
متوسط   العمر المتوقع في السويد هو من بين أعلى المعدالت في العالم.
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إن الرعاية الصحية واالجتامعية للمسنني جزء مهم 
من سياسة الرفاه السويدية. ويعيش يف السويد 9,5 

مليون فرد، تجاوز 18 باملائة منهم سّن التقاعد 
البالغ 65 عاماً. ومن املتوقع أن يرتفع هذا العدد اىل 

30 يف املائة بحلول عام 2030، ويعود ذلك جزئياً 
اىل العدد الكبري من السويديني الذين ولدوا يف 

أربعينات القرن العرشين. 

التمويل اآلكبر من الضرائب

متوسط   العمر املتوقع يف السويد هي من بني أعىل 
املعدالت يف العامل. وبلغ متوسط  العمر يف عام 2010 
للرجال 79,1 عاماً وللنساء  83,2 عاماً. ولدى السويد 

ثاين أكرب نسبة من األفراد الذين ترتاوح أعامرهم بني 
80 وأكرث من بني الدول األعضاء يف االتحاد األورويب، 
أي ما مجموعه 5,3 يف املائة من السكان. وحيث أن 

أعداد املواطنني من هذه الفئة العمرية ممن هم يف 
صحة جيدة يف تزايد، فقد انخفضت متطلبات رعايتهم 

منذ مثانينات القرن العرشين. ويتم متويل معظم 
رعاية املسنني من الرضائب البلدية واملنح الحكومية. 
ويف عام 2010، كانت التكلفة الكلية لرعاية املسنني 
يف السويد 95,9 بليون كرونة سويدية )14,0 بليون 

دوالر أمرييك أو 10,7 بليون يورو( ولكن فقط 3 
باملائة من الكلفة مولت من الرسوم التي يدفعها 

املريض. أن تكاليف الرعاية الصحية املدفوعة من قبل 
املسنني أنفسهم مدعومة وتستند إىل جداول أسعار 

محددة. 

رعاية عامة أم خاصة

تقوم الكثري من البلديات باختيار خصخصة أقسام من 
رعايتها الصحية للمسنني وتسمح ملقدمي خدمات 

الرعاية الصحية الخاصة مبامرسة نشاطاتها. ويف عام 
2011، قُّدَمت خدمات الرعاية الخاصة إىل 18,6 يف 

املائة من مجموع املسنني املتلقني للمساعدة املنزلية. 
وميكن لجميع املستفيدين اختيار ما إذا كانوا يريدون 

أن تقدم لهم مساعدة منزلية أو مساكن خاصة من 
قبل مشغيل القطاع العام أو الخاص. وتقع عىل عاتق 

البلدية دوماً املسؤولية العامة، يف مجاالت مثل 
التمويل وتخصيص املساعدة املنزلية أو تخصيص مكان 

يف منشأة سكنية خاصة. 
لقد ارتفع عدد الرشكات الخاصة يف قطاع 

الخدمة االجتامعية أكرث من خمس مرات بني عامي 
1995 و 2005. وكشفت التحقيقات اإلعالمية 

األخرية عن نواقص مقلقة لرشكات العناية الخاّصة. 
ويف انتقاد الحق، اُتهمت الرشكات بالسامح للرغبة 

n .يف الربح بالتأثري السلبي عىل مستوى الرعاية

يمثل المسّنون نسبة متزايدة من التعداد السكاني للسويد. ويتمتع الكثير منهم بصحة جيدة ويزاولون حياة 

نشطة، ويعيش أكثرهم في بيوتهم. تستثمر السويد النسبة األكبر من الناتج المحلي اإلجمالي في مجال 

العناية بالمسنين أكثر من البلدان األخرى في العالم. وتخصص السويد لرعاية المسنين حصة من الناتج المحلي 

اإلجمالي ما نسبته أكثر بخمس مرات تقريبًا من معّدل االتحاد األوروبي.

www.sweden.se/arحقائق حول السويد|رعاية المسنين

تحدي لمستقبلنا. 

رعاية المسنين:

B
il

d
a

r
k

iv
e
t
.s

e
 /

ج
ر
بي

د
ري

 ب
ي

ال
ك

 :
ر
وي

ص
ت



تتوفر أشكال مختلفة من الدعم لمساعدة األفراد على االستمرار في العيش في منازلهم الخاصة.

الحق في العيش سوية

اقترحت الحكومة إجراء تعديل على القانون 

حتى يتمكن األفراد المسنون الذين عاشوا 

سوية لفترة طويلة ممتدة من االستمرار 

على نفس المنوال حتى عندما يحتاج 

أحدهم االنتقال إلى سكن مدعوم. 

وبموجب االقتراح، فمن المفترض أن يدخل 

قانون الخدمات االجتماعية المنّقح حّيز 

التنفيذ في 1 يوليو/تموز 2012. 

 العام األوروبي من آجل 

شيخوخة نشطة

أعلن االتحاد األوربي عام 2012 عامًا في 

كافة أرجاء أوروبا للشيخوخة النشطة 

والتعاضد بين األجيال، بهدف المساعدة 

على تأسيس ثقافة عبر أوروبا ليبقى 

األفراد نشطيين في فترة الشيخوخة. 

وتطلق الحكومة السويدية والجهات 

الرسمية مجموعة من المبادرات في هذا 

الموضوع على مدار العام. وتشمل تلك 

المبادرات تعزيز المنظمات العائلية 

بتمويل إضافي يبلغ 2 مليون كرونة 

سويدية، وتوزيع 30 مليون كرونة 

سويدية للنشاطات لدعم مشاركة 

المسنين في الحياة الثقافية، واستثمار 

45 مليون كرونة سويدية على مدار 

ثالثة أعوام في برنامج تدريبي يشمل 

مدربين صحيين.

http://europa.eu/ey2012 

كيف يعيش المسنون

يطلب من البلديات السويدية تخطيط 

المساكن والمناطق السكنية للتأكد من 

أنها تلبي احتياجات كبار السن وذوي 

االحتياجات الخاصة. وأعطيت هذه 

المتطلبات أهمية أعظم في التشريع 

على مّر األعوام. وهناك عدد متزايد من 

المسنين في السويد يرغبون العيش في  

»دور رعاية المسنين« وهي بيوت عادية 

لألشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 55 

وما فوق. وفي هذه البيوت، فإن 

متطلبات الرعاية أولوية هامة. وقد تم 

بناء بعضها حديثًا، بينما البيوت األخرى 

اعتيادية تم إضافة متطلبات رعاية 

المسنين إليها كجزء من أعمال الترميم أو 

التحويل.

تعرف إلى المزيد
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ميكن لألشخاص املسنني الذين ما زالوا يعيشون يف 
منازلهم الحصول عىل أنواع مختلفة من الدعم لجعل 

الحياة أسهل. عىل سبيل املثال، فتقريباً جميع البلديات 
يف السويد تقدم وجبات الطعام الجاهزة املطبوخة التي 

ميكن تسليمها إىل املنازل. 
قام يف عام 2011، موظفو املساعدة املنزلية 

مبساعدة حواىل 211000 شخص ترتاوح أعامرهم بني 
65 عاماً أو أكرث.

وما يقرب من نصف البلديات يف البالد أيضاً توفر 
وجبات الطعام الجامعية للمسنني يف املراكز النهارية 

املتخصصة، يف حني يقوم عدد قليل بتنظيم مجموعات 
صغرية من كبار السن يف فرق ويطبخون وجباتهم.

على مدار الساعة

عندما يعجز الشخص املسّن عن تحّمل مطالب الحياة 
اليومية، ميكنه تقديم طلب للحصول عىل املساعدة من 
خدمات املساعدة املنزلية املمّولة من البلديات. وتخضع 

هذه العناية لتقييم مدى الحاجة. ويستطيع األشخاص 
املسّنون املصابون بالعجز تلقي املساعدة عىل مدار 
الساعة، األمر الذي يعني بأّن الكثري سيتمكنون من 
البقاء يف البيت طوال حياتهم. وميكن توفري الرعاية 

الصحية واالجتامعية للمصابني بامراض شديدة يف 
منازلهم.

تقرر كل بلدية معدالت األسعار الخاصة بها لرعاية 
املسنني. وتعتمد التكلفة عىل عوامل مثل مستوى أو نوع 
املساعدة املقدمة ودخل الشخص. وقد تم تحديد أقىص 

حد للرسوم للحصول عىل مساعدة منزلية واألنشطة 
اليومية وأنواع معينة أخرى من الرعاية منذ 1 يناير/كانون 

الثاين 2011 وتبلغ 1760 كرونة سويدية يف الشهر. 
وتقدم البلديات األنشطة النهارية للمسنني وذوي 
االحتياجات الخاصة ممن يف حاجة إىل تنشيط وإعادة 
تأهيل. تستهدف هذه األنشطة بشكل أسايس املصابني 

بالخرف العقيل أو اإلعاقة العقلية. وتساعد األنشطة 
النهارية الكثري عىل مواصلة العيش يف منازلهم. 

خدمات النقل والمواصالت

يحصل املسنون وذوو االحتياجات الخاصة أيضاً عىل 
خدمات النقل واملواصالت يف سيارات األجرة أو العربات 
املجهزة املكيّفة خّصيصاً. ويتوفر هذا الخيار ملن ال يقدر 

عىل التنقل باملواصالت العامة االعتيادية. ويف عام 
2010، تم القيام بحواىل 11 مليون رحلة عرب البالد، 

n .مبعّدل عام بلغ 34 رحلة لكّل شخص مؤّهل

 قليل من العــون المنزلي 

يجعل الحياة أكثر سهولة
أحد أهداف رعاية المسنين هو مساعدة المسنين وذوي االحتياجات الخاصة لعيش 

حياة طبيعية ومستقلة. وهذا يشمل عيشهم في منازلهم ألطول فترة ممكنة.
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استثمار 1 بليون كرونة 

سويدية في المهارات

إن العناية بكبار السّن اليوم متقّدمة 

ومعّقدة أكثر من الماضي. وتقدم اآلن 

الكثير من الرعاية والعالج اللذين كانا 

يقدمان فيما سبق في المستشفيات 

في المنازل، مما يجعل من الضروري أن 

يكون هناك فرق مهنية فّعالة 

ومتعددة قادرة على العمل مع 

المسنين وأسرهم. ولضمان معايير عالية، 

تستثمر الحكومة ما مجموعه 1 بليون 

كرونة سويدية في برامج تدريبية 

إضافية خالل األعوام في 2014-2011 

للموظفين العاملين في رعاية المسنين.   

مزيد من المتقاعدين واالنتقال 

إلى الخارج

في عام 2010، تلقى حوالى 223000 

من أصحاب الرواتب التقاعدية في أكثر 

من 194 بلد المدفوعات من نظام 

التقاعد السويدي، بزيادة قدرها أكثر 

من 25 في المائة عن عام 2005. وتنتقل 

الغالبية إلى بلدان الشمال األخرى أو إلى 

ألمانيا، في حين ينجذب العديد أيضًا إلى 

المناخ األكثر دفئًا في فرنسا واليونان 

وإيطاليا. 

االهتمام بمصالح المتقاعدين

هناك العديد من الجمعيات التي تدافع 

عن مصالح المتقاعدين، وأكبرها  

 .)Pro( »منظمة المتقاعدين الوطنية«

ومهمة  »منظمة المتقاعدين الوطنية« 

االعتناء بمصالح المتقاعدين فيما يتعلق 

بقضايا اجتماعية مختلفة. وتتضّمن 

المنظمات األخرى  »جمعية المتقاعدين 

السويدية« )sPF( و »جمعية المتقاعدين 

.)skPF( »البلدية السويدية

الصليب األحمر ومساعدة 

المسنين

تتضّمن عمليات الصليب األحمر السويدي 

المكثفة الزيارات إلى كبار السّن. ويزور 

متطوعو الصليب االحمر المسّنين الذي 

يعيشون في منازلهم أو في األنواع 

المختلفة من اإلسكان. وقد تتضّمن 

الزيارات التحدث والدردشة أو القيام 

بجولة أو مرافقة المسّن في زيارة إلى 

الطبيب أو المستشفى. وكل عام، 

يقوم متطوعو الصليب األحمر بحوالى 

30000 زيارة لكبار السن.

تعرف إلى المزيد

ويف غضون 20 سنة، سيكون هناك 
سويدي واحد من أربعة سيتجاوز 

عمر 65 عاماً، وسيكون أغلب 
األشخاص يف هذه املجموعة العمرية 
نشطة وصّحية. وتطبق اآلن العديد 
من املبادرات التي تستهدف تلبية 

الحاجات املستقبلية يف مختلف 
أنحاء البالد. 

• لقد شّكلت الحكومة »لجنة 
املستقبل« التي ستكون مهّمتها 

اعداد وتقديم آخر االسرتاتيجيات 
للتعامل مع أربعة تحديات 

اجتامعية محّددة ستواجه السويد 
يف األعوام القادمة. وإحدى هذه 

التحديات هي سكان البالد 
املعّمرين. ومن املقرر أن ينتهي 

التقرير بحلول مارس/آذار 2013.
• ملواجهة التحدي الدميوغرايف القادم دون املساس 
مبستويات الرعاية االجتامعية، سيضطر األفراد إىل 

العمل ملدة أطول. وبدأ تحقيق بتحليل الحّد 
العمري ذي العالقة بالراتب التقاعدي والعقبات 

املحتملة إىل حياة عاملة أطول، بتقرير نهايئ قريب 
يف أبريل/نيسان 2013.

• ستستثمر الحكومة 4٫3 بليون كرونة سويدية حتى 
عام 2014 التخاذ التدابري لتحسني الرعاية الصحية 

واالجتامعية ملعظم العجزة من الفئة العمرية 
)65 +(. والهدف من ذلك هو تحسني التنسيق بني 
الرعاية الصحية املنزلية، ورعاية املسنني، والرعاية 
الصحية يف املستشفيات واملراكز الصحية الرعاية 

n .املقدمة للمسنني

التحضيرات الوطنية لسكان 

معّمرين 
مثل العديد من البلدان األخرى، لدى السويد نسبة متزايدة من األشخاص المسّنين. 

وقد أصبحت العناية بكبار السّن مهّمة جدًا، واتخذت الحكومة الخطوات لمواجهة 

التحديات المستقبلية في هذا المجال. 
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يحق لجميع املواطنني السويديني الحصول عىل راتب 
تقاعدي بعد تقاعدهم. ويستطيع األفراد االختيار للبدء 

باستالم راتبهم التقاعدي بني أعامر 61 و 67. 
بني األعوام 2005 إىل 2011، ازداد عدد 

السويديني العاملني الذين ترتاوح أعامرهم 74-65 
بنسبة 49 يف املائة. ويبلغ متوسط   سن التقاعد 

اليوم 64 عاماً. إن متوسط العمر يف السويد الذي 
يشعر به األفراد أنهم ما زالوا قادرين عىل العمل يف 
وظائفهم الحالية هو 64,4 عاماً، وهي أعىل نسبة 

يف االتحاد األورويب. 
وهناك عدة مصادر مختلفة تشكل املعاشات 

التقاعدية السويدية. ويحصل األشخاص الذين عملوا 
وعاشوا يف السويد عىل راتب تقاعد وطني مستند 

إىل دخلهم الذي دفعوا رضيبة عليه. ويتألف راتب 
التقاعد الوطني من راتب دخل تقاعدي وراتب 

تأمني تقاعدي وراتب ضامن تقاعدي. 
وبلغ متوسط املعاش التقاعدي يف عام 2012 

حواىل 11428 كرونة سويدية يف الشهر.
وباإلضافة إىل املعاشات التقاعدية الوطنية، فإن 

معظم األشخاص الذين يعملون يف السويد يحصلون 
أيضاً عىل املعاشات التقاعدية املهنية، استناداً إىل 

املساهامت املقدمة من قبل أرباب العمل. 
وباإلجامل فإن 65 باملائة من إجاميل دخل 

املتقاعدين يشتّق من نظام الراتب التقاعدي العاّم. 
وملزيد من األمان، يختار الكثريون إكامل منافع 
n .تقاعدهم مبّدخرات الراتب التقاعدي الخاّصة

نظام التقاعد السويدي

تستعد السويد لرعاية األعداد المتزايدة من المسنين.



ال يزال العديد من المسنين وكبار السن يعيشون حياة نشطة.

اصــدار المعهــد السويــدي
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يمكن ايجاد المزيد من المعلومات على الموقع

www.sweden.se/ar

سلطة شؤون التقاعد السويدية 

في 1 يناير/كانون الثاني 2010، توّلت 

سلطة شؤون التقاعد السويدية مسؤولية 

كّل الرواتب التقاعدية الوطنية.

www.pensionsmyndigheten.se

المعهد السويدي لعلوم الصحة 

وهو مركز وطني للبحث والتطوير في 

حقل الرعاية الصحية والخدمات االجتماعية، 

ويتعاون بشكل وثيق مع سلطات الرعاية 

الصحية والجامعات.

www.vardalinstitutet.net

جمعية المصابين بالخرف العقلي 

وهي الجمعية الوطنية السويدية

لحقوق المصابين بالخرف وتحمي مصالح 

المصابين بالخرف وأقربائهم.

www.demensforbundet.se

المعهد السويدي للتكنولوجيا 

المساعدة

مركز الموارد الوطنية للتقنية المساعدة 

لتقديم العون إلى األشخاص ذوي اإلعاقة.

www.hi.se

مجلس الشؤون االجتماعية

ويلعب دورًا أساسيًا كخبير حكومي 

مركزي وسلطة إشرافية.

www.socialstyrelsen.se

الجمعية السويدية للسلطات 

المحلّية والمناطق 

وتمثل المصالح الحكومية والمهنية 

والمصالح ذات العالقة بأرباب العمل لبلديات 

السويد البالغة 290 ومجالس لمحافظات 

البالغة 20 واالقاليم االربعة، جوتالند 

 ،)halland( هاالند ،)Gotland( 

 )västra Götaland( ڤيسترا يوتاالند

)skåne( وسكونة

www.skl.se 

www.fhi.se   المعهد الوطني السويدي للصحة العامة.

www.msb.se   وكالة الطوارئ المدنية السويدية.

www.pro.se   منظمة المتقاعدين الوطني.

www.redcross.se   الصليب األحمر السويدي. 

www.scb.se   إحصاءات السويد.

www.vr.se   مجلس البحوث السويدي.

روابط مفيدة:

تعرف إلى المزيد

واحدها عىل سبيل املثال هو النشاط البدين وفق 
وصفة طبية، وهو عىل حد سواء ألغراض وقائية 

وكشكل من أشكال العالج. ويوصف للمسنني ليس 
فقط التمرين عموماً ولكن نوع محدد من النشاط 

البديّن، أحياناً بالتامزج مع الدواء ومبتابعة األطباء 
لرصد النتائج.

إن اإلصابة الشخصية هي إحدى مشاكل الصحة 
الرئيسيّة بني األفراد األكرب سّناً، وتُبَْذل جهود كبرية جداً 

لتخفيض إصابات السقوط. وتتوفر املعلومات 

للمسنني، كام يوجد »مساعدون« خاصون من 
البلديات للمساعدة يف بعض األمور كتعليق الستائر 

وتغيري املصابيح الكهربائية.
وتلعب املؤثرات كاملوسيقى واألفالم والقراءة 
والرسم وغري ذلك من النشاطات الثقافية دوراً يف 
الرفاهية والرخاء. ويظهر هذا بشكل كبري يف دور 
رعاية املسنني حيث ينخرط العديد من األفراد يف 

n .نشاط واحد عىل األقل كل يوم

 تحفظ الرعاية الوقائية المسنين 

في صّحة أحسن.

لقدتم تقديم العديد من األشكال الجديدة للرعاية الصحية الوقائية الفّعالة للمسنين 

وكبار السّن في السنوات األخيرة، وهي تجذب مستويات متزايدة من االهتمام. 
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www.sweden.se/arحقائق حول السويد|رعاية المسنين

.www.sweden.se/ar حقوق الطبع والنشر: اصدار المعهد السويدي على الموقع التالي

كل المحتويات يحميها قانون حقوق الطبع والنشر السويدي. يمكن نسخ النص، ارساله، عرضه، طبعه، او بثه على اي وسيلة 

اعالمية ألغراض اإلستعمال غير التجاري مع االشارة الى الموقع www.sweden.se/ar. ال يسمح باستعمال الصور والرسوم.

 المعهد السويدي هو وكالة عامة لترويج مفاهيم

 الثقة بالسويد على  الصعيد العالمي وتعمل على

 خلق االهتمام بهذا البلد. وتسعى لخلق التعاون

والعالقات الدائمة مع بلدان اخرى عن طريق االتصاالت 

 االستراتيجية والتبادل في مجاالت الثقافة والتعليم

 والعلوم واالعمال.

معلومات اضافية عن السويد:

www.sweden.se/ar، السفارة او القنصلية
 السويدية في بلدك، او المعهد السويدي،

Box 7434, SE-103 91 ستوكهولم، السويد
البريد االلكتروني: si@si.se  هاتف: 00 78 453 8 46+

www.si.se, www.swedenbookshop.com

http://www.sweden.se/ar
http://www.sweden.se/ar

