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عاقة في السويد بنفس الحقوق التي تكفل لهم حياة مستقلة على غرار االآخرين. يتمتع ذوو االإ

ذوي  تجاه  الحكومة  سياسة  استراتيجية  تقوم 
ذوي  قضايا  تتخلل  أن  على  الخاصة  االحتياجات 
على  التخطيط  أوجه  كافة  الخاصة  االحتياجات 
قليمي والمحلي. والهدف هو  الوطني واالإ المستوى 
عاقات فرصة أكبر للمشاركة المجتمعية  منح ذوي االإ
في  االنتقال  أن  ولضمان  المواطنين  من  كغيرهم 
المنظور “من مريض إلى مواطن« قد تحقق بالكامل 

في جميع المجاالت االجتماعية.
وقد تم تحديد عشرة مجاالت تكون لها االأولوية، 
ونالت ثالثة منها اهتماًما خاًصا: وهي نظم  العدالة 

والنقل وتكنولوجيا المعلومات.

نظام العدالة
للمشاركة   السويدية  الوكالة  أجرته  بحث  في 
في   24 صرح   ،)Myndigheten för delaktighet(
في  تعرضوا  قد  بأنهم  عاقات  االإ ذوي  من  المائة 
السلطات  أن  غير  مسيئة.  لمعاملة  معينة  مراحل 
متاحة  غير  المحاكم،  إلى  الشرطة  من  القانونية، 

بشكل كامل.
السويدية  الوطنية  المحاكم  إدارة  وضعت 
المحاكم  تاحة  الإ عمل  خطة   )Domstolsverket(

سياســة الحكومة تجــاه ذوي االحتياجات الخاصة:

تاحة الكاملة المشاركة واالإ
ي تكفلهــا االأمــم المتحــدة. والهــدف الرئيــ�ي مــن 

نســان الــ�ت عاقــة هــو حــق مــن حقــوق االإ إن العيــش بكرامــة بغــض النظــر عــن االإ
ن ذوي االحتياجــات الخاصــة ومنحهــم القــدرة  سياســة الحكومــة الســويدية تجــاه ذوي االحتياجــات الخاصــة هــو التأكــد مــن تمكــ�ي

ي حياتهم، مع المشاركة الكاملة لهم.
عىل التحكم �ن
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الخاصة.  االحتياجات  لذوي  أكبر  بشكل  السويدية 
طبيعًيا  جزًءا  العوائق  إزالة  تكون  الأن  حاجة  وهناك 
من االأنشطة اليومية؛ ومن ثم يجب تضمين منظور 
وخطط  مستندات  في  الخاصة  االحتياجات  ذوي 
ثلث  في  تام  بشكل  تحقق  قد  ما  وهو  السياسة، 
محاكم السويد فقط. وقد بدأت المحاكم أيًضا في توعية 

المرتبطة  بالقضايا  االآخرين  والموظفين  القضاة 
تاحة. عاقة واالإ باالإ

النقل
كبيرة  أهمية  لها  إعاقة  دون  التنقل  على  القدرة  إن 
القدرة  المواطنين  يمتلك جميع  أن  للجميع. ويجب 
االأنشطة  في  والمشاركة  والدراسة  العمل  على 

المجتمعية ويقفون في ذلك على قدم المساواة.
وقد كلفت الحكومة السويدية البلديات ببدء التحرك 
لجعل المركبات والمرافق مثل مواقف الحافالت أكثر 
تاحة إلى قانون النقل  إتاحًة، كما أضافت متطلبات االإ

العام.
ومن بين مركبات النقل العام المستخدمة، تأتي 
تاحة، وتليها الحافالت  القطارات االأخيرة من حيث االإ
الحكومية  المشتريات  جميع  وتفرض  الترام.  وأخيًرا 

تاحة والقدرة  الجديدة من المركبات متطلبات حول االإ
على االستخدام لذوي االحتياجات الخاصة.

اتيجية تكنولوجيا المعلومات اس�ت
للمعلومات  كقناة  نترنت  االإ العام  القطاع  يستخدم 
على نحو آخذ في التزايد. ومن شأن أدوات تكنولوجيا 
المعلومات الجديدة توفير درجة أعلى من االستقاللية 
لذوي االحتياجات الخاصة. ومن ثم يتم التركيز على 
التضمين الرقمي في االستراتيجية الوطنية السويدية 
الوكالة  أجرته  بحث  في  المعلومات.  لتكنولوجيا 
العام 2015، صرح 82 في  السويدية للمشاركة في 
الخاصة  االحتياجات  ذوي  من  المشاركين  من  المائة 
بفضل  التحسن  عليها  طرأ  قد  اليومية  حياتهم  بأن 
تكنولوجيا  على  أُدخلت  التي  االأخيرة  التحديثات 
من  بالمائة  وسبعون  تسعة  ويستخدم  المعلومات. 
بالهيئات  لالتصال  نترنت  االإ شبكة  عاقات  االإ ذوي 
من  المائة  في  عشر  خمسة  صرح  بينما  الحكومية. 
التي  الصعوبات  من  مستوى  بوجود  المشاركين 
بسبب مشكالت  الكمبيوتر  استخدام  عند  تواجههم 

n .تاحة متعلقة باالإ

http://sweden.se/ar
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ينص قانون التعليم على وجوب تأمين المساعدة الخاصة في المدارس لالأطفال الذين يحتاجونها.

تعرف عىل المزيد

الحكومة المركزية
لمان المبادئ  حددت الحكومة السويدية وال�ب

التوجيهية لسياسات الحكومة تجاه ذوي 
ي تتم من خالل 

االحتياجات الخاصة، وال�ت
. وتقع عىل عاتق الوكاالت  يع بشكل رئي�ي الت�ش

الحكومية مسؤولية وطنية تجاه قطاعات 
معينة، بما فيها التعليم والرعاية الصحية 

ة  ي االإرساع من وت�ي والتوظيف. وتتمثل مهمتها �ن
ي القطاعات الخاصة بها وضمان  التنمية �ن

االمتثال للسياسات.

مجالس المحافظات والبلديات
تتوىل مجالس المحافظات مسؤولية الرعاية 

الصحية والطبية. أما البلديات البالغ عددها 
290 بلدية، فتتوىل مسؤولية التعليم 

ن أمور أخرى. كما 
والخدمات االجتماعية من ب�ي

ي توف�ي االأمن  تضطلع بمسؤولية مهمة تتمثل �ن

ساسي عىل هيئة دعم وخدمات. وتشمل 
االأ

ن 
تقديم المساعدة الشخصية وتوف�ي ممثل�ي

عاقة العقلية وخدمات النقل الخاصة  لذوي االإ
والمنح لتعديل المنازل أو السيارات لذوي 
عاقات الشديدة. تتوفر المنح الحكومية  االإ
ن تقديم هذه الخدمات يشكل  للبلديات الأ

جانًبا مهًما من السياسة الخاصة بذوي 
االحتياجات الخاصة.

www.skl.se

»سامهال«
والبضائع  للخدمات  تقدم مؤسسة »سامهال« 
الخاصة  االحتياجات  لذوي  للدولة  والمملوكة 
فرًصا مجدية للتوظيف تعزز نموهم الشخصي. 
ويعمل بها 20 ألف موظف، وهي بذلك واحدة 
عام  وفي  السويد.  في  العمل  أكبر جهات  من 
2015، تم تعيين 1122 من موظفي »سامهال« 
جائزة  نالت  وقد  أخرى.  عمل  جهات  لدى 

فئة  في   2015 لعام  وروبية 
االأ عمال 

االأ
»االستدامة البيئية والمؤسسية«.

www.samhall.se

الهدف: تكافؤ الفرص 
ي 

ــ�ت ــرص ال ــن بعــض الف ــات م عاق ــان ذوي االإ ــام حرم تاحــة بوجــه ع ــدم االإ ي ع
يعــ�ن

ي الحيــاة العامــة. تســعى الحكومــة الســويدية 
يحظــى بهــا االآخــرون للمشــاركة �ن

للتغلب عىل تلك المشكلة بعدة طرق.

تتوفر الرعاية االجتماعية للجميع في السويد، غير أن 
احتياجات  للتعامل مع  برامج مخصصة  أيًضا  هناك 
الصادر  القانون  الخاصة. ويعطي  االحتياجات  ذوي 
والخدمة  الدعم  بتقديم  والمعني   1994 عــام 
لديهم  الذين  الخاصة  االحتياجات  ذوي  لالأشخاص 
على  الحصول  في  الحق  معينـة  وظيفية  إعاقة 
أساسي.  بشكل  مجاني  بشكل  الشخصية  المساعدة 
وفًقا  يتلقونها  التي  المساعدة  مقدار  تحديد  ويتم 

لمدى إعاقتهم وعجزهم.

التعديالت عىل المنازل
يمكن لذوي االحتياجات الخاصة التقدم بطلب ِمنح 
إقامتهم.  التعديالت على مقار  البلديات الإجراء  من 
وتركيب  ــواب  االأب عتبات  إزالــة  ذلك  يتضمن  وربما 
قضبان الدعم وتوسعة المداخل وتركيب أبواب تُفتح 
تلقائًيا، أو تركيب مصاعد خاصة. تغطي هذه المنح 
الحركية  عاقات  االإ وتشمل  عاقات،  االإ أنواع  جميع 
أنــواع  وكافة  العقلية  واالضــطــرابــات  والبصرية 

الحساسية.
إضافي  دعم  إلى  بحاجة  شخص  الأي  ويمكن 
العيش في مساكن جماعية حيث يوجد طاقم يوفر 
المساعدة على مدار الساعة. ويتكون السكن الجماعي 
من  مجموعة  تضم  التي  الشقق  من  عدد  من  عادًة 
الخدمة  وهو  آخر  بديل  ثمة  المشتركة.  المرافق 
الخاصة  االحتياجات  لذوي  يمكن  حيث  المنزلية، 
العيش بشكل مستقل تماًما مع قدرتهم على طلب 
فهي  العائلية  البيوت  أما  وقت.  أي  في  المساعدة 

الوظيفية  عاقات  االإ ذوي  لالأطفال  وتتيح  آخر،  خيار 
العيش مع عائلة أخرى لفترة زمنية معينة.

بدل السيارة
أو  التنقل  في  كبيرة  صعوبة  يواجهون  لمن  يمكن 
إعانة  على  الحصول  العام  النقل  وسائل  استخدام 
للتأمين  السويدية  الوكالة  من  سيارة  كبدل  مالية 
أسباب  وتشمل   .)Försäkringskassan( االجتماعي 
في  صعوبات  مواجهة  أو  باالألم  الشعور  عانة  االإ
التنفس أو ضعف الحركة أو فقدان التوازن. ويمكن 
التقدم  الوظيفية  عاقات  االإ ذوي  االأطفال  الآبــاء 
للحصول على بدل السيارة )راجع مربع الحقائق على 

اليسار(.

تسهيل البحث عن وظائف
على  المواطنين  مساعدة  بمسؤولية  الدولة  تضطلع 
في  وكاالتها  عبر  بها  واالحتفاظ  العمل  فرص  إيجاد 
يوظفون  الذين  العمل  الأرباب  ويحق  العمل.  سوق 
ذوي القدرات المحدودة في بعض االأحيان الحصول 

على إعانات لالأجور لمدة أربع سنوات بحد أقصى.
والبضائع  للخدمات  »سامهال«  مؤسسة  وتقدم 
فرًصا  الخاصة  االحتياجات  لذوي  للدولة  والمملوكة 

مجدية للتوظيف تعزز نموهم الشخصي.
العمل  أماكن  توفر  الأنشطة  برامج  أيًضا  وهناك 
والفكرية  العقلية  عاقات  االإ ذوو  فيها  يقضي  التي 
تنفيذ  في  ومساعدتهم  مهاراتهم  تنمية  في  الوقت 
n .مهام مجدية، من دون توظيفهم بشكل فني

يستخدم حوالي 420 ألف شخص في 
السويد أجهزة المساعدة على السمع.
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الوكاالت والمؤسسات

 الوكالة الوطنية
لمدارس وتعليم ذوي 

االحتياجات الخاصة
تعمل على تنسيق دعم الحكومة السويدية 

لتعليم ذوي االحتياجات الخاصة، وذلك 
لمساعدة الطالب على تحقيق أهدافهم 

التعليمية.

www.spsm.se

سكان والبناء  ي لالإ
المجلس الوط�ن

والتخطيط
هو الجهة المسؤولة عن تخطيط المناطق 
المدنية والريفية، وإدارة االأراضي والموارد 

سكان. وهو يهدف  المائية، إلى جانب البناء واالإ
تاحة لذوي االحتياجات الخاصة  لتحسين االإ

ويركز على تكييف المساكن.

www.boverket.se

عالم  الوكالة السويدية لوسائل االإ
المتاحة لذوي االحتياجات 

)MTM( الخاصة
دارة وزارة الثقافة. ويعمل موظفوها  تخضع الإ
لضمان قدرة جميع من يعانون صعوبات في 

القراءة على الوصول إلى المراجع والجرائد 
اليومية عبر الوسائط المالئمة لهم.

www.mtm.se

الوكالة السويدية للمشاركة
تسعى لضمان تأثير سياسة الدولة تجاه ذوي 

االحتياجات الخاصة في جميع نواحي المجتمع. 
ومن بين مهامها االأخرى مراقبة وتحليل 

السياسات الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة، 
وتقديم مقترحات للوسائل والمبادئ التوجيهية 

ونشر المعرفة وإجراء البحوث وتوفير الدعم 
واقتراح المعايير على الحكومة.

www.mfd.se

)ILI( معهد العيش المستقل
مركز لتطوير السياسات ويختص بالسياسات 

ذات التوجه االستهالكي لذوي االحتياجات 
الخاصة لتقرير المصير والكرامة واحترام 
الذات. ويوفر المركز المعلومات والمواد 

التدريبية، كما يقوم بتطوير حلول الخدمة 
عاقات الشديدة في السويد وخارجها. لذوي االإ

www.independentliving.org
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السويد كجهة فاعلة على الصعيد الدولي
لتطوير حقوق  واستباقًيا  مهًما  دوًرا  السويد  تلعب 
بذوي  ترتبط  والتي  الدولي  الصعيد  على  نسان  االإ
كانت  المثال  سبيل  فعلى  الخاصة.  االحتياجات 
عاقة ذات  االإ السويد أول من قام بتطوير مفهوم 
العوامل  أخذ  لها  وفًقا  يتم  والتي  بالبيئة،  الصلة 
اتخذت  عاقة.  االإ تحديد  عند  االعتبار  في  البيئية 
السويد خطوات استباقية أخرى في تطوير القواعد 
المشاركة،  في  للمساواة  المتحدة  لالأمم  القياسية 
وكان لها تأثير مهم على السياسة العصرية والدولية 

الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة.

تكافؤ  تحقيق  بشأن  الموحدة  القواعد  وتعتبر 
حجر  هي  عــاقــة  االإ ذوي  لالأشخاص  الفرص 
االأساس لسياسة السويد تجاه ذوي االحتياجات 
السويدية  الحكومة  قامت  وقــد  الخاصة. 
بشأن  المتحدة  االأمم  اتفاقية  على  بالتصديق 
عاقات في 2008، وخالًفا للقواعد  حقوق ذوي االإ
وتم  قانونًيا  ملزمة  االتفاقية  فإن  الموحدة، 
التزمت  لذلك،  ونتيجًة    .2009 في  تفعيلها 
السويد بضمان أال تنطوي التشريعات الوطنية 

n .عاقات على أي تمييز تجاه ذوي االإ
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خطوة حيوية
طالما كان للمنظمات السويدية المعنية بذوي االحتياجات 
تزيد على 50  السياسات لمدة  تأثيًرا على صنع  الخاصة 
عاًما. ويعتبر ائتالف ذوي االحتياجات الخاصة السويدي 
كيانًا جامًعا يهدف للتأثير على السياسة الرسمية. ويضم 
االئتالف 39 منظمة عضوة تمثل 400 ألف شخص وهو 
االحتياجات  لذوي  ــي  االأوروب المنتدى  في  نشط  عضو 

الخاصة.
من  العام  الــرأي  صياغة  على  المنظمات  وتساعد 
التحسين.   ومقترحات  أعضائها  مطالب  تقديم  خالل 

لــذوي  منظمة   65 تلقت   ،2015 الــعــام  ــي  وف
االحتياجات الخاصة منًحا من الدولة يبلغ مجموعها 
أكثر من 182 مليون كرونة سويدية لمساعدتها على 
هذه  أغلب  تنظيم  ويتم  أنشطتها.  مواصلة 
المنظمات بناًء على إعاقة أعضائها. ولدى الكثير منها 
بصفة  البعض  يركز  بينما  بالشباب،  خاصة  أقسام 

n .خاصة على االأطفال والعائالت

أصبحت ستوكهولم أكثر إتاحًة لذوي االحتياجات الخاصة خالل العقد الماضي.

http://www.spsm.se/
http://www.boverket.se/
http://www.mtm.se/
http://www.mfd.se/
http://www.independentliving.org/
http://sweden.se/ar


حقائق عن السويد  |  سياسة الحكومة تجاه ذوي االحتياجات الخاصة

حقوق الطبع: منشورة من قبل المؤسسة السويدية. جددت في مارس 2016

كل المحتويات محمية بموجب قانون حقوق الطبع السويد. يمكن أن يعاد انتاج النص او نقله او عرضه او نشره او بثه في اية وسيلة اعالمية مع االشارة الى 

sweden.se/ar ومع ذلك اليمكن استخدام الصور او الرسوم التوضيحية. 

المعهد السويدي )SI( هي وكالة عامة تعزز االهتمام والثقة في السويد في جميع أنحاء العالم. وتسعى الرابطة إلى إقامة تعاون وعالقات دائمة مع الدول 

االأخرى من خالل االتصاالت االستراتيجية والتبادل في مجاالت الثقافة والتعليم والعلوم واالأعمال.

www.si.se   www.sharingsweden.se مزيد من المعلومات عن السويد: sweden.se/ar، السفارة أو القنصلية السويدية في بلدك، أو المعهد 

si@si.se :لكتروني السويدي، صندوق SE-103 91 ،7434 ستوكهولم، السويد الهاتف: 00 78 453 8 46+؛ البريد االإ

www.si.se www.sharingsweden.se

1 كرونة سويدية = 0.12 دوالر 
أمريكي أو 0.11 يورو

روابط مفيدة

sweden.se/ar

وخدمة  لدعم  قــانــون  إصـــدار   1994 عــام  فــي 
 )LSS( المعينة  الوظيفية  عاقات  االإ ذوي  االأشخاص 

وقد أحدث تغييًرا جذريًا.
هذا  يضمن  الشخصية،  المساعدة  جانب  إلى 
المزود  ــان  ســك واالإ االســتــشــارات  إتاحة  القانون 
بالخدمات الخاصة، أو مساعدة االآباء الذين يعاني 
لالأشخاص  ويمكن  معينة.  إعاقات  من  أطفالهم 
من  المساعدة  طلب  القانون  يشملهم  ال  الذين 
االجتماعية.  الخدمات  قانون  بموجب  بلدياتهم 
قانون  مع  جنب  إلــى  جنًبا  القانون  هــذا  ويعد 
تضم  التي  القوانين  على  مثالين  البناء  التخطيط 

عاقات. بنوًدا تنطبق بالتحديد على ذوي االإ
وال ينطبق قانون التمييز في السويد، الذي بدأ 
عاقات، وإنما  تفعيله في 2009، فقط على ذوي االإ

يشمل أيًضا ذوي االحتياجات الخاصة.

العملية  الحياة  في  التمييز  القانون  ويحظر 
النواحي  مــن  ــك  ذل وغير  التعليمي  والنظام 
عاقة  باالإ المرتبط  التمييز  االجتماعية، ويضع حظر 

على قدم المساواة مع أوجه التمييز االأخرى.
في  التمييز  قوانين  توسعت   ،2015 العام  في 
تاحة  تاحة. وتعني عدم االإ السويد لتشمل عدم االإ
بسبب  الخاصة  االحتياجات  ذوي  حرمان  الكافية 
أغلب  على  القانون  ويسري  تاحة.  االإ معايير  فشل 
نواحي الحياة، مثل العمل والتعليم واالجتماعات 
الصحية  والخدمات  العسكرية  والحياة  العامة 

n .واالجتماعية

الجهود القانونية

تعرف عىل المزيد

االأشخاص ذوو االحتياجات 
الخاصة

المصداقية، ال يوجد حصر لالأشخاص  الأغراض 
أن  غير  السويد،  في  الخاصة  االحتياجات  ذوي 
التقديرات تشير إلى أن أعدادهم تتراوح بين 1.3 
أنواع  أحد  من  يعانون  شخص  مليون  و1.8 

عاقة من إجمالي   9.85  )مليون(  نسمة. االإ

إتاحة وسائل النقل العام
من  المائة  في   92 تضمنت   ،2015 العام  في 
مساحات  بالسويد  العام  النقل  مركبات  جميع 
للكراسي المتحركة، وتضمنت 90 في المائة منها 
المائة  في   76 تضمنت  بينما  أو مصعد،  منصة 

منها إعالنات سمعية وبصرية.

فرص سوق العمل
اللحظة  هذه  حتى  البلديات  عدد  ثلثا  يلتزم 
بتنفيذ المشاريع المستهدفة الأجل زيادة الفرص 
المتاحة لذوي االحتياجات الخاصة حتى يتسنى 

لهم االندماج في سوق العمل.

ي شكاوى 
مكتب التحقيق �ن

المساواة
 )DO( يتولى مكتب التحقيق في شكاوى المساواة
مراقبة مدى االمتثال لقانون التمييز في المسائل 
المتعلقة بالجنس أو الهوية الجنسية أو التعبير 
عنها، أو االأصل العرقي أو الدين أو المعتقدات 
عاقة أو التوجه الجنسي أو السن.  االأخرى، أو االإ
في 2015، تلقى المكتب عدًدا قياسًيا من شكاوى 
عاقة. ويمكن رؤية ذلك في  التمييز بخصوص االإ
ضوء توسيع نطاق قانون التمييز مؤخًرا ليشمل 
التعريفات  من  كواحد  الكافية«  تاحة  االإ »عدم 

الستة الحالية للتمييز.

www.do.se

www.av.se   هيئة بيئة العمل السويدية

www.forsakringskassan.se   هيئة بيئة العمل السويدية

www.government.se   الوكالة السويدية للتأمين االجتماعي

www.skolverket.se   الوكالة الوطنية للتعليم

www.socialstyrelsen.se   المجلس الوطني للصحة والرعاية االجتماعية

www.trafikverket.se   والرعاية االجتماعية

تاحة الكاملة. تلعب القوانين دوًرا مهًما لضمان تكافؤ الفرص واالإ
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