی ،حفاظت
از طبیعت ،سیستم اهداف زیست محیطی ،همکاری بین المللی محیط زیست ،چرخه های زیستی ،ایمنی هسته ای و
محافظت از تشعشعات ،قوانین محیط زیست ،فناوری محیط زیست و تحقیقات زیست محیطی.
وزارت بازرگانی
حوزه های مسئولیت وزارت بازرگانی :رشد منطقه ای ،انرژی ،حمل و نقل و زیرساخت ها ،فناوری اطالعات و
پستی و تجارتی .حوزه مسئولیت بازرگانی شامل خالقیت و کارآفرینی  ،رقابت پذیری و بازارهای مناسب و همچنین
تحقیق و نوآوری با نیازانگیزدارمی باشد.
وزارت اموراجتماعی
مسئولیت های وزارت امور اجتماعی :مراقبت های بهداشتی ،بهداشت عمومی ،حقوق کودکان ،معلولیت ،مراقبت از
سالمندان ،خدمات اجتماعی ،بیمه درمانی ،حقوق بازنشستگی و حمایت مالی خانواده ،مدیریت دولتی ،مسکن ،ساخت و
ساز و مجامع مذهبی.
وزارت آموزش و پرورش
حوزه های مسئولیت وزارت آموزش و پرورش :پیش دبستانی و مدرسه ،دانشگاه و مدارس عالی ،پژوهش ،آموزش
بزرگساالن ،آموزش برای معلوالن ذهنی ،آموزش سوئدی برای مهاجران ،آموزش مردمی ،فعالیت های فضایی،
برابری جنسیتی ،سیاست جوانان و سیاست های جامعه مدنی.
وزارت امورخارجه
مسئولیت های وزارت امور خارجه :سیاست خارجی و امنیتی ،پیشرفت جهانی و کمک اقتصادی ،سیاست تجارت،
کمک به سوئدی ها در خارج از کشور ،حقوق مردمی و حقوق بشربین المللی ،کنترل صادرات تجهیزات نظامی،
همکاری های بین المللی با کشورها و مناطق و تجارت ،سرمایه گذاری و ارتقاء سوئد.
عالوه بر وزارتخانه ها ،یک سازمان کلی نیز وجود دارد:
کمیته شورای وزرا
وظیفه کمیته شورای وزرا هدایت وهماهنگی کار دبیرخانه دولت و مسئولیت هماهنگی سیاست سوئد دراتحادیه اروپا
است .کمیته شورای وزرا شامل دفتر نخست وزیری ودبیرخانه وزیر اتحادیه اروپا می باشد.
بخش امورمدیریت
بخش امورمدیریت منبع و مسئولیت مشترک دبیرخانه دولتی است و مسئولیت امور اداری وزارتخانه ها را برعهده
دارد .ازجمله شامل موارد دیگر ،کارهای تغییر و نوسازی در دبیرخانه دولت ،امور مالی این اداره ،مسائل مربوط به
کارفرمایان ،تأمین صالحیت ها ،پشتیبانی فناوری اطالعات ،کتابخانه ها  ،بایگانی ها و پرونده ها و همچنین اطالعات
و ارتباطات می باشد.

اداره ها
حوزه مسئولیتی هر وزارتخانه شامل تعدادی اداره های دولتی است که باید قوانین را اجرا و فعالیتهایی را که توسط
پارلمان و دولت تصمیم گرفته می شود انجام دهند .اداره مهاجرت سوئد و اداره مالیاتی سوئد نمونه هایی از سازمان
های دولتی هستند.
هر ساله ،دولت در مورد نامه های تنظیمی برای اداره ها تصمیم می گیرد .اهداف خود را برای فعالیتهای آن اداره و
اینکه چقدر پول می تواند استفاده کند را بیان می کند .بنابراین دولت امکانات بسیار خوبی برای کنترل فعالیت های
اداره ها دارد ،اما به هیچ وجه مجاز نیست درچگونگی اِعمال یک قانون درآن اداره و یا درمورد تصمیم گیری در
مورد یک پرونده دخالت کند.

اداره ها این امر را مستقل تصمیم می گیرند و به وزارتخانه ها گزارش می دهند .دربسیاری ازکشورهای دیگر ،یک
شورای دولتی این قدرت را دارد که مستقیما در کار مداوم اداره دخالت کند .در سوئد چنین فرصتهایی وجود ندارد.
این امر معموال ممنوعیت حکومت وزرا نامیده می شود.

