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رقم الكتاب المعياري
ي
روم�و ()Sooz Romero
التصميم :سوز ي
الرسومات :ماريا فروليش ()Maria Fröhlich
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()Moa Candil
الطباعة :ش�كة ()Exellent Print & Design
بتاريخ ٢٠٢٠-٠٥-٠٧
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ين
إن هذا الكتاب مصمم ضمن ش
بالالجئ� ذوي االحتياجات الخاصة)
م�وع (أهال ً وسهال ً
).(Disabled Refugees Welcome
ين
ش
بالالجئ� ذوي االحتياجات الخاصة) بواسطة
ال
وسه
ال
(أه
وع
م�
)Independent
تُدير مؤسسة (Living Institute
ً
ً
الرث العام.
صندوق إ
روم�و ( )Sooz Romeroواوال ليندر ( )Ola Linderوريتا لينا كارلسون
لقد تم تأليف الكتاب من قبل سوز ي
( )Riitta-Leena Karlssonوجامي بولينغ (.)Jamie Bolling
روب�تسون ( )Linda Robertssonمالحظات ّقيمة ودققت الكتاب.
قدمت ليندا ي
لقد ساهم كل من يوليوس نتوبواه مفينيه ()Julius Ntobuah Mvenyi
ورحيل أبيباو أتنافو ( )Rahel Abebaw Atnafuبإضافة محتوى ّقيم ف ي� الكتيب.
تقرأ آ
الن نسخة مصغرة من الكتاب
المصاغ باللغة العربية البسيطة.
ُ
العنوان أ
صل“ :المسارات نحو االندماج المتبادل”
ال
ي
ال تن�نت عىل الموقعhttps://wp.me/a9IOMJ-C3 :
يوجد كامل الكتاب عىل إ

يمكن تحميل كتاب االندماج للجميع ف ي� اللغة السويدية سهلة القراءة بع�:
ين
المؤلف�.
ال يُسمح ببيع كتاب االندماج للجميع ف ي� اللغة السويدية سهلة القراءة دون موافقة
تغي� عىل كتاب للجميع ف ي� اللغة السويدية سهلة القراءة بحيث ال يُظهر من هو المؤلف.
ال يُسمح بإجراء أي ي
ف
ف ي� حال كان هناك أية أسئلة حول كتاب االندماج للجميع ي� اللغة السويدية سهلة القراءة ،فاتصل أو أرسل رسالةً إىل:
46736794273+ :Independent Living Institute
Storforsplan 36, 123 47 Farsta
ال�يد إ ت ن
و�info@disabledrefugeeswelcome.se :
ب
اللك� ي
ت
الن�نتindependentliving.org :
صفحة  Independent Living Instituteعىل إ
ت
الن�نتdisabledrefugeeswelcome.se :
صفحة  Disabled Refugees Welcomeعىل إ

شكراً لكل أ
الشخاص الر ي ن
ائع� الذين
ساهموا ف ي� الكتاب ش
والم�وع!
استوكهولم ،نيسان ٢٠٢٠

مقدمة
النسانية من تلقاء نفسها .نحن
لم توجد
الحقوق إ
ف
ن
ش
بالالجئ� ذوي
العاملون ي� م�وع (أهال ً وسهال ً
ي
أ
االحتياجات الخاصة) نقابل العديد من الشخاص
الذين لم يحصلوا عىل ما هو من حقهم.

يحتوي الكتاب عىل ثالثة أجزاء.
الول قراءة أ
يمكن ف� الجزء أ
الفكار المختلفة حول
ي
المعاي� والسلطة.
ي

لم تقم كل من السلطات والبلديات بواجباتها.
وكما أننا علمنا بقصص مفرحة عن أناس حصلوا
عىل الدعم الذي يحتاجونه.

يوجد ف� الجزء ن
الثا�أ معلومات متعلقة بآلية عمل
ي
ي
المجتمع بالنسبة للشخاص المهاجرين ذوي
للمعاي� الذين أتوا إىل السويد.
الوظائف المغايرة
ي

غالباً ما عاش المهاجرين ذوي الوظائف المغايرة
يز
للمعاي� أموراً مريعةً
وتمي�اً .يجب أن يتمكنوا
ي
ف
مكان آمن لهم ي� السويد .يجب أن تتم
من إيجاد
ت
النسانية.
مقابلتهم باح�ام وتف ّهم للحقوق إ

أ
ف
خ� معلومات
ويجد القارئ ي� الجزء الثالث وال ي
وقصص حول كيف هو الواقع.

وحينها يمكنهم أن يصبحوا جزء آاً من السويد
بذات الحقوق والواجبات كما الخرين.

ما مدى نجاح السلطات ف ي� تنفيذ واجباتها؟
ما الذي يمكن جعله أفضل؟

الكتاب هي تقديم الدعم للسلطات
إن فكرة
ت
ال� تستقبل المهاجرين ذوي الوظائف
والمنظمات ي
للمعاي�.
المغايرة
ي
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( .١العيش المستقل) والسلطة

إن (العيش المستقل) هو عبارة عن حركة وعقيدة
وحق .يمكنك هنا قراءة المزيد عن ذلك .وكما أننا
ين
نتناول أيضاً عن ش
بالالجئ�
م�وع (أهال ً شوسهال ً
ذوي االحتياجات الخاصة) .ون�ح عن الكلمات
والتعاب� المهمة.
ي

عقيدة (العيش المستقل)

حركة (العيش المستقل)

وكما يتعلق أ
المر أيضاً بأن يُ نب� المجتمع بطريقة
تتناسب مع الجميع .يجب أن تكون هناك أمساواة
دون أي ي ز
تمي� .إن الهدف هو أن يحصل الشخاص
للمعاي� عىل ذات الفرص
ذوي الوظائف المغايرة
ي
والحقوق والتحكم بحياتهم الخاصة تماماً كما
آ
الخرين.

تأسست حركة ف(العيش المستقل) ف ي� الواليات
لقد
أ
المتحدة المريكية ي� الخمسينات من القرن
ض
الما� .لقد أصيب العديد آنذاك بمرض شلل
ي
أ
ين
القامة
وأج� العديد من
المصاب� عىل إ
فالطفال .ب
ي� منشآت .واحتجت الحركة عىل ذلك.
لقد ش
مستوى العالم .ولقد
انت�ت الحركة عىل
أ
كانت هامةً للغاية بالنسبة للشخاص أ ذوي
للمعاي� .ت يتعلق المر بحق
الوظائف المغايرة
ي
ال� تمس حياته
تقرير
الشخص بالمسائل ي
المشاركة ف ي� المجتمع ،تماماً
ً
الخاصة .وأيضا حق
كما آ
الخرين .إن حركة (العيش المستقل) اليوم
فحسب .هي أيضاً حق.
أك� من فمجرد حركة
هي ب
1
وهذا مذكور ي� المادة  ١٩من اتفاقية حقوق
أ
العاقة.
الشخاص ذوي إ
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يعت� اتخاذ القرار ت
جزء ًا
الخاصة
ات
ر
والخيا
الذا�
ي
هامباً من عقيدة (العيش المستقل) .ويتعلق أ
المر
عىل سبيل المثال ،بالحصول عىل الدعم الذي
يريده الشخص.

ين
ش
بالالجئ� ذوي
م�وع (أهال ً وسهال ً
االحتياجات الخاصة)

ين
لقد ابتدأ ش
بالالجئ� ذوي
م�وع (أهال ً وسهال ً
االحتياجات الخاصة) منذ لقاء يوليوس نتوبواه
( )Julius Ntobuahبادولف راتزكا (.)Adolf Ratzka
لقد تأ� يوليوس إىل السويد كالجئ .وهو من ذوي
للمعاي� .لقد أسس
الوظائف الجسدية المغايرة
ي
أدولف منظمة (.)Independent Living Institute
مر به عند قدومه إىل
وتحدث يوليوس ّ
عما قد ّ
السويد.

