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ستوكهولم المتحدة
يجب أن تكون ستوكهولم مدينة تساعد الجميع على النمو؛ مدينة متماسكة مفعمة بالنشاط والحيوية في كل 

جزء من المدينة. الرفاه العام هو أساس نوعية حياة سكان ستوكهولم وأمنهم في كل مرحلة من مراحل 
حياتهم.

ستوكهولم ذات البيئة الذكية
يجب أن تكون ستوكهولم مالذا طبيعيا هادئا وسط ضجة المدينة الكبيرة ويجب أن يتوفر بها حلول ذكية تجعل 

من السهل أن تكون صديقة للبيئة. ويعتبر جعل المدينة خالية من الوقود األحفوري أولوية قصوى.

ستوكهولم مستدامة ماليا
ينبغي أن تتحمل ستوكهولم مسؤولية طويلة األجل عن مواردها المالية عن طريق خلق مناخ إيجابي 

لالبتكار داخل شبكة عالمية. يجب على المدينة جذب رجال األعمال الدوليين والطالب والزوار.

ستوكهولم مستدامة ديموقراطيا
يجب أن ُيعَطى سكان ستوكهولم الفرصة إلبداء رأيهم في تنمية المدينة ويجب أن يشعروا باالنسجام معها. 

وينبغي أن تكون ستوكهولم نموذجا يحتذى به في حماية حقوق اإلنسان.

ستوكهولم للجميع
ستوكهولم تنمو بسرعة؛ ففي غضون عامين فقط، سيبلغ عدد السكان مليون 

نسمة. ويتطلب هذا النمو السريع خطة طويلة األجل. ستوكهولم لديها بالفعل خطة 
طويلة األجل. بصفتي  عمدة مدينة ستوكهولم لدي مهمة كبيرة وملهمة ومسؤولة 

للغاية لضمان استمرار االستدامة في ستوكهولم للجميع.

ولتحقيق ذلك، اعتمدت مدينة ستوكهولم أربعة مبادئ توجيهية لتنظيم هذا العمل:

كورن فانغورد
 عمدة مدينة ستوكهولم



 اقرأ المزيد عن كيفية نمو ستوكهولم على
vaxer.stockholm.se موقعنا اإللكتروني الجديد

ستوكهولم تنمو
من أجلك.

ستوكهولم تنمو أسرع من أي وقت مضى. ولالستفادة الكاملة من 
الفرص التي تخلقها التنمية، ومن أجل سد الحاجات، يتعين علينا أن نفكر 

ونبني بطرق جديدة.

النمو يفيد ستوكهولم، يفيد أهلها والوافدين الجدد، ويجعل الحياة أفضل 
اليوم وغدا. نحن نلبي االحتياجات الجديدة ونمحو التي عفا عليها الزمن. 

في غضون عامين، سيبلغ عدد سكان ستوكهولم مليون نسمة.

قبل كل شيء، نقوم ببناء منازل جديدة ونحسن وسائل المواصالت 
العامة، ولكننا نحتاج أيضا إلى بنية تحتية إضافية أخرى مثل المدارس، 

ورياض األطفال، والمراكز الرياضية، وممرات المشاة وممرات 
الدراجات. 

زيادة عددنا تعني زيادة عدد المشاركين في تشكيل ستوكهولم المستقبل، 
واتساع أفقنا، وإثراء الخبرات والفرص التي يمكن أن تقدمها المدينة. 

ونحن نشهد تغييرا بمعدل يومي تقريبا. نحن نبني تطورات جديدة 
ونحدث ونحسن المباني الموجودة حاليا.

إننا نعيش في مدينة مفعمة بالحياة و تتطور باستمرار. مما يثري الرؤى  
المطروحة، ويجعل أمامنا الكثير من الكنوز التي علينا اكتشافها. 

ولكن التغيير يفرض أيضا مطالب كبيرة. حيث يجب أن نكون قادرين 
على استيعاب العدد المتزايد من السكان ونقدم في الوقت نفسه خدمة 

جيدة. سواء كنت سائق حافلة، أو العب بالسيرك، أو طالب،  أو 
مهندس، أو موسيقي، أو مراقب للطيور، أو متقاعد، أو طفل حديث 

الوالدة، أو أحد الوافدين الجدد، فيجب أن نظل جميعا نستمتع بنوعية 
حياة جيدة في ستوكهولم. في الوقت الذي تنمو فيه ستوكهولم، نحاول 

تضييق الفجوة بين األجزاء المختلفة للمدينة ونسعى لتقريب االختالفات 
االجتماعية بين هذه األجزاء. نحن نخلق مدينة مستدامة، ذكية المناخ، 

مدينة ينعم فيها سكان ستكهولم المستقبليين بالحياة، وتستطيع فيها 
أن تبني أنت بنفسك الحياة التي تريدها. نحن نعيش الحاضر ونبني 

للمستقبل.

ستوكهولم تنمو..من أجلك.



مدينة متحدة.
نحن جميعا جزء من مدينتنا المتنامية. تتيح لنا ستوكهولم المتنامية فرصة 

لبناء مدينة متحدة تقلل من الفجوة بين أجزاء المدينة المختلفة. وُتجرى اآلن 
استثمارات كبيرة، وقد أعطيت مناطق معينة أولوية خاصة فيما يتعلق  بإنشاء 

ستوكهولم المستقبلية.

تنمية اإلسكان

بحلول عام 2030، سيتم بناء 140 ألف منزل جديد، بما في ذلك 40 ألف منزال بحلول عام 2020. لقد قطعنا 
شوطا طويال بالفعل. في عام 2017، بدأ العمل في بناء 7514 منزال جديدا. وغالبا ما تضم المباني الجديدة 

مبان تجارية ومقاهي ومطاعم في الطوابق األرضية.
وهذا يجعل العيش في المدينة أمرا يسيًرا. وقد وضعت ستوكهولم نصب عينيها أهدافا صارمة للحد من تأثير المناخ. وستكون 
المدينة خالية من الوقود األحفوري بحلول عام 2040. وهذا يعني أنه يجب تطوير المنازل بطرق تسهم في 

التنقل المستدام. يجب أن يكون الوصول إلى كل ما نحتاجه في حياتنا اليومية سهال وبسيطا وويمكن الوصول إليه بالدراجة 
ووسائل النقل العام.

 هل تعلم أن...

بحلول عام 2040، ستحتاج ستوكهولم إلى ما يقدر ب 50 ألف مكان 
إضافي في رياض األطفال والمدارس؟ تبني المدينة العديد من المدارس 

الجديدة لتوفير ذلك. كما يتم تحديث وتوسيع بعض المدارس. كل هذا 
لضمان المزيد من المساحات لطالب المدارس االبتدائية والمتوسطة 

والثانوية. 

 المدينة لديها خطة طويلة األجل

إلنشاء مدينة للجميع، نحن بحاجة إلى التخطيط على المدى الطويل 
وتلبية مصالح جميع سكان ستوكهولم. لذلك وضعت ستوكهولم خطة 
طويلة األجل. الخطة تبين باختصار الكيفية التي نريد أن تكون عليها 

مدينتنا في المستقبل.

تركز الخطة على أربع مناطق يجب تطويرهم من حيث اإلسكان 
والتنمية الحضرية واالستدامة االجتماعية. ونحن نسمي هذه المناطق 

”مناطق التركيز”. 

مناطق التركيز هذه هي شيستا-يرفا )Kista-Järva(، وخارهولمن 
 )Skärholmen(، وفوشتا )Farsta( و هوغساترا-راوغسفيد

 .)Hagsätra-Rågsved(

ويشمل مشروع التركيز على خارهولمن )Skärholmen( 4 آالف 
منزال جديدا. يعني ذلك أنه ستكون هناك حاجة إلى أنواع أخرى من 

البينة التحتية، مثل المزيد من رياض األطفال والمدارس وأماكن 
االجتماع والخدمات البلدية واستثمارات في الحدائق العامة والمساحات 

الخضراء. وأحد أهداف المشروع الهامة هي إدماج االستدامة 
االجتماعية في هذا التطوير.

 يمكنكم قراءة المزيد عن مشروع التركيز على خارهولمن 
)Skärholmen( ومشاريع التركيز األخرى في المدينة على موقعنا 

اإللكتروني.

 االستثمارات في مجال السالمة

 يجب أن تكون ستوكهولم  مدينة آمنة شكال وموضوعا. يعد تحقيق 
ذلك أمرا مهما، وقد أعطي هذا األمر األولوية في ميزانية المدينة لعام 

2018، ولكن تحقيقه  سيتطلب أيضا مساهمات رئيسية من أطراف 
أخرى. ولذلك عينت المدينة لجنة سالمة خاصة في ستوكهولم لإلشراف 
على جميع األعمال المتعلقة بضمان مدينة آمنة، ولزيادة تطوير التعاون 

بين الشرطة والمجتمع المدني. ويشمل ذلك منع الجريمة، والمبادرات 
االجتماعية، وتحقيق بيئة مدنية تُشِعر باألمن والسالمة. وفي عام 

2018، تستثمر المدينة 100 مليون كرونة سويدية في مبادرات محددة، 
مثل اإلضاءة الجديدة، والقضاء على البيئات غير اآلمنة سابقا، وخلق 

أماكن آمنة وجذابة للقاءات واالجتماعات، سواء في األماكن المغلقة أو 
المفتوحة.

تيسير المرور

تنظيم النقل العام، وركوب الدراجات، والمشي وحركة المرور في 
ستوكهولم أولوية قصوى. نحن بحاجة إلى رفع مستوى السالمة واليسر 

لراكبي الدراجات والمشاة وعمال توصيل الطلبات، وتوسيع شبكة 
المواصالت العامة لتتماشى مع النمو الذي تشهده ستوكهولم. ويتمثل 

جزء هام من ذلك في ضمان المرور السريع والسلس للحافالت والتوسع 
في نظام المترو وخدمات السكك الحديدية األخرى. ومع ذلك، هناك 
حاجة أيضا إلى شبكة طرق لربط المنطقة ببعضها بعضا. وسيجري 

كل ذلك بالتشاور مع مجلس مقاطعة ستوكهولم، وإدارة النقل السويدية 
والبلديات األخرى.

ستوكهولم أكثر اخضراًرا

”ستوكهولم أكثر اخضراًرا” هي مبادرة لتطوير المناطق الخضراء والحدائق والمناطق الطبيعية. وسيتم خالل 
الفترة 2017-2020 إنشاء عدد من المتنزهات الجديدة والممرات والساحات الخضراء، في حين سيتم تجديد 

وتحسين العديد من المناطق الموجودة حاليا. ال تكمن أهمية القيم الفريدة الخاصة بستوكهولم في أهميتها الكبيرة 
لنوعية الحياة في ستوكهولم فقط، بل إنها تسهم أيضا في جعل جميع أجزاء المدينة نابضة بالحياة وآمنة. 

تشمل هذه المشاريع حديقة المدينة الجديدة - فوربريستوبن )Vårbergstoppen( في خارهولمن 
 Tensta( وتجديد تينستا سينتروم ،)Fagersjö( و فوغيهخا )Farsta( وممر بين فوشتا ،)Skärholmen(
 )Hässelby Gårds torg – Ormängstorget( و هاسلبي غوردشتوي - أورمانغستوريت )Centrum

ومتنزه يمتد بين هذه الساحات. 



هناك العديد من المشاريع قيد التنفيذ لمواصلة تطوير ستوكهولم. نحن نبني 
منازل ومساحات مفتوحة وحدائق وممرات للمشاه وممرات للدراجات. السالمة، 

والدخول الميسر واالستدامة هي أهم المكونات الرئيسية لدينا. وفيما يلي عدة 
أمثلة عن كيفية خلق فرص لمزيد من الناس للعيش في ستوكهولم.

ما الذي يحدث في 
ستوكهولم؟

)Slussen ( سلوسن
 في الوقت الذي تنمو فيه ستوكهولم، ستحتاج سلوسن

)Slussen( إلى التحديث لتتناغم مع العصر الجديد والظروف 
 )Slussen ( الجديدة. والهدف من ذلك هو جعل سلوسن

الجديدة مكانا جذابا للقاءات والتجمعات بفضل الحديقة 
والميادين واألرصفة الجديدة. باإلضافة إلى توفير مساحة أكبر 

للنقل العام، والمشاة وراكبي الدراجات.

وسيتم تكييف مساحة الطريق لحركة مرور السيارات لتلبية 
احتياجات حركة المرور الحالية. سيكون تحديث سلوسن 

)Slussen( مهما جدا لماالردالن )Mälardalen( كلها. ومن 
شأن محطة معالجة المياه الجديدة أن تمكن من استهالك ضعف 

كمية المياه من ماالرين مقارنة باليوم، مما سيحد من مخاطر 
الفيضانات الكبيرة الحالية. وسيحمي ذلك البنية التحتية الهامة 

ويؤمن مياه الشرب لحوالي مليوني شخص.

)Kista ( شيستا
في حي أنهول )Anholt( في شيستا )Kista(، يتم بناء 360 

مسكنا لإليجار وشقق طالبية، باإلضافة إلى روضة أطفال ومركز 
شباب. 

وتم التخطيط لتوفير 1600 منزل جديد ومدرسة وروضة أطفال 
وشركات وحدائق في شيستين )Kista Äng( في شمال شيستا 

)Kista( بهدف خلق بيئة حضرية نابضة بالحياة على مدار 
الساعة.  

 ستوكهولمسوسن 
)Stockholmshusen(

يتم بناء أول 70 شقة لإليجار في استكهولم في روكسفيد 
)Rågsved(، في حين بدأ مشروع تطوير لبناء 172 شقة 

جديدة لإليجارا بداية من تينستا في ربيع 2018. 

ستوكهولمسوسن هو مفهوم أساسي للمنازل بأسعار معقولة من 
تصميمات متفاوتة، مبنية على مستوى أو أرض غير مستوية 

قليال. وهذا المفهوم يسرع عملية التخطيط وخفض تكاليف 
البناء ويوفر في نفس الوقت منازل لإليجار مستدامة ذات 

تصميمات حديثة وجيدة البناء.

)Farsta( السالمة في فوشتا
تم تنفيذ عدد من التدابير في عام 2017 لرفع مستوى 
السالمة في منطقة جنوب ستوكهولم من خالل تحسين 

إضاءة الشوارع. طبقت مدينة ستوكهولم والشرطة 
تحسينات مختلفة في فوشتا )Farsta(، مثل األضواء 

 الجديدة واألضواء الكاشفة في ستيغ ترينترز تورغ
)Stieg Trenters torg(. وقد تحسنت اإلضاءة في 

مجاالت أخرى مثل في الممرات السفلى والمسارات 
وممرات الدراجات.

هل تعلم أن...
سيتم بناء نفق جديد تماما لمياه الصرف الصحي تحت 

ستوكهولم؟ وهو يمتد من محطة روما )Bromma( إلى محطة 
هنريكسدال )Henriksdal( لمعالجة مياه الصرف الصحي 
التي يجري توسيعها لتصبح واحدة من أحدث المحطات في 

العالم، حيث ستخفض إطالق النتروجين والفوسفور إلى بحر 
البلطيق وتقلل تصريف اللدائن الدقيقة. 

مشروع أولسندافاجن )Ulvsundavägen( هو أحد حوالي 50 
مشروع للدراجات يتم تطويرهم في المدينة. ويشمل المشروع 

ممرات للمشاة وممرات للدراجات في اتجاهين بين مخرج 
مطار روما )Bromma( وشوبسفانغن )Köpsvängen( ومن 

 أولسوندابالن )Ulvsundaplan( إلى فونفاكسفاغن
)Kvarnbacksvägen(. سيتم رفع مستوى سالمة وسهولة 

العبور، كما سيتم تطوير محطات الحافالت وتحسين اإلضاءة. 

)Norra Djurgårdsstaden ( نورا نيوغودشتادن
تم التخطيط إلنشاء ما ال يقل عن 12 ألف منزل جديد و 35 ألف وظيفة جديدة في نورا نيوغودشتادن 

)Norra Djurgårdsstaden(. وستكون معظم هذه التطورات في المناطق التي كانت تضم مصانع غاز 
ومبان صناعية سابقا. 

نورا نيوغودشتادن )Norra Djurgårdsstaden( هي واحدة من األماكن البيئية الهامة في ستوكهولم. 
وتتمثل األهداف اإليكولوجية الرئيسية في الحد من األثر البيئي وتحقيق مناطق مدنية خالية من الوقود 

األحفوري حيث تكون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أقل من 1.5 طن للشخص بحلول عام 2020. بدأ 
التخطيط في وقت مبكر من األلفية الجديدة وسيستمر العمل اإلنمائي لسنوات عديدة قادمة. 

 وينبغي أن يكون هناك  أكثر من 6 آالف منزال جديد جاهزا للسكن بحلول عام 2020 بين هوسارفيكن 
)Husarviken( ومصانع الغاز السابقة في هيوباغن )Hjorthagen(. ومن المقرر تطوير هذه المنطقة 

بالكامل بحلول عام 2030 تقريبا. 



هل لديك أي آراء حول حركة 
المرور والبيئة المفتوحة في 

ستوكهولم؟
معا، نستطيع أن نشارك في خلق 
مدينة أنظف وأجمل وأكثر أمانا. 

يرجى إرسال تعليقاتكم عبر تطبيق 
TYCK till )تطبيق أعطنا رأيك(، 

والذي يمكنكم تحميله عبر 
stockholm.se/tycktillapp.

 
هل لديك أي اقتراحات حول 

كيفية تطوير المدينة؟ 
 نرجوا أن ترسل لنا اقتراحاتك كمواطن.

إقرأ المزيد عن هذا الموضوع عبر
stockholm.se/ 
medborgarforslag.

بعدة لغات 
ستوكهولم 2018 متاح على االنترنت باللغة 

اإلنجليزية والعربية والفنلندية والصومالية 
واإلسبانية.

 الخدمات على موقعنا على االنترنت 
stockholm.se

يمكنك التقدم بطلب إلى روضة أطفال، أو 
دار رعاية للمسنين أو للتحدث مع الخدمات 

االجتماعية على سبيل المثال.
 vaxer.stockholm.se  ← 

كل ما تحتاج لمعرفته حول مدينتنا المتنامية 
من مصدر واحد

 stockholm.se/foretag   ← 
يحتوي على معلومات ألصحاب األعمال في 

ستوكهولم
visitstockholm.com   ← 

يحتوي معلومات سياحية عن ستوكهولم 
باللغة اإلنجليزية

 twitter.com/stockholmsstad   ← 
هو حساب تويتر الرسمي لستوكهولم

facebook.com/stockholms�   ←
 stad 

هي صفحة الفيسبوك الرسمية لستوكهولم

السياسات والقرارات
للحصول على وثائق صادرة عن سلطات 	 

 ستوكهولم ومجالس الشركات:
stockholm.se/insyn

 تفاصيل االتصال بممثلي ستوكهولم المنتخبين 	 
evald.stockholm.se/extern

اإلدارات والمكاتب الحزبية في مجلس مدينة 	 
ستوكهولم 000 29 08-508

خط المساعدة
 خط الطوارئ
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 خط مساعدة الخدمات االجتماعية 
000 40 508-08 )متاح 24 ساعة(

 مركز إيواء للنساء واألطفال
 544 50825-08 )متاح 24 ساعة(

 مركز إيواء للرجال 
08-643 11 83

إسكان آمن واستشارات للفتيات / السيدات 
 الالتي يتعرضن للعنف األسري بحجة الشرف 

 550 44 508-08 )متاح 24 ساعة(

 خط ستوكهولم لرعاية المسنين والمعاقين
 700 40 508-08 )متاح 24 ساعة(

خط اإلبالغ عن المشاكل
مرور ستوكهولم: 00 00 08-651	 
 التدفئة والتبريد والطاقة بالمنطقة:	 

020-44 11 00
الغاز: 90 01 08-666 	 
 المياه/الصرف الصحي:	 

08-522 12 000

 مركز االتصال بستوكهولم 
08�508 00 508

مركز االتصال بستوكهولم يمكن أن يساعدك 
على الوصول إلى جميع الخدمات والمنظمات 

البلدية المختلفة.

يمكن لمركز االتصال اإلجابة على استفسارات 
مثل:

خدمات المعاقين 	 
روضة األطفال	 
التعليم االبتدائي والمتوسط والثانوي	 
اإلسكان ووقوف السيارات	 
تصاريح وقوف السيارات للمعاقين	 
جمع النفايات.	 

 •   الخط المباشر لرعاية المسنين: 
 08-80 65 65 

)لالستفسار عن رعاية المسنين(

 أقراص مدمجة )سي دي(
)نظام المعلومات الرقمي الميسر(

يمكن أيضا طلب المجلد على قرص مدمج 
)سي دي(.
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