روند بودجه بندی
کار دربودجه دولت فرایندی طوالنی است که بیش از یک سال قبل از آغاز سال مالی جاری آغاز می شود .این روند
از ماه دسامبر با پیش بینی گزارش وزارت دارایی برای توسعه اقتصاد اجتماعی به دولت آغاز می شود .در ماه
مارس ،جلسات مشورتی دولت در جهت بودجه دولت برگزار می شود .تمرکز اصلی برای سالهای آینده در الیحه
اقتصادی بهار است که در ماه آوریل به مجلس ارائه می شود.
در طول بهار و تابستان ،کار ر وزارتخانه ها ادامه خواهد یافت و دولت پیشنهاداتی برای بودجه دولت برای سال آینده،
و دولت الیحه بودجه را در ماه سپتامبر به مجلس ارائه می دهد.
در حالی که مجلس برروی الیحه بودجه کار بررسی میکند ،وزارتخانه ها نامه های تنظیمی را برای اداره ها آماده می
کنند .دولت قبل از سال نو نسبت به نامه های تنظیمی به اداره ها تصمیم می گیرد.

روند وضع کردن قانون
پارلمان سوئد درمورد قوانین جدید تصمیم گیری می کند .دولت قوانین جدید را پیشنهاد می کند .دولت هر ساله حدودا
 ۲۰۰الیحه را به مجلس ارسال می کند .برخی از لوایح قوانین کامال جدید را پیشنهاد می کنند ،در حالی که برخی
دیگر اصالحاتی را در قوانین موجود ارائه می دهند.
تحقیقات و کمیته ها
برخی از مسائلی که دولت روی آن کار می کند  ،حل آن مشکل تر ازدیگرمسائل است .درچنین شرایطی ،دولت می
تواند یک بازرس ویژه (یک نفر) یا کمیته (گروهی از چند نفر) را برای بررسی موضوع منصوب کند .دولت این
وظیفه را به اصطالح بخشنامه را به بازرس یا کمیته توصیف می کند .نتیجه گیری جمع آوری شده در گزارشی علنی
و دردسترس همه قرارمیگیرد.
 .1یک تحقیق دولتی برای بررسی موضوع تشکیل میشود .کمیته یا شخص مأموریت دارد که شرایط را آنطور
که دولت می خواهد اجرا کند  ،بررسی کند .چارچوب تعیین تکلیف در به اصطالح بخشنامه های کمیته ای
ارائه شده است.
 .2وقتی تحقیقات به پایان رسد ،بازرس یا کمیته گزارشی را می نویسند.
 .3این گزارش به ادارها ،سازمان ها ،شهرداری ها و سایر ذینفعان ارسال میشود که می توانند دراین مورد
اظهار نظر کنند  ،به اصطالح پاسخ های ارجاعی بدهند .اگرجواب بسیاری از ارگانهای ارجاع منفی باشد ،
تصمیم ممکن است این باشد که بیشتر به این موضوع نپردازیم یا سعی در یافتن راه حل هایی کنیم بغیر
ازمواردی که توسط استعالم پیشنهاد شده است.
 .4این گزارش همچنین به شورای حقوقی ارسال میشود که جنبه های حقوقی را بررسی می کند.
 .5دولت سپس یک پیشنهاد ،یک الیحه ای را به مجلس می نویسد.
 .6یکی از کمسیون های مجلس اظهارنظرهایی درباره پیشنهاد (گزارش کمیته) ارائه میدهد.
 .7مجلس به این الیحه رأی می دهد .درصورت پذیرش ،قانون جدیدی در مجموعه قانون اساسی سوئد)SFS( ،
صادر می شود.
وضع برخی از قوانینی که مربوط به سوئد هستند در اتحادیه اروپا انجام میگیرد .برخی از قوانینی که در اتحادیه اروپا
به تصویب رسیده اند بطور مستقیم درسوئد اعمال می شوند بدون اینکه مجلس سوئد درمورد این موضوع تصمیم
بگیرد.