ين
قاما سوياً بإنشاء ش
بالالجئ�
م�وع (أهال
وسهال ً
ً
ذوي االحتياجات الخاصة) .وهو ش
م�وع خاص
للمعاي� .إن
بالمهاجرين ذوي الوظائف فالمغايرة
ي
هذه الفئة كانت يغ� مرئية ي� السياسة المتعلقة
ين
بالمهاجرين .يريد ش
بالالجئ�
م�وع (أهال ً وسهال ً
تغي� ذلك .يريد
ذوي االحتياجات الخاصة) ن ي
ش
بالالجئ� ذوي االحتياجات
م�وع (أهال ً وسهال ً
ي
الخاصة) إيجاد وسائل جديدة الستقبال
للمعاي�.
المهاجرين ذوي الوظائف المغايرة
ي
والهدف هو أن يحصلوا عىل الدعم الصحيح وأن
يكونوا جزء ًا من المجتمع السويدي.
ين
يعمل ش
بالالجئ� ذوي
ال
وسه
ال
(أه
وع
م�
ً
ً
2
ين
التمك� .
االحتياجات الخاصة) عىل
المر بتقديم الدعم أ
ويتعلق أ
للشخاص يك يتمكنوا
من التحكم بحياتهم الخاصة بأنفسهم .أوقد
يتعلق ذلك عىل سبيل المثال ،باللقاء بالشخاص
آ
الخرين الذين لديهم ذات الظروف ،وذلك
الخ�ات وإيجاد الحلول وأيضاً
من أجل تبادل ب
بالتغي�.
المكافحة سوياً والمطالبة
ي
من الشائع أن يتعرض المهاجرين ذوي الوظائف
يز
للتمي� .ويريد ش
للمعاي�
المغايرة
م�وع (أهال ً
ني
بالالجئ� ذوي االحتياجات الخاصة) أن
وسهال ً
ي
ش
ً
يضع
حدا لذلك .يعمل م�وع (أهال ً وسه أال ً
ن
بالالجئ� ذوي االحتياجات الخاصة) مع الشخاص
ي
من الفئة المستهدفة ومع الدوائر والبلديات
والمنظمات.

ن
النسانية.
مب� عىل الحقوق إ
إن العمل ي
ال أيحق ألحد أن يخالف هذه الحقوق .ولكن
ش
ال�ء.
للسف بالرغم من ذلك يحدث هذا ي
إن العمل متعلق بالصحة .والصحة متعلقة
حجم امتالك الشخص
بالسلطة .بحيث يؤثر
3
عىل صحته .وكما تؤثر صحة
للمال ومكان والدته
ف
الشخص عىل نجاحه ي� المدرسة والعمل.
إن الجميع مرحب بهم ف ي� ش
م�وع (أهال ً وسهال ً
ين
بالالجئ� ذوي االحتياجات الخاصة)!
والصدقاء أ
العائلة أ
الذين يعملون
شخاص
وال
عىل االندماج والقضايا المتعلقة أ
بالشخاص ذوي
االحتياجات الخاصة.

خ�ات يوليوس نتوبواه ف ي� السويد
ب

لقد كان حلمي أن ت
أرى
كنت
لقد
السويد.
إىل
آ�
ي
ن
السويد عىل أنه بلد ت
لكن�
يح�م حقوق ف إ
النسان .ي
التفك�
وصول بجهل وانغالق ي�
قوبلت عند
ي
ي
أ
ش
صغ�اً وشلل الطفال
و� نوط فقاسية .منذ شأن كنت ي
افق� ي� الحياة كال�يك.
ير ي
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قمت
قدم� بطريقة مغايرة .بعد أن
تعمل إحدى ي ي
ن
سك� .
نفس ًلدى ًدائرة الهجرة ذهبت إىل ف ي
بتسجيل ي
بدفء ي�
شعرت
لقد كنت سعيدا جدا حينها.
ٍ
ت
ال� كانت تحت
القلب بالرغم من درجة الحرارة ي
الصفر.
الطريق إىل السكن يمر عىل هضبة طويلة
كان
ن
لكن� برغم من ذلك كنت سعيداً وممنوناً
وزلقة.
ي
عندما وصلت .بعد أن فتحت الباب رأيت درجاً
شديد االنحدار.
 كيف سأصعد؟ تساءلت نبي� ي ن
نفس .لقد
وب� ي
ي
ن
ساعد� رجل أمقيم
بحثت عن مصعد ولم أجد .ن ي
أن� بجميع الحوال
هناك عىل
الصعود .وفكرت ي
شخص فقدم يل المساعدة.
كنت محظوظاً بوجود
ن
يساعد� ي� كل مرة أريد بها
لقد كان رفيق ن زالغرفة أ ي
الصعود أو ال�ول عىل الدراج.
ف� صباح يوم أحد عندما كنت ف
إىل
الطريق
�
ي
ي
دعامة ق
سا� ن
اليم� .
ُرست
ك
لقد
تزحلقت.
الكنيسة
ي
ش
الم� إطالقاً .علمت
ولم أعد
حينها قادراً عىل ن ي
ت
أن� سأنتقل .وكان السكن
بعد مرور ف�ة من الزمن ي
الجديد يقع أقرب إىل المدينة.
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ن
ن
ش
وصلت إىل هناك
لكن� عندما
أفرح� .ي
ال� ًء ً ي
هذا ي
أ
ف
رأيت رسيرا علويا .وكنت سأنام ي� العىل مع وجود
مساعدة.
السلم فقط كوسيلة
ن
ن
نفس .
بي� ي
وب� ي
 حسناً مجدداً ،فكرت يحاولت أن أكون قوياً واالستمرار بالمكافحة.
ولكن جسدي نال يساعد عىل ذلك .لقد تكلمت مع
ين
مساعدة .هذه
لكن� لم أحصل عىل أية
الموظف� ي
أ
فقط بضعة أمثلة عىل كيف هو فحال الشخاص
للمعاي� ي� السويد.
ذوي الوظائف المغايرة
ي
لكن ق
سا� المصابة ليست المشكلة ت فحسب .لقد
ي
ن
خ� يا� فكرة ش
م�وع
جعلت� أرى الفرص .أيقظت ب
ي
جديد.
قمت سوياً مع أدولف راتزكا بتأسيس ش
م�وع
ين
بالالجئ� ذوي االحتياجات الخاصة).
(أهال ً وسهال ً
أ
ن
ش
المماثل� لوضعي
لقد جمع الم�وع الشخاص
ي
يك يصبح استقال المهاجرين ذوي االحتياجات
الخاصة أفضل.

السلطة
لدى الجميع سلطة .لكن هذه السلطة ال تتساوى
ن
ش
�ء إما يحصل
يب� الجميع .السلطة هي عبارة ي
معان
عليه
الشخص أو يأخذه .لدى السلطة ٍ
ف
مختلفة ي� أماكن مختلفة وأزمنة مختلفة.
ذو السلطة القليلة معرض ليصبح
إن الشخص
أ
كب�ة .يعتمد
معتمداً عىل الشخاص ذوي سلطة ي
الهياكل االجتماعية
الطفل عىل الراشدين .إن
ف
هي السبب وراء عدم المساواة ي� السلطة .إن
أ
أك� تكون لهم
الشخاص الذين لديهم سلطة ب
إمكانية أفضل للتعليم والعمل والصحة والرعاية
الصحية.
ترتيب السلطة

لدى تبعض الفئات سلطة أقل من أ يغ�هم .ويُسمى
ذلك ب�تيب السلطة .قد يتعلق المر عىل سبيل
المثال ،بالجنس والطبقة االجتماعية والضعف
الوظيفي والجنسانية والعرق .إن تراتيب السلطة
هذه مرتبطة ببعضها البعض .وهذا يجعل الحياة
ث
أك� صعوبة للشخص الذي ينتمي إىل عدة فئات
ليست بحوزتها السلطة.

هياكل السلطة

توجد هياكل ف ي� المجتمع تخلق عدم المساواة.
وتُسمى بهياكل السلطة .وأمثلة عىل هذه الهياكل
والتمي�ز
يز
والتمي� عىل أساس الجنس
العنرصية
هي
ي
أ
مما
الخاصة.
ضد الشخاص ذوي
االحتياجات الأ
شخاص �ف
تصعب هذه الهياكل عىل بعض
ّ
ي
حصولهم عىل التعليم والعمل والسكن.
وكما تؤثر أيضاً عىل صحة ش
الب� .غالباً ما يكون
لدى أ
الشخاص الذين مستواهم التعليمي
منخفض عمال ً سيئاً .ويكون امتالكهم للمال أقل
وسلطتهم عىل حياتهم الخاصة أقل .يعيشون
الكث� من
لمدة أقرص من الناس الذي
يملكون ي
أ
4
المال والسلطة .هذا ما تظهره البحاث.
يز
التمي�

يز
يعت� ً
الهيكل
التمي�
يتعلق
بالظلم الذي ب
ي
أ
جزءاال�ت
من المجتمع .قد
يكون المر متعلقاً بالقواعد ي
أ
ال تراعي أن ظروف الشخاص مختلفة عن بعضها.
ومثال عىل ذلك هو قواعد لم شمل العائلة .تنص
هذه القواعد بأنه يتوجب عىل الشخص الذي يريد
جلب عائلته إىل السويد أن يكون لديه عمال ً وسكناً.
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وتجعل هذه القواعد من المستحيل عىل العديد
للمعاي� أن
من المهاجرين ذوي الوظائف المغايرة
ي
يلتقوا بعوائلهم مجدداً.
وإن هذا أ
المر ف ي� الواقع صعب للغاية بالنسبة
لهؤالء أ
الشخاص أن يحصلوا عىل عمال ً وسكناً.
وال يقدر المجتمع السويدي مساعدتهم بذلك.
وبالتال فإن هذا المطلب هو ي ز
تمي�ي.
ي
ت
ال�
ومثال آخر عىل ذلك أال وهو المنازل والشقق ي
توفرها دائرة الهجرة .ينص القانون عىل أنها يجب
يعت� عدم توفر
أن تكون
مماثلة للجميع .لكنه ب
أ
شقق مهيئة للشخاص ذوي الوظائف المغايرة
للمعاي� ي ز
تمي�اً.
ي