مدل سوئدی جامعه
سیستم دموکراتیک با انتخابات آزاد
سوئد یک دموکراسی با یک سیستم حکومتی پارلمانی است  ،به این معنی که تمام قدرت رسمی ازسوی مردم شروع
میشود .این قوانین توسط یک مجلس با  ۳۴۹نماینده تشکیل می شود که توسط مردم هر چهار سال یکبار انتخاب می
شود .رئیس مجلس پس از هر انتخابات  ،پیشنهاد نخست وزیر جدید را ارائه می کند.
نخست وزیر سپس توسط پارلمان منصوب می شود و مأموریت برای تشکیل دولت به او داده می شود.
بطور رسمی ،سوئد سلطنتی مشروطه و پادشاه کارل شانزدهم به عنوان رئیس دولت است .سلطنت دارای یک رئیس
دولت نمادین است که تقریبا فقط وظایف تشریفاتی دارد.
هنگامی که انتخابات عمومی برگزار می شود ،تقریبا هفت میلیون رای دهنده واجد شرایط سوئد این فرصت را دارند
که برای انتخاب نمایندگان مردم درمجلس ،شورای استان و شهرداری ها شرکت کرده وتأثیر گذار باشند.
برای واجد شرایط بودن برای رأی دادن در سه انتخابات  ،باید در روز انتخابات حداقل  ۱۸ساله باشید .
عالوه بر رای گیری ،روش های دیگری نیز برای تأثیرگذاری در سیاست سوئد وجود دارد .برخی از نمونه ها پیوستن
به یک حزب سیاسی ،اظهار نظر در مورد کمیته ها و گزارش های تحقیقاتی و شرکت در همه پرسی ها می باشد.
هر پنج سال یکبارانتخابات نیز برای پارلمان اروپا برگزار می شود ،تنها نهادی از نهادهای اتحادیه اروپا كه مستقیما
انتخاب می شود .تمامی کسانی که تابعیت یک کشورعضواتحادیه اروپا را دارند و درثبت احوال سوئد ثبت هستند می
تواند درسوئد برای پارلمان اروپا رای دهد.

مدل مدیریت سوئدی
سوئد در سطح ملی ،منطقه ای و محلی اداره می شود .عالوه براینها ،سطح اتحادیه اروپا نیز به آن اضافه میشود.
سطح ملی
پارلمان که قدرت وضع قوانین را دارد ،نماینده مردم در سطح ملی است .دولت با اجرای تصمیم مجلس و پیشنهاد
قوانین جدید و اصالح قوانین ،سوئد را اداره می کند .برای کمک به این کار ،دولت دبیرخانه دولتی و اداره های دولتی
را در اختیار دارد.
سطح منطقه ای
سوئد به  ۲۱استان تقسیم شده است .درهر استان یک اداره منطقه ای دولتی ،یا استانداری وجود دارد .برخی دیگر از
سازمانهای دولتی نیز در سطح منطقه ای و محلی فعالیت می کنند ۲۰.سازمان منطقه وجود دارد .باالترین نهاد تصمیم
گیری شورای منطقه ای است.
قانون کمون ها فعالیت های منطقه ای را هدایت می کند  ،اما جایی برای خودمختاری وجود دارد  ،یعنی تصمیم گیری
درهر شهرداری یا منطقه ای خاص در آن بخش اتخاذ می شود.
سطح محلی
سوئد حدود  ۲۹۰شهرداری یا کمون دارد .شهرداری ها مسئول اکثر خدمات جامعه ای هستند که در آن زندگی می
کنیم .ازمهمترین وظایف آنها پیش دبستانی  ،مدرسه  ،خدمات اجتماعی و مراقبت از سالمندان است .شهرداری ها
توسط سیاستمداران منتخب مردم اداره می شوند .باالترین نهاد تصمیم گیری  ،شورای شهرداری است .قانون کمون ها
فعالیت های شهرداری ها را هدایت می کند ،اما همانند سطح منطقه  ،در کمون نیزامکان خودمختاری هم وجود دارد.

سطح اتحادیه اروپا
سوئد تحت پوشش مقررات اتحادیه اروپا است و در فرایندی که قوانین مشترک جدید تدوین و تصمیم گیری می شود ،
شرکت می کند .دولت نماینده سوئد در شورای اروپا و شورای اتحادیه اروپا است که غالبا شورای وزیران اروپا یا
شورای وزیران اتحادیه اروپا نامیده می شود و راهنمایی های الزم برای همکاری های آینده را تعیین می کند .نخست
وزیر همچنین مسئولیت کلی برای توسعه و هماهنگی سیاست سوئد دراتحادیه اروپا را برعهده دارد.