التحليل التقاطعي

ت
ال ي ز
نجل�ية
تأ� كلمة التقاطعية نمن الكلمة إ
ي
وتع� التقاطع .وتُظهر كيف يؤثر
( .)intersectionي
ش
خليط تراتيب السلطة عىل حياة الب�.
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ض
مناه� العنرصية ف ي� الواليات المتحدة
إن
ي
أ
المريكية هم من بدؤوا باستخدام هذه الكلمة.
ين
النسوي� البيض غالباً ما نسوا العرق
وقالوا إن
والجنس والعمر والضعف الوظيفي والطبقة
االجتماعية.
يساعدنا التحليل تالتقاطعي أعىل فهم السلطة.
ن
ال� تعيق الشخاص من العيش
يُ يب� لنا الهياكل ي
يل:
كما يريدون .يتحدث شخص كما ي
بأطفال.
اللقاء
 ال أستطيعي
ف
ف
ن
الالجئ� ي� بلد آخر.
هم موجودون ي� مخيم
ي
رفضت دائرة الهجرة منح ترصيح إالقامة
بسبب مطلب إالعالة.
ن
يمكن� تحقيق هذا المطلب بينما أنا
كيف
ي
ال أستطيع أن أجد عمالً يتناسب
مع ضعفي الوظيفي؟
إضافةً إىل ن
أن� قد أصبحت مكتئباً ومريضاً
ي
ن
بأطفال”.
تمك� من اللقاء
ي
بسبب عدم ي

تظهر  5أ
البحاث أن المهاجرات النساء ي ن
يعان�
ُبصورة أك� .تجدن صعوبة أك� من الرجال �ف
ب
ب
ي
ش
ال�ء عىل
الحصول عىل عمل .وينطبق ذات ي
أ
للمعاي� .إن
شخاص 6ذوي الوظائف المغايرة
ال
ي
فرصهم ف ي� سوق العمل أقل من يغ�هم.

إن الشخص الذي يتحدث ف� أ
العىل هي امرأة
ي
للمعاي� .كل
مهاجرة ومن ذوي الوظائف المغايرة
ي
وبالتال تكون النتيجة
هذه الصفات تلعب دوراً.
ي
عدم تمكنها من اللقاء بأطفالها .إن وجهة النظر
التقاطعية مهمة من أجل الديموقراطية والعدالة
والمساواة.

االندماج المتبادل  -االندماج للجميع

تع� كلمة االندماج جمع أ
ن
الجزاء إىل وحدة آكاملة.
ي
أك� من الخر.
ال يجب أن يكون لجزء ما سلطة ب
تكون بهذه الطريقة الكلمة جيدة.

ين
تحس�
نفكر بكيف يمكن للسويد
يجب أن
أ
استقبالها الشخاص ذوي الوظائف المغايرة
للمعاي� .وذلك ينطبق قبل وأثناء وبعد إجراءات
ي
اللجوء.
يتعلق أ
وذوي االحتياجات
العجزة
نقل
بخدمة
مر
ال
الخاصة وتعليم اللغة السويدية أ
للجانب
الجيد والرعاية المساوية ش
و�وط العمل الجيدة
والمدارس والدعم .يجب أن تكون المتطلبات
للمعاي�
عىل المهاجرين ذوي الوظائف المغايرة
ي
معقولةً بنا ًء عىل آ ما هي ظروفهم .تماماً كما تفعل
ين
المواطن� الخرين.
مع

إن السويد عبارة عن وحدة كاملة .إن السويد عبارة
المختلفة .ال يجب أن
خليط من الثقافات
عن
آ
أ
أك� من الخر .ولكن يتطلب
يكون لحد ما سلطة ب
االندماج الجيد أن نتفهم كيف هي الحياة بالنسبة
للمعاي�.
للمهاجرين ذوي الوظائف المغايرة
ي

يتطلب االندماج الناجح حرص المجتمع عىل أن
تتوفر الجميع حياة كريمة وأن يتمكنوا من تقرير
مصائرهم بأنفسهم .يتوجب عىل السياسة أن
للمعاي�
تدعم المهاجرين ذوي الوظائف المغايرة
ي
يك يصبحوا جزءاً من المجتمع .وحينها يمكن
للمجتمع أيضاً أن يتطلب أشيا ًء منهم.

يعت� شيئاً صعباً عندما تكون السياسة
وذلك ب
عما هو أرخص .يجب أن تتعلق
متعلقة بمجملها ّ
السياسة بالديموقراطية والمساواة والقيمة
المساوية للجميع.

ما هو مهم أن يتم تقبلنا عىل اختالفاتنا ت
باح�ام.
وإن االختالفات هي جزء من المجتمع السويدي.
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ف
 .٢الهجرة والحقوق ي� السويد

كلمات ومصطلحات مهمة

المهاجر

لقد وجدت العديد من الكلمات المختلفة عن
أ
للمعاي� .لم
الشخاص ذوي الوظائف المغايرة
ي
نعد نستخدم العديد منها .إن أكل من معوق
جسدياً ومعتوه ومختل عقلياً المثلة عىل الكلمات
القديمة والسيئة.

حدود إىل دولة
إن المهاجر هو الشخص الذي بع�
أ
ما يك يعيش بها .وقد يعود سبب ذلك لمور عدة.

ف
ت
كلم� الضعف
يستخدم العديد ي� الوقت الراهن ي
الوظيفي والعوائق لذوي االحتياجات الخاصة.
ويستخدم العديد
العالم والكلمات تتطور.
فولكن
أ
ف
ي� السويد ي� يومنا هذا مصطلح الشخاص ذوي
الوظائف المغايرة.
إن حركة أ
الشخاص ذوي الضعف الوظيفي
أ
مع هذه القضايا ليسوا
يعملون
الذين
شخاص
وال
متفق� حول ما هي الكلمة أ
ين
النسب .من المهم أن
يختاروا الجميع بأنفسهم أي من الكلمات تصفهم.
ين
يستخدم ش
بالالجئ� ذوي
م�وع (أهال ً وسهال ً
االحتياجات الخاصة) مصطلح ذوي الوظائف
للمعاي� .ونفعل ذلك يك نظهر بأن ليس
المغايرة
ي
أ
بالمعاي�
شخاص من بهم خطأ .بل الخطأ
ال
ي
والهياكل ف ي� المجتمع.
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إن الالجئ هو الشخص الذي غادر بلده أ
الم
هرباً من الحرب أو العنف أو المالحقة .ليس كل
المهاجرين ي ن
الجئ�.

ت
ال�سيخ

كث�اً عن ت
ال�سيخ.
يتحدث
السياسيون والدوائر ي
ت
الف�ة بعد حصول الشخص عىل
ويقصد به
ف
موافقة البقاء ي� السويد.

للعام� أ
ال ي ن
ين
ولي� .وحينها
خطط خاصة
توجد
أ
يعدوا
أك� يك ف ّ
يحصل ال فشخاص عىل مساعدة ب
حياة لهم ي� فالسويد .يحصلون عىل دعم ي� إيجاد
عمل أو البدء ي� الدراسة .يجب أن يكونوا جزءاً من
المجتمع .هذا ما قرره السياسيون.

العوائق لذوي االحتياجات الخاصة
يجب عىل المجتمع أن يزيل العوائق لذوي
االحتياجات الخاصة يك أيتمكن أللجميع من
والعوائق
المشاركة .أ وقد يتعلق المر بالدراج
ت
ال� من
المبنية الخرى .ولكن أيضاً بالمعلومات ي
الصعب فهمها.
يمكن للعديد من أ
الشياء أن تشكّل عائقاً ش
للب� .ال
أ
أ
ت
ال� تعيق الشخص من
يتعلق المر فقط بالشياء ي
التحرك .يمكن أن تكون أشياء تعيق الشخص من
الفهم.
إن المجتمع هو من يخلق العوائق لذوي
االحتياجات الخاصة .عندما نتكلم عن العوائق
الخاصة فإننا نضع المطالب
لذوي االحتياجات
أ
النسانية.
عىل المجتمع .يتعلق المر بالحقوق إ
يجب أن نخلق بيئات ال تعيق أحداً من المشاركة
بها.
يمكن قراءة المزيد عن ذلك ف ي� 7اتفاقية حقوق
أ
العاقة .يعمل المجتمع بصورة
الشخاص ذوي إ
أفضل عندما ال يتم حجب أحد .ولذلك يتوجب
علينا أن نخطط جيداً.

فإن كلمة العوائق لذوي االحتياجات الخاصة مهمة
ين
القوان� والسياسة .توجد عىل سبيل المثال،
ي�
قواعد خاصة لبناء المنازل والمدن.