قانون اساسی سوئد
قانون اساسی باالتر از سایر قوانین است و هیچ قانون دیگری مجاز به مغایرت با قانون اساسی نیست .همچنین نمی
توان به راحتی قوانین دیگر قانون اساسی را تغییر داد .این اصالحیه مستلزم این است که مجلس در دو نوبت مختلف
تصمیم مشابه را اتخاذ کند .عالوه براین  ،انتخابات پارلمانی باید در طول دوره مابین تصمیمات انجام شود.
قانون اساسی مربوط به حاکمیت حکومت و دموکراسی ،نظم تاج و تخت ،آزادی بیان و آزادی مطبوعات و سایر
آزادیها و حقوق اساسی است:
• شکل دولت  ۱۹۷۴شامل مبانی شکل حکومتی سوئد  ،چگونگی کار دولت  ،چه نوع آزادی ها و حقوق
اساسی مردم سوئد دارند و چگونه انتخابات مجلس باید انجام شود.
• دستور جانشینی سال  ۱۸۱۰چگونگی وراثت تاج و تخت سوئد را تنظیم می کند ،یعنی اینکه چه کسی باید
پادشاه یا ملکه باشد.
• در میان چیزهای دیگر  ،آیین نامه آزادی بیان در سال  ۱۹۴۹شامل مقررات مربوط به آزادی مطبوعات و
حق دسترسی به اسناد عمومی است.
• قانون آزادی بیان در سال  ،۱۹۹۱آزادی بیان را در رادیو ،تلویزیون ،فیلم و رسانه های جدید مشابه را تنظیم
می کند.

حقوق بشر
مسئولیت اینکه حقوق بشرنقض نشوند برمجلس ،دولت و كل بخشهای دولتی ،منطقه ای و شهری می باشد .هدف دراز
مدت دولت اطمینان خاطراز رعایت کامل حقوق بشردرسوئد است.
در سوئد ،حقوق بشر چه به توسط قانون اساسی وچه ازطریق سایر قوانین و مقررات محافظت می شود .عالوه براین،
کنوانسیون اروپایی برای حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی از سال  ۱۹۹۵در سوئد به مرحله اجرا در آمده
است .همچنین توافق نامه های بین المللی دیگری نیز بین کشورهایی وجود دارد که حقوق بشر را تصویب می کنند.
کار دولت برای ترویج و حمایت از حقوق بشر ،هم در سیاست ملی و هم درهمه بخش های سیاست خارجی ،نفوذ
دارد.

برابری
در سوئد ،سنت طوالنی مدت کار با موضوعات برابری جنسیتی وجود دارد .برابری جنسیتی به این معناست که زنان
و مردان درهمه زمینه های زندگی از حقوق و فرصت های یکسانی برخوردارهستند ،مانند شرایط برابر در بازار
کار ،مسئولیت مشترک خانه ها و کودکان و همچنین برابری مالی.
اما تقسیم قدرت و نفوذ بین زن و مرد هنوز در نقاط مختلف جامعه متفاوت به نظر می رسد .سیاست یکی از زمینه
هایی است که تقسیم جنسیتی نسبتا برابر دارد .درمجلس ،نسبت زنان در حدود  ۴۶درصد و مردان حدود  ۵۴درصد
است .در زمینه های دیگر ،مانند علم ،فرهنگ ،رسانه های جمعی ،کلیسا و تجارت سوئد ،زنان از نظر مقام های
پیشرو کمتر هستند .در دنیای تجارت ،علیرغم برخی تغییرات در سال های اخیر ،تسلط مردان بزرگترین است.

علنیت
اصل علنیت
اصل علنیت به معنای این است که تا حد امکان فعالیت مسئوالن ،مجلس و مجامع تصمیم گیری شهرداری باز باشد .به
منظور تضمین شفافیت در کار ،اصل اسناد عمومی در یکی از قانون اساسی ها ،قانون آزادی مطبوعات بیان شده
است.
اصل علنیت به همه حق دسترسی به اسناد عمومی را می دهد .اسنادی که توسط دبیرخانه دولت و سایر ادارت از قبیل
نامه ها  ،تصمیمات و تحقیقات دریافت یا ارسال می شوند معموال عمومی هستند .قواعد اصلی این است که کلیه اسناد
دریافتی باید در مرجع پذیرنده ثبت شوند.
یادداشت ها و پیش نویس ها معموال اسناد عمومی محسوب نمی شوند .اگر می خواهید بدانید چه مدارکی در اختیار
یک اداره است یا مدارکی را دریافت کنید ،با آن اداره تماس بگیرید.
اصل علنیت نیز به این معناست که مسئوالن و سایر افراد مشغول کار در شوراهای ایالتی ،شهرداری و منطقه ای
دارای آزادی ارتباط هستند .این بدان معناست که آنها حق دارند درباره چیزهایی که درغیر این صورت مخفی هستند ،
بجز برخی از اطالعات ،به عنوان مثال رسانه ها ،بدون اینکه بتوانند برای آن مجازات شوند و بدون اینکه کارفرما
بتواند دریابد چه کسی اطالعات را ارائه می دهد ،حق بازگویی دارند.

نمایندگان
یک کارکرد مهم تضمین شفافیت در بخش دولتی ،سیستم نمایندگان است که این مفهوم در چندین کشور دیگر
نیزگسترش یافته است.
سوئد دارای نمایندگان رسمی زیر است:
نمایندگان دادگستری ( )JOـ یا نمایندگان مجلس که رسما نامیده می شوند ـ و توسط مجلس انتخاب می شوند تا کنترول
کنند که ادارات و کارمندان آنها از قوانین و مقررات مربوطه در فعالیت های خود پیروی می کنند.
رئیس کل دادگستری ( )JKوظایف اصلی نظارت بر ادارات و دادگاهها را به نمایندگی از دولت  ،نماینده دولت در
دعاوی در دادگاه  ،تسویه مطالبات علیه دولت  ،دادستان در مطبوعات و پرونده های آزادی بیان و مشاور حقوقی
دولت باشد.
نماینده مصرف کنندگان ( )KOازمنافع مصرف کنندگان در برابر شرکت ها دادگاه دفاع می کند .وظیفه اصلی  KOاین
است که بررسی کند که شرکت ها از قانون بازاریابی  ،قانون شرایط قرارداد  ،قانون ایمنی محصول و قانون فروش از
راه دور و فروش خانگی را رعایت می کنند.
نماینده تبعیض ( )DOتبعیت از قانون تبعیض را تضمین می کند.
نماینده كودكان ( )BOبراساس كنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق كودكان  ،حقوق و منافع كودكان و جوانان را
نمایندگی میکند.

ویرایش کردن از دولت
کمسیون قانون اساسی ، KU ،کمیته ای در مجلس است که وظایف دولت و رسیدگی به امور دولتی را بررسی می کند.
عالوه بر این KU ،موضوعات مربوط به ،بعنوان مثال ،قانون اساسی ،دستور کار مجلس و انتخاب حسابرسان کشوری
را تهیه می کند.

دفتر حسابرسی ملی که اداره ای در زیر نظرمجلس است ،ادارات و فعالیت های دولتی را بررسی کرده و تأیید می کند
که آنها از دستورالعمل ها ،قوانین و مقررات پیروی می کنند و به اهداف خود می رسند ،یعنی دولت و سایر اداره ها
کار خود را انجام می دهند.
برخی ادارات دولتی نیز نظارت کننده هستند ،یعنی وظیفه کنترل عملیات را دارند .بدین ترتیب دولت کار شوراهای
بخش ها  ،مناطق و شهرداری ها را بررسی و پشتیبانی می کند .به عنوان مثال ،بازرس مدرسه یک اداره نظارتی است
که مدارس را بازرسی می کند ،تا ببیند که آنها قوانین و مقررات را رعایت می کنند.

سوئد در دنیا
سوئد و اتحادیه اروپا
از اول ژانویه  ،۱۹۹۵سوئد به دنبال همه پرسی ملی در سال  ۱۹۹۴عضو اتحادیه اروپا شد .عضویت به این معنی
است که سوئد در کار اتحادیه اروپا شرکت دارد و این فرصت را دارد تا بر تصمیماتی که اتخاذ می شود تأثیر بگذارد.
در حال حاضر سوئد خارج از اتحادیه اقتصادی و پولی  EMUاست ،که از جمله بدین معنی است که کشورهای عضو
یورو را بعنوان واحد پول مشترک دارند .در سپتامبر  ،۲۰۰۳همه پرسی در مورد اینکه آیا سوئد باید به اتحادیه ارزی
بپیوندد برگزار شد .نتیجه این شد که  ۵۵.۹درصد از رای دهندگان پاسخ منفی دادند.
حدود  ۱۲۰۰سوئدی در اتحادیه اروپا فعالیت می کنند .برخی ازآنها نماینده سوئد و منافع سوئد و برخی دیگر خدمات
مختلفی را در دولت اتحادیه اروپا دارند ،به عنوان مثال در کمیسیون اروپا.

سوئد و سازمان ملل
سوئد در سال  ، ۱۹۴۶سال بعد از تشکیل این سازمان ،عضو سازمان ملل متحد شد .از آن زمان ،مشارکت فعال در سازمان ملل
نقش مهمی در سیاست خارجی سوئد ایفا کرده است.

دولت سوئد با حمایت گسترده از مجلس خود ،همکاری در سازمان ملل را مهمترین ابزار برای پرداختن به مسائل مهم
بقای جهان می داند .این وظیفه مستلزم ایجاد یک سازمان ملل متحد قوی و همکاری نزدیک با سازمانهای محلی،
کشورهای خاص و جامعه مدنی در سراسر جهان میباشد.
ازدهه  ۱۹۶۰سوئد در بیشتر عملیات های صلح سازمان ملل متحد شركت كرده است .بیش از  ۷۰،۰۰۰سوئدی در طی
این سالها خدمات سازمان ملل را انجام داده اند وچندین سوئدی نیزبهعنوان میانجی سازمان ملل فعالیت کرده اند.
سوئد در طیف گسترده ای از مناطق کار سازمان ملل فعالیت می کند .این کشور در زمره آغازگرهای مسائل مهم بوده
است .لغو مجازات اعدام  ،حقوق کودکان ،لغو آپارتاید ،کنوانسیون شکنجه و همچنین در مناطقی مانند خلع سالح ،محیط
زیست و مبارزه با مواد مخدر نمونه هایی از موضوعاتی است که سوئد درگیر آن است .سوئد همچنین در همکاری های
توسعه چند جانبه یکی از بزرگترین اهدا کنندگان درآژانس های مختلف سازمان ملل است.

همکاری کشورهای شمال اروپا
همکاری رسمی بین کشورهای شمال اروپا از قدیمی ترین و گسترده ترین همکاری های منطقه ای در جهان است.
همکاری سیاسی مبتنی بر ارزشهای مشترک و تمایل به دستیابی به نتایجی است که به توسعه پویا کمک می کند و
صالحیت و رقابت کشورهای شمال اروپا را افزایش می دهد.

شورای کشورهای شمال اروپا
شورای کشورهای شمال اروپا  ،كه در سال  ۱۹۵۲تشكیل شد ،دارای  ۸۷عضو شورا از دانمارك ،فنالند ،ایسلند ،نروژ،
سوئد ،جزایر فارو  ،گرینلند و اُیلند میباشد .اعضا در مجالس کشورها شرکت دارند ،توسط حزب مربوطه معرفی می
شوند و توسط پارلمان انتخاب می شوند .هیچ انتخاب مستقیمی برای شورای کشورهای شمال اروپا وجود ندارد.

واقعیتهایی درباره سوئد
پایتخت :استکهلم
جمعیت :حدود  ۱۰ملیون نفر
سن متوسط :مردان حدود  ۸۱سال ،زنان حدود  ۸۴سال
زبان :سوئدی .زبان های اقلیت های ملی شناخته شده :فنالندی ،سامی ،رومانی چیب ،نوعی فنالندی ،عبری
شکل حکومتی :سلطنت مشروطه ،دموکراسی پارلمانی
پارلمان :مجلس تک شورایی منتخب مردم با  ۳۴۹عضو .از این تعداد ۴۶.۱۵ ،درصد زنان و  ۵۳.۹۵درصد مردان
هستند ()۲۰۱۸
مساحت ،۴۵۰ ۰۰۰ :کیلومتر مربع ،سومین کشور بزرگ در اروپای غربی
ارز :کرون سوئد ()SEK
برای اطالعات بیشتر:
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