العص�
التنوع
بي

ش
عص� .تعمل أجسامنا بطرق
لدى كل الب� تنوع ب ي
مختلفة .توجد فكرة حول ما هي آلية العمل
العص�
يستخدم العديد كلمة التنوع
الطبيعية.
بي
أ
ويقصدون بها الشخاص ذوي الوظائف المغايرة
للمعاي� أو الضعف الوظيفي.
ي
أك� من ذلك .يتعلق أ
العص� هو ث
لكن التنوع
المر
بي
عما إن كان
بكيفية عمل الشخص بغض النظر ّ
مغاير للمعاير أم ال.

للمعاي�
الوظائف المغايرة
ي

يتغ� مع مرور الوقت .نُ ّشكل
كل ما هو طبيعي ي
المجتمع بنا ًء عىل ما نراه طبيعياً .ولذلك يصبح
من أ
الصعب لمن لديه جسم مغاير عما هو
طبيعي.
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تختلف آلية عمل أجسام ش
الب� عن بعضها .عندما
تختلف آلية عمل جسم شخص ما عن معظم
آ
المعاي�.
بالتال قد خالف أحد
فيكون
خرين،
ال
ي
ي
ن
يع� ذلك أن الشخص به خطأ.
ولكن ال ي
ن
للمعاي� أن تكون آلية عمل
تع� الوظيفة المغايرة
ي
ي
عما يراه الناس
جسم شخص ما ش بطريقة مغايرة ّ
بالالجئ�ن
طبيعياً .يتكلم م�وع (أهال ً وسهال ً
ي
المعاي� وعن
عما هي
ي
ذوي االحتياجات الخاصة) ّ
للمعاي�.
الوظائف المغايرة
ي
ي ت
ال� بدورها تجعل
نريد أن أنظهر ما هي
المعاي� ي
ن
محجوب� عن المجتمع .يريد
بعض الشخاص
ي
ن
ش
بالالجئ� ذوي االحتياجات
م�وع (أهال ً وسهال ً
ي
للمعاي�
تغي� نظرتنا حول رؤيتنا
ي
الخاصة) ف ي
الطبيعية ي� مجتمعنا.

ي ئ
الته� لذوي االحتياجات الخاصة

إن ي ئ
الته� نلذوي االحتياجات الخاصة هو حق.
نب� المجتمع بطريقة تتيح للجميع حق
يجب أن ي
ش
المشاركة .لدى ال�كات والدولة والمقاطعات
والبلديات مسؤولية بذلك.
يتعلق أ
المر عىل سبيل المثال ،بكيفية بناء المنازل
وكيف نبلغ عن المعلومات الهامة وما هي وسائل
المساعدة والدعم الذي يحصل عليه ش
الب�.
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يعت� عدم ت
االك�اث ي ئ
للته� لذوي أاالحتياجات
ب
ف
يعت� ي ز
جريمةً
تمي�اً.
نه
ل
وذلك
السويد.
�
الخاصة
ب
ي
يجب تكييف المجتمع ليصبح ث
أك� ي ئ
ته� لذوي
االحتياجات الخاصة .ومع ذلك سيحتاج بعض
أ
ين
خاص� .من المهم
الشخاص إىل مساعدة ودعم
تذكر ذلك.

النسانية
الحقوق إ

النسانية عىل جميع ش
الب� .جميعنا
ترسي الحقوق إ
نولد أحراراً
ومتساو� القيمة وبذات الحقوق .لدى
فيي
النسانية.
الدوائر مسؤوليةف ي� تطبيق
هذه الحقوق إ
ن
قوان� مختلفة.
وهذا منصوص ي� عدة ي

ين
قوان� مهمة ف ي� السويد

توجد ف� السويد بضعة ي ن
قوان� ذات أهمية خاصة.
ي
ين
القوان� عىل كيف
وتسمى بالدستور .تنص هذه
يجب أن يعمل المجتمع .وكما توجد عدة ي ن
قوان�
ت
ال� لدينا .يجب
أخرى تنص عىل ما هي
الحقوق ي
القوان�.ن
عىل الدوائر أن تطبق
ي
أ
ورو� العديد من
يوجد نأيضاً لدى االتحاد ال ن يب
قوان� تنص عىل حق طلب
القوان� الهامة .لديه ي
ي
الحماية ولم شمل العائالت.

قوان� االتحاد أ
وترسي ي ن
ورو� عىل السويد بذات
ال
ب
ني
الطريقة ت
بالسويد.
القوان� فالخاصة
ال� ترسي بها
ي
ي
أ
ورو� .
وكما توجد أيضاً محكمة خاصة ي� االتحاد ال ب ي

الضمان االجتماعي
هام من السويد.
االجتماعي هو جزء
إن الضمان
أ
ف
خ�ة.
هذا ما كان يرسي ي� المئة عام ال ي
يتعلق أ
المر بأن يقدم المجتمع الدعم للمواطن
يك يعيش �ضحياة جيدة وآمنة .يجب أعىل الجميع أن
هذه ال أموال للضمان
يدفعوا ال ائب .تستخدم
ف
كث�اً ي� المور المتعلقة
االجتماعي .ال تقرر الدولة ي
يتم االتفاقات يب�ن
بالعمل وسوق العمل .بل
االتحادات النقابية وأرباب العمل.
بالمور أ
ولكن فيما يتعلق أ
فيكون لدى
خرى،
ال
الدولة الكث� من السلطة .ويتعلق أ
المر عىل سبيل
ي
تعت� السياسة
المثال ،بالتعليم والرعاية الصحية .ب
ت
ال� تمس العوائق لذوي االحتياجات الخاصة جزءاً
ًي
هاما من ضمان السويد االجتماعي.

إن قانون الدعم والخدمة لبعض ذوي
االحتياجات الخاصة هام
لهذا القانون أن يمنح عىل سبيل المثال،
يمكن
أ
للمعاي�
الحق للشخاص ذوي الوظائف المغايرة
ي
شخص.
الحصول عىل مساعد
ي
ين
المقيم� ف ي� السويد ذات الدعم.
ال يحق لكل
تعتمد بعض المساعدات عىل ما إن كان الشخص
مواطناً سويدياً وما إن كان قد عمل مسبقاً .يقوم
صندوق التأمينات االجتماعية بدراسة ما إن كان
يحق للشخص الحصول عىل المساعدة .ويظهر
ذلك أن هناك تبعض االختالفات فيما يتعلق بما
ال� لدينا.
هي الحقوق ي

المحاكم

توجد ف ي� السويد عدة محاكم مختلفة .وهذه
السياسيون أية سلطة
المحاكم مستقلة .ليس لدى
ت
فعليها .يمكن للشخص أن يقدم اع�اضه للمحكمة
ي� حال كان يغ� راضياً عىل ما قررته دائرة ما .عىل
سبيل المثال ما تقرره دائرة الهجرة.
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ال يكلف القيام بذلك شيئاً .لكن قد يحتاج
ين
بالقوان� .غالباً ما
خ�ة
الشخص إىل أحد ذو ب
يتحمل الشخص تكاليف ذلك.

وقالت المجموعة فإنه يجب عىل السويد أن تحرص
ين
الشخصي� .وأنه
الكا� للمساعدين
عىل توفر المال
ي
يتوجب إعقاب من يقوم بتجاهل ي ئ
الته� لذوي
االحتياجات الخاصة بطريقة ما.

وهذا ن
ب� الدائرة ي ن
يع� أنه ليس هناك تساو ي ن
وب�
ٍ
ي
ف
الشخص الذي يريد ت
االع�اض .ي� حال كانت هناك
عدة طرق مختلفة الستخدام قانون ما ،فمن
المهم أن تقوم المحكمة بدراسة الموضوع .تقرر
المحكمة كيف يجب عىل الدوائر أن تستخدم
ين
القوان�.

أ
النسان
االتفاقية الوروبية لحقوق إ

أ
المم المتحدة
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وقعت السويد ف
االتفاقية
عىل
١٩٥٢
عام
�
ي
أ
النسان .أوأصبحت ف ي� عام ١٩٩٥
الوروبية لحقوق إ
قانوناً سويدياً .وال يسمح لي قانون جديد أن
يخالفه.

لقد عاهدت السويد عىل أن تتبع اتفاقية أ
المم
المتحدة المتعلقة بحقوق أ
شخاص ذوي
ال
الضعف الوظيفي .وال يتعلق أ
المر ف ي� الواقع
بحقوق إضافية جديدة.

توجد هناك قواعد عديدة ف� االتفاقية أ
الوروبية
ي
ين
لالجئ� .عىل سبيل
النسان مهمة بالنسبة
لحقوق إ
المثال ،القانون الذي ينص عىل أن الجميع لديهم
فيما يتعلق بلم الشمل مع العائلة.
ذات الحقوق
ت
ال� تشتت بسبب الحرب أن يتم
يحق للعائالت ً ي
لم شملها مجددا.

بل يتعلق أ
المر بالحرص أعىل أن ترسي الحقوق
النسانية الشائعة عىل الشخاص فذوي أ الوظائف
إ
للمعاي� .توجد مجموعة ي� المم
المغايرة
ي
المتحدة مهمتها الحرص عىل أن تتبع البلدان هذه
قامت هذه المجموعة بتقديم شكوى
القواعد.
ف
عىل السويد ي� عام .٢٠١٤

استخدام القواعد
ليس من الواضح فدوماً كيفية
أ
المنصوص عليها ي� االتفاقية الوروبية لحقوق
النسان.
إ
ش
ال�ء يتطور بشكل دائم.
وهذا ي

تصاريح إقامة مختلفة

نتحدث ف� هذا الجزء عن أ
النواع المختلفة
ي
القامات .وعن كيفية استقبال السويد
لتصاريح إ
ين
لالجئ�.
تتغ� السياسة المتعلقة بالمهاجرين غالباً .ولذلك
ي
ن
القوان� والقواعد
االطالع عىل ما هي
من المهم
ي
آ
ت
ال� ترسي الن.
ي

المهاجرون

توجد هناك ي ن
قوان� وقواعد مختلفة ترسي عىل
المهاجرين .ليس لدى
الفئات المختلفة من
ف
ف
الجميع ذات الحقوق ي� البقاء ي� السويد.
ف
الحماية ف ي� السويد،
بطلب
الشخص
قام
حال
�
ي
فيعت� هذا الشخص طالباً للجوء .ف ي� حال رأت
ب
الدوائر أن هذا الشخص لديه حق الحماية،
فيطلق عليه ف مسمى الجئ .وقد يكون لعائلة الالجئ
أيضاً الحق ي� القدوم إىل السويد .يمكنها طلب
الحصول عىل الترصيح بذريعة وجود صلة لها.
ويطلق الحقاً مسمى القادم الجديد عىل كل من
الالجئ فوعائلته .ويحصلون عىل مساعدات ودعم
خاصة ي� السويد.

ف ي� حال أراد أحد أن يسافر إىل السويد بهدف
تأش�ة سياحية.
الزيارة ،فيمكنه الحصول عىل ي
يبق لمدة  ٩٠يوماً.
ويحق حينها للشخص أن َ
قامة
ال
يمكن أيضاً طلب الحصول عىل
ترصيح إ
أ
أ
بذريعة العمل والتعليم وبعض السباب الخرى.
المر منصوص عليه ف� قانون أ
هذا أ
الجانب.
ي
ف
أيضاً قانوناً مؤقتاً صدر ي� عام  .٢٠١٦إن
يوجد
ف
أك� فيما
القواعد ي� هذا القانون قاسية بشكل ب
يتعلق بمن يحق له القدوم إىل السويد.

طالب اللجوء

لدى أ
الذين يطلبون أاللجوء ف ي� السويد
شخاص
ال
حقوقاً أخرى عن ت
ين
القادم�
شخاص
ال
يملكها
ال�
ي
إىل السويد بهدف الزيارة .لديهم الحق ف
البقاء
�
ي
ف� البلد .كما لديهم الحق ف� الحصول عىل ن ز
م�ل
ي
ي
وحق الرعاية الصحية والدعم النقدي.

الالجئ
يعت� الجئاً.
توجد
قواعد خاصة فمتعلقة بمن ب
ش
ال�ء مذكور ي� االتفاقية الخاصة بوضع
وهذا ن ي
الالجئ�.
ي
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من أجل الحصول عىل صفة الجئ يجب إثبات
المالحقة .ويجب أن يتعلق
سبب الخوف من
أ
أ
المر بك شخصياً .وهذا المر ليس كما هو الحال
ين
للهارب� من الحرب والقصف.
بالنسبة
لم يكن سبب حصول الشخص عىل الحماية ف ي�
السابق أمراً يلعب دوراً هاماً .كانت تنطبق ذات
القواعد عىل الجميع .لكن منذ عام  ٢٠١٦تنطبق
قواعد مختلفة لالجئ ولمن يطلب الحماية .يحصل
الجئاً عىل ترصيح بالبقاء
يعت�
الشخص الذي ب
ض
م� هذه الثالث سنوات
لمدة  ٣سنوات .وبعد ي
يمكن للشخص أن يحصل عىل المزيد من الوقت.

الحماية البديلة

السباب لهروب أ
توجد العديد من أ
الشخاص من
منازلهم .يهرب أ
شخاص بسبب الحرب والعنف
ال
والتهديد .يُسمى ذلك ف� ي ن
السويد أن
قوان�
ي
الشخص بالحاجة إىل الحماية البديلة .ف ي� حال كان
الشخص مصنفاً عىل أنه بحاجة للحماية البديلة،
فيحصل أوال ً عىل ترصيح بالبقاء لمدة  ١٣شهراً.
ف
و� حال كان الشخص ال يزال بحاجة إىل الحماية
ي
بعد انتهاء هذه المدة ،فيجب عليه تقديم طلباً
جديداً.
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الظروف الصعبة تستأهل المساعدة

حصل عدد أك� من أ
الشخاص ف� ض
الما� عىل
ب
ي
ي
ترصيح البقاء ف ي� السويد بسبب المرض والوظائف
للمعاي�.
المغايرة
ي
للشخص أن يحصل ف عىل ترصيح
وكما فكان يحق
ض
السويد وقتاً
بقائه ي�
البقاء ي� حال كان م� عىل
أ
ف
كب�ة ي� بلده الم.
طويال ً وسيواجه صعوبات ي
كان يُسمى ذلك أ بالظروف الصعبة تستأهل
القوان�ن
الصحية .أصبحت
المساعدة أو السباب
ي
آ
ث
أك� قسوة منذ عام  .٢٠١٦والن ال يحصل أأحد
القامة بنا ًء عىل هذه السباب.
تقريباً عىل ترصيح إ
ف ي� حال كان الشخص مريضاً لدرجة أنه ال يستطيع
الحصول عىل
أن يغادر السويد ،فيمكنه حينها
ف
القامة هذا .ولكن ذلك فقط ي� حال كانت
ترصيح إ
حياته معرضه لخطر الموت.

القادم الجديد
يعت� قادم جديد هو فقط
إن الشخص الذي ب
عبارة عن الشخص الوافد حديثاً إىل السويد.
ولكن الدوائر السويدية تستخدم الكلمة بطريقة
مختلفة.
تستخدم الدوائر هذه الكلمة أ
للشخاص الذين
يعت�ون أنهم
حصلوا عىل اللجوء ف ي�
السويد .أ نب
ين
ولي� بعد
قادمون جدد خالل
العام� ال ي
القامة.
حصولهم عىل ترصيح إ

بدون أوراق رسمية

يُسمى الشخص الذي ال يحق له التواجد ف ي�
السويد أ بالشخص بدون أوراق رسمية .وهم
غالباً الشخاص الذين طلبوا الحماية ولكنهم
حصلوا عىل الرفض .وبذات الوقت ال يريدون أو
يستطيعون العودة إىل بلدانهم.

العمل أو الدراسة
القامة من
يمكن للشخص الحصول عىل ترصيح إ
أجل العمل أو الدراسة .غالباً ما يتوجب أن يقدم
الشخص طلب الحصول عىل هذا الترصيح من
بلده أ
الم.

يمكن أحياناً لطالب اللجوء أن يطلب الحصول
عىل ترصيح للعمل أو الدراسة من السويد.
فصدر ف ي� عام  ٢٠١٧و ٢٠١٨قانوناً متعلق بالدراسة
ين
لليافع� الذين طلبوا
الثانوية .بحيث يسمح
ي�
ف
الحماية ي� السويد البقاء من أجل إنهاء تعليمهم
الثانوي.
كب�ة
لقد أصدر السياسيون هذا القانون برسعة ي
وكان من الصعب فهمه .لقد كان من الصعب أيضاً
تطبيقه.

العائلة ف ي� السويد

يحق ش
للب� أن تقيم سوياً مع فعوائلها .ف ي� حال
الشخص عىل الحماية ي� السويد ،فيحق
حصل
ت
تأ� بعده إىل هنا.
لعائلته أن ي
ولكن توجد قواعد تنص عىل أن من يريد جلب
ن
ز
عائلته إىل هنا ،فيتوجب عليه أن يملك عمال ً وم�ال ً
ذو مساحة كافية .تعيق هذه القواعد العديد من
العوائل من أن تقيم سوياً.
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أك� صعوبة عىل أ
وكما يكون ث
الشخاص ذوي
للمعاي� .ومن شبه فالمستحيل
الوظائف المغايرة
ي
بالنسبة للعديد أن يحصلوا عىل عمال ً ي� السويد.
وبالتال يصبح من المستحيل عليهم لقاء عوائلهم
ي
مجدداً.
ين
برأي ش
بالالجئ� ذوي
م�وع (أهال ً وسهال ً
االحتياجات الخاصة) يستلزم وجود قواعد خاصة
لهذه الفئة .وإما بخالف ذلك تخالف السويد
النسانية .يجب عىل من يضع القواعد
الحقوق ن إ
والقوان� فالجديدة أن يضع قضايا ذوي العجز
ي
الوظيفي ي� اعتباره.

العودة
الشخص الذي لم يحصل عىل
قد يتعرض
ف
ترصيحاً للبقاء ي� السويد إىل الطرد .وكما قد يُمنع
من السفر إىل السويد خالل فمدة زمنية أمعينة .وقد
تقرر ش
ال�طة ودائرة الهجرة ي� بعض الحيان أن
يتم حجز الشخص ريثما يتم طرده .ويسمى ذلك
بالحجز.
بطلب اللجوء ف ي� دولة
يتوجب عىل من تقدم
أ
ورو� أن فينتظر مدة
أخرى من بلدان االتحاد ال ب ي
زمنية قبل أن يستطيع طلب الحماية ي� السويد.
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ال�ء منصوص عليه ف
ش
اتفاقية دبلن .ال
�
ي
وهذا ي
أ
الكث� حول ما الذي يحدث للشخاص ذوي
نعلم ي
للمعاي� الذين ال يُسمح لهم
الوظائف المغايرة
ي
بالبقاء ف ي� السويد.

االستقبال ت
وال�سيخ

يحصل الالجئون آ
من
خرون
وال
طال� الحماية عىل
ب
مساعدة كب�ة إىل حد ما ف
السويد .ي وهذا ش
ال�ء
�
ي
أ ي
ي
ال ينطبق عىل الفئات الخرى من المهاجرين.
يجب أن يحصل أ
الذين يحصلون عىل
شخاص
ال
الحماية ف ي� السويد عىل مساعدة ف ي� السكن والقليل
من النقود .إن دائرة الهجرة هي من تنظم ذلك.
وبعد أن يقدموا طلب الحماية ويحصلوا عىل
القامة ،فيحصلون حينها عىل المساعدة
ترصيح إ
من قبل مكتب العمل .ويُسمى ذلك بب�نامج
ت
ال�سيخ.
سيدرسون اللغة السويدية ويتعلمون عن السويد
وسيحصلون عىل
يمارسوا تدريباً عملياً.
وأن
ف
ف
مساعدة ي� إيجاد عمل والبدء ي� الدراسة أو افتتاح
ين
ش
القادم�
م�وعاً تجارياً .ال يشمل هذا الدعم كل
إىل السويد.

وينطبق ذلك عىل سبيل المثال ،الشخص الذي
كب�ة
فينتقل إىل ش� فيكه .وقد يواجه صعوبات ي
ي� بدء حياته ي� السويد .ليس من الواضح من
سيتكفل بمساعدته ودعمه.

للمعاي�
المهاجرون ذوي الوظائف المغايرة
ي
إن دائرة الهجرة هي من تقرر تمن يحق له البقاء ف ف ي�
يع�ض عىل قرارها ي�
السويد .يمكن للشخص أن
أ
محكمة خاصة .وقد يستغرق المر عدة سنوات
قبل أن يعرف الشخص ما إن كان يحق له البقاء
أم ال .قد يحتاج المهاجرون ذوي الوظائف
ريثما
للمعاي� إىل مساعدة خاصة
المغايرة
ي
ت
ال� لديهم
ينتظرون .ومنصوص ّ
عما هي الحقوق ي
ف� ي ن
قوان� مختلفة.
ي
يمنح قانون الدعم والخدمة لبعض ذوي
أ
االحتياجات الخاصة المزيد من الدعم للشخاص
ذوي بعض أنواع من الضعف الوظيفي .عىل سبيل
شخص .ولكن المشكلة
المثال ،من خالل مساعد
ي
الكب�ة هي أن قانون الدعم والخدمة لبعض ذوي
ي
يشمل
ال
الخاصة
االحتياجات
طال� اللجوء.
بي

أي أنهم ال يحصلون عىل أي دعم ريثما ينتظرون
عىل جواباً من دائرة الهجرة.
العجزة وذوي االحتياجات الخاصة
إن خدمة نقل
أ
فمهمة للعديد من الشخاص الذين لديهم صعوبة
ي� التحرك .تقرر كل من البلديات والمقاطعات
طال� اللجوء
ذلك .يمكنها أن تختار منح ب ي
الحق للحصول عىل خدمة نقل العجزة وذوي
االحتياجات الخاصة .ولكنه ال يوجد أي قانون
ينص عىل أنه يتوجب عليها فعل ذلك.

مص�ك بنفسك
أن تقرر ي

يحق للجميع أن يكونوا جزءاً من المجتمع .يحق
فللجميع تقرير حياتهم بأنفسهم .وهذا منصوص
ين
� عدة ي ن
القوان� بعد
قوان� .لقد صدرت هذه
يكفاح ش
الب� .قد أنصت السياسيون لهم.

قانون الخدمات االجتماعية
ينص قانون الخدمات ناالجتماعية عىل المساعدة
النقدية والمساعدة ز
الم�لية .فيجب عىل البلديات
ين
المقيم� ي� فالبلدية .يتوجب
أن تساعد الجميع
عىل دائرة الخدمات االجتماعية ي� البلدية مساعدة
أ
الشخاص الذين لديهم صعوبات.
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يجب أن تحرص البلدية عىل أن يكون لدى جميع
أ
الشخاص نشاطاً يمارسونه خالل النهار .وأن يكون
لديهم سكن مناسب .وأن يحصلوا عىل المساعدة
ت
البلدية المنازل
ال� يحتاجونها .يجب أن توفر
ي
أ
والشقق المزودة بخدمات خاصة للشخاص الذين
يحتاجون إىل ذلك.
ين
السياسي� ف ي� البلدية هم من يقررون فكيف
إن
عىل دائرة الخدمات االجتماعية أن تعمل .ي�
حال احتاج الشخص إىل المساعدة من قبل دائرة
الخدمات االجتماعية ،فيجب عليه أن يذهب
ثمإىليأ�ت
عما يحتاجه .من
مكتبهم .وهناك ب
يخ�هم ّ
ي
شخص يعمل هناك ويتحقق ما هي المساعدة
ت
ال� يمكنه الحصول عليها.
ي

قانون الدعم والخدمة لبعض ذوي
االحتياجات الخاصة
إن قانون الدعم والخدمة لبعض أذوي
االحتياجات الخاصة هو لصالح للشخاص ذوي
للمعاي� .وذلك من أجل أن
الوظائف المغايرة
ي
يحصلوا عىل مساعدة يك يعيشوا بأفضل طريقة
ممكنة .يجب أن يحصلوا عىل فرصة عمل ودراسة
وأن يفعلوا شيئاً آخر مفيداً خالل النهار .وكما
يجب أن يحصلوا عىل فرصة الذهاب إىل المرسح
أو الحفالت الموسيقية أو ممارسة الرياضة أو
ش
�ء يحبونه.
القيام بأي ي
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الشخص الذي يريد الحصول عىل
يجب عىل
ت
ال� يمنحها قانون الدعم والخدمة
المساعدة
ي
لبعض ذوي فاالحتياجات الخاصة أن يكون مقيماً
بشكل دائم ي� البلدية .ويجب أن يشتمل هذا
الشخص ضمن إحدى الفئات التالية:
 .١أ
الشخاص ذوي التخلف العقل أو ض
مر�
ي
التوحد أو ما يشابه ذلك.
وبالتال
 .٢الراشدون الذين تعرضوا لتلف الدماغ
ي
أصبحوا عاجزين وظيفياً.
الشخاص آ
 .٣أ
الخرون الذين لديهم عجزاً وظيفياً
كب�اً لدرجة أنهم ال يستطيعون القيام بأشغالهم
ي
اليومية بأنفسهم.
يجب أن توفر البلدية المساعدة ت
ال� يحتاجها هذا
ي
فالشخص .يجب أن يكون هذا الشخص مشاركاً
ت
ال� سيحصل
ي� ذلك وأن يقرر ماأ هي
المساعدة ي
عليها .وكما يحق للطفال أيضاً
التعب� عن رأيهم
ي
حول الدعم الذي يتلقونه.

خدمة نقل العجزة ذوي االحتياجات الخاصة

يحق لمن يواجه صعوبات ف ي� التنقل بع� وسائل
النقل العامة كالقطار والحافلة أن يحصل مساعدة
خاصة .يحق لهم التنقل بع� خدمة نقل العجزة
ذوي االحتياجات الخاصة.

وكما يمكنهم أيضاً الحصول عىل النقود يك يهيئوا
سيار ًة بحيث تتناسب معهم .غالباً ما يتوجب
عىل الشخص يك يحق له الحصول عىل خدمة
نقل العجزة ذوي االحتياجات الخاصة أن يملك
الشخص مواطناً
القامة .ال يحتاج أن يكون
ترصيح إ
أ
سويدياً .يمكن للبلدية أن تختار دعم الشخاص
القامة.
دون الحصول عىل ترصيح إ

حق التعليم

يحق أ
للطفال ف ي� السويد أالتعلم ف ي� المدارس.
وهذا ينطبق عىل جميع الطفال .ال يهم سوا ًء
القامة أم ال .وكما
كانوا
يملكون ترصيح إ
أ
يحق �ف
ً
أيضا للطفال بدون أوراق رسمية أن يتعلموا ي
المدارس.
الروضة:

يمكن أ
يبدؤوا ف ي� الروضة عندما
أن
الصغار
طفال
لل
يبلغون عاماً من العمر .يحق أ
الذهاب
طفال
لل
إىل الروضة لمدة ثالث ساعات يومياً عىل أ
القل،
ح� لو لم يكن الوالدان يعمالن .إن أ
ت
الطفال
الذين يحتاجون إىل مساعدة خاصة يك يتطوروا
سيحصلون عليها داخل الروضة.

تعليم اللغة السويدية أ
للجانب:

البلديات أن تنظم دورات تعليمية
يجب عىل كافة
أ
للغة السويدية للجانب .حيث يمكن للشخص أن
يتعلم التحدث والقراءة والكتابة باللغة السويدية.
إن الهدف هو تعلم الجميع ما يكفي فمن
اللغة و�ف
السويدية يك يتمكنوا من التحدث بها ي� العمل ي
حياتهم اليومية.
الثانوية:

ين
ين
إىل السويد أن يدرسوا ف ي�
القادم�
لليافع�
يحق
ف
الثانويات .يبدأ معظمهم ي� دراسة دورة تعليمية
ال�نامج التمهيدي .يحق لمن ش
يبا�
خاصة تُ فسمى ب
دراسته ي� الثانوية قبل أن يبلغ  ١٨عاماً من عمره
أن يتمم تعليمه.
وكما فيوجد أيضاً قانوناً خاصاً
يمكن أن يمنح حق
ف
البقاء ي� السويد بهدف الدراسة ي� الثانوية .اقرأ
المزيد عن ذلك بع� دائرة الهجرة ومصلحة شؤون
ين
لالجئ�.
المدارس ومنظمة الهيئة الوطنية
العال:
الجامعة والمعهد ي

يحق لكل من يقيم ف ي� السويد أن يدرس ف ي�
العال أو الجامعة .ولكن يتوجب عىل هذا
المعهد ي
القامة .وكما يتوجب
الشخص أن يملك ترصيح إ
عليه إتمام تعليمه الثانوي.
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عن حق الحصول عىل ن ز
م�ل

عن حق الحصول عىل أوقات الفراغ والثقافة

إن امتالكك لمكان تقيم به هو أحد الحقوق
النسانية .يجب أن تحرص الدولة عىل ي ن
تأم�
إ
المهاجرين أيضاً.
عىل
ذلك
وينطبق
للجميع.
سكن
وبذات الوقت يزداد عدد ش
الم�دين ف ي� السويد.

تصبح ش
الب� بحالة أفضل عندما تقوم بالتحرك
أ
وممارسة الشياء الجميلة خالل وقت الفراغ.
يجب أن يحرص المجتمع عىل ي ن
تأم� إمكانية قيام
الشعب بذلك.

لم ينجح السياسيون ف� ي ن
تأم� المنازل والشقق
ي
للجميع .لدى البلديات ف ي� السويد مسؤولية
كب�ة عىل ي ن
ش
ال�ء
ي
تأم� المنازل للجميع .وهذا ي
ف
منصوص ي� قانون الخدمات االجتماعية .وكما
للمسن�ن
يجب عىل البلديات أن توفر منازل خاصة
ي
أ
وللشخاص الذين يتلقون الدعم من قبل قانون
الدعم والخدمة لبعض ذوي االحتياجات الخاصة.

تتحمل كل من البلديات والمقاطعات مسؤولية
ين
تأم� أماكن لممارسة الرياضة أوالذهاب إىل
المرسح واستماع الموسيقى والشياء المشابهة بها.

ينص قانون آخر عىل كيف سيحصل الالجئون عىل
للقامة به .يجب أن تشارك كل البلديات
سكن إ
نوتدعم مواطنيها بذلك .يجب أن توفر البلديات
م�ال ً لالجئ لمدة ال تقل عن ي ن
ز
عام� منذ حصوله
بالقامة
القامة .ويُحبذ
السماح له إ
عىل ترصيح إ
ت
لف�ة أطول من ذلك .ولكنه ليس ش�طاً.

يوجد ف� العديد من أ
الماكن ف ي� البلد نشاطات
خاصةً يللمهاجرين أ
والشخاص ذوي الوظائف
للمعاي�.
المغايرة
ي
ف ي� حال كانت هذه المقرات يغ� مهيئةً لذوي
االحتياجات الخاصة ،فبإمكانهم الحصول عىل
الدعم من قبل ُمرافق.

عن حق الصحة الجيدة
النسانية.
إن حق
الصحة الجيدة هو أحد الحقوق إ
أ
ويتعلق المر بالرعاية الصحية الجيدة .ولكن أيضاً
بتوفر طعام جيد ن ز
وم�ل ومالبس جيدة.
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يوجد العديد من أ
الشياء الضارة بالصحة .مثال ً أن
تكون وحيداً وعدم تمكنك من لقاء عائلتك وعدم
توفر المال .يحق للجميع أن يكونوا بحالة جيدة.
ويعت� هذا جيداً للمجتمع أيضاً.
ب

من الصعب معرفة تماماً ما هي أ
المراض ت
ال�
ي
يمكن للشخص أن يحصل عىل الدعم بسببها .كل
طبيب يتب القواعد بطريقة مختلفة.

القانون المتعلق بالصحة والرعاية الصحية

ف ي� حال كان الشخص مريضاً أو مصاباً بشكل
خط� ،فيمكنه دائماً الذهاب إىل المستشفى .يحق
ي
الحصول عىل الدعم .ال يحق للشخص الذي
له
ف
ش
يعمل ي� المستشفى أن يتصل بال�طة.

يوجد قانون خاص متعلق بالصحة
والرعايةال�ت
الصحية .ويذكر به ما هي الرعاية الصحية ي
يجب أن يوفرها المجتمع .وكما ينص هذا القانون
عن حق التأهيل ووسائل المساعدة.
يحق لمن ال يجيد اللغة السويدية توفر تم�جم
عند لقائه بالطبيب أو الممرضة.

القوان� أ
ين
الخرى المتعلقة الرعاية الصحية

يحق أ
ين
والمختبئ�
للشخاص بدون أوراق رسمية
ف ي� السويد أن يحصلوا عىل بعض خدمات الرعاية
الصحية .يحق لهم الحصول عىل الرعاية الصحية
ت
ال� ال تحتمل االنتظار .ولكن المقصود بهذا
ي
ش
ال�ء ليس واضحاً.
ي

يحق دائماً أ
ً
يحصلوا
أن
ا
عام
١٨
سن
دون
طفال
لل
السنان .يحق أ
عىل الرعاية الصحية ورعاية أ
للطفال
بدون أوراق رسمية أأن يحصلوا عىل ذات الرعاية
ت
ال� يحصل عليها الطفال السويديون.
ي
فيما يتعلق أ
بالشخاص الذين يطلبون اللجوء ف ي�
السويد ،فيوجد قانوناً خاصاً عن الصحة والرعاية
الصحية .ومنصوص فيه عىل سبيل المثال ،أنه
ط� عند الوصول إىل
يحق للجميع إجراء فحص ب ني
مجا�.
السويد .إن هذا الفحص ي
من المهم أن يضعوا أ
الطباء العجز الوظيفي
وغ� الظاهر أ ف ي� فاعتبارهم ،وذلك منذ أول
الظاهر ي
اؤه .لنه ي� حال تم اكتشاف ذلك
فحص يتم إجر
أ
ش
مبا�ةً ،فيمكن للشخاص الحصول عىل المساعدة
ين
الصحيح� بشكل أرسع.
والدعم
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قانون استقبال طال� اللجوء آ
والخرين
بي

يتعلق قانون استقبال طال� اللجوء آ
والخرين
آ بي
بالالجئ� أ
ين
الخرين الذين يطلبون
والشخاص
ف
الحماية ي� السويد .يمنحون من خالل هذا القانون
حق الحصول عىل السكن والقليل من المال .ليس
واضحاً من المسؤول عن ذلك.

فتقوم دائرة الهجرة بالتحقق ممن أيحق له فالبقاء
تساعد دائرة الهجرة الشخاص ي�
ي� السويد.
ن
ن
ز
وتأم� الطعام والقليل من
الحصول عىل م�ل ي
المال ريثما هم ينتظرون الحصول عىل رد حول
طلبهم.

إن كل من دائرة الهجرة والبلديات والمقاطعات
ين
ش
وخاصةً عىل من
ال�ء.
ليسوا
متفق� عىل هذا ي
أ
ف
ضا� فللشخاص
سوف
يتكفل بدفع الدعم إ
ال ي
ن
يؤدي ذلك ي� بعض
المحتاج� إىل ذلك .مما
ي
أ
أ
الحيان إىل عدم حصول الشخاص عىل أية دعم.

تقوم دائرة الهجرة بمنح بطاقة ( )LMAلهؤالء
أ
هذه
ظهر
ت
اللجوء.
يطلبون
الذين
شخاص
ال
ُ
البطاقة أن الشخص لديه الحق ف ي� البقاء ف ي�
السويد ريثما هو ينتظر الحصول عىل الرد .يجب
أن تالئم المنازل والشقق التابعة لدائرة الهجرة
أ
للمعاي�.
الشخاص ذوي الوظائف المغايرة
ي

ين
القوان�
فمن المهم فتذكر أنه يوجد العديد من
ش
�ء ال ينص عليه
ي� السويد .ي� حال كان هناك ي
آ
قانون
طال� اللجوء والخرين ،فترسي
استقبال ب ي
أ
ن
القوان� الخرى.
ي

من المسؤول عن ماذا؟
فهم مسؤولية كل جهة .وسنتحدث عن
من المهم
آ
ش
ال�ء الن.
هذا ي
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دائرة الهجرة

ت
ال� تصدر من
وكما يجب أن تكون المعلومات ي
قبل الدائرة مهيئة لذوي االحتياجات الخاصة
ومالئمة للجميع .يجب أن تبلغ دائرة الهجرة كيف
لطال� اللجوء أن يحصلوا عىل وسائل
يمكن ب ف ي
المساعدة ي� حال احتاجوا لها.

مكتب العمل
يجب أن تقدم دائرة مكتب العمل الدعم
أ
للشخاص يك يحصلوا عىل عمل.

لدى مكتب العمل مسؤولية خاصة عىل أ
الشخاص
الجدد ف ي� السويد .وذلك يك يبدؤوا إما ف ي� العمل أو
خاصة خالل
رسيع .توجد خطط
بشكل
الدراسة
آ
أ
أ
ن
ن
ين
الالجئ� والخرين
شخاص
ولي� لل
ي
العام� ال ي
ف
حصلوا عىل اللجوء ي� السويد .ويُسمى
الذين
ت
بب�نامج ال�سيخ.

صندوق التأمينات االجتماعية
دائرة صندوق التأمينات االجتماعية بإعطاء
تقدم
أ
يستطيعون العمل.
الذين ال
المال للشخاص
أ
ض
والحاصل�ن
ذلك عىل ال أشخاص المر�
وينطبق
ي
أ
عىل إجازة البوين والشخاص ذوي الوظائف
للمعاي�.
المغايرة
ي
يجب أن يكون الشخص إما مقيماً أو عامال ً ف ي�
السويد يك يحصل عىل المساعدة من قبل صندوق
التأمينات االجتماعية .وغالباً ما يجب أن يملك
وكما يمنح صندوق
القامة.
الشخص ترصيح إ
أ
الجدد �ف
شخاص
التأمينات االجتماعية فالمال لل
ي
ت
ين
والمشمول� ي� برنامج ال�سيخ.
السويد

ين
المقيم� ف ي� البلدية ال�ض ائب .تستخدم
يدفع أكل
ف
هذه الموال ي� المدارس فوالخدمات االجتماعية
وغ�ها .توجد  ٢١مقاطعة ي� السويد .تتوىل هذه
ي
المقاطعات مسؤولية الرعاية الصحية .وكما تتوىل
مسؤولية الحافالت والقطارات.
الكث� من
تقرر كل من البلديات والمقاطعات ي
أ
بأنفسها .ولكن يتوجب عليها اتباع كافة
مور
ال
ن
القانون� ت ش
ي�عها مجلس النواب السويدي.
ي ي
ال� ّ
يجب عليها اتباع قانون الدعم والخدمة لبعض
ذوي االحتياجات الخاصة وقانون المدارس وقانون
الخدمات االجتماعية .لدى البلدية مسؤولية خاصة
للمعاي�.
عىل المهاجرين ذوي الوظائف المغايرة
ي
أ
الموال العائدة للبلديات

تحصل البلديات عىل أ
الموال من خالل ال�ض ائب.
لكنها تحصل عىل أ
الموال من قبل أالدولة أيضاً.
وكما تحصل البلديات أيضاً عىل آالموال جراء
ين
الالجئ� والمهاجرين الخرين.
استقبال

البلديات والمقاطعات

توجد ف� السويد  ٢٩٠بلدية .يختار أ
الشخاص
ي
ين
السياسي� سيديرون
المقيمون ف ي� البلدية أي من
البلدية .ويجب أن يحرص السياسيون عىل ي ن
تأم�
ين
المقيم� ف ي� البلدية.
حياة جيدة لجميع
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ين
ين
متفق� حول من سيتحمل
السياسي� يغ�
إن
أ
مسؤولية الدفع عىل الشياء المختلفة .أي إذا
ستتحمل البلديات أم الدولة مسؤولية الدفع.
السياسي� بدال ً من ذلك التكلم ث
ين
أك�
ينبغي عىل
النسانية وكيف يمكن تطبيقها.
عن الحقوق إ

الجمعيات

يوجد ف ي� السويد العديد من أ الجمعيات
والمنظمات والمجموعات الخرى .عىل تسبيل
ال� تعمل
المثال ،يوجد العديد من المنظمات ي
مع قضايا ذوي العجز الوظيفي.
وكما توجد منظمات أخرى تدافع عن المهاجرين
وحقوقهم .من المهم أن ينصت السياسيون
والدوائر إىل الجمعيات والمنظمات .يصبح الحال
أفضل عندما يتعاون الجميع.
يتحدث العديد من المهاجرين الذين يقابلهم
ين
ش
بالالجئ� ذوي االحتياجات
م�وع (أهال ً وسهال ً
تول
الخاصة) حول أنهم لم يكونوا ليتمكنوا من ي
شؤونهم بمفردهم دون الحصول عىل الدعم من
قبل الجمعيات والمنظمات.
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ومثال عىل ذلك ،الصليب أ
حمر .لقد قامت
ال
بمساعدة أالعديد من المهاجرين ف ي� الحصول عىل
الرعاية للمراض النفسية .وكما قامت الكنسية
السويدية أيضاً بدعم العديد عىل طلب المعونة
من الدولة .عىل أسبيل المثال ،الحصول عىل المال
من أجل ش�اء الدوية الهامة.
وكما وصل الدعم الذي قدمته أيضاً إىل أ
الطفال
ين
القادم� وحدهم عىل سبيل المثال ،ف ي� إيجاد
ين
الالجئ�
مأوى لهم .لقد ساعدت الهيئة الوطنية
بالالجئ�ن
ين
القوان� المتعلقة
العديد عىل فهم
ي
والمهاجرين.
اللغة الفرصةَ
كما قدمت جلسات المقاهي لتعلم ِ
أ
للشخاص يك يتعلموا اللغة السويدية قبل أن
القامة .يوجد العديد
يحصلوا عىل
ترصيح إ
ت
ال� تعمل بصورة خاصة مع
من المنظمات ي
للمعاي�.
المهاجرين وذوي الوظائف المغايرة ن ي
الوط�
ومنها منظمة ( )Hjärnkollواالتحاد
ي
لضعيفي السمع ومنظمة (Independent Living
.)Institute
ين
يقول ش
ذوي
بالالجئ�
م�وع (أهال ً وسهال ً
أ
االحتياجات الخاصة) إن العديد من الشخاص
الذين يقابلونهم هم بحاجة ماسة للدعم .هم ال
يستطيعون القدوم إىل االجتماعات ودورات اللغة
بأنفسهم.

إن الجمعيات التطوعية مهمة جداً للمهاجرين
للمعاي�.
ذوي الوظائف المغايرة
ي

أ
الشخاص الحقوقيون

إن كل شخص ف
السويد مسؤول عن تقديم
�
ي
المتعلقة أ
بالمور المختلفة للبلديات
الطلبات
ين
القوان� والقواعد غالباً
والدوائر بنفسه .ولكن
الشخص قد
ما تكون صعبة الفهم .ولذلك
فإنحقو� .ق
يحتاج إىل الدعم من قبل شخص
ي
عندما يقوم شخص ما بطلب اللجوء ف ي� السويد،
محام
فإنه غالباً ما
يحصل عىل مساعدة من قبل ٍ
ق
حقو�  .ال يتحمل الشخص تكاليف ذلك.
شخص
أو
ي
أ
ولكن المر يختلف عندما يتعلق بقدوم العائلة
إىل السويد .بحيث تتكفل حينها العائلة بنفسها
بتكاليف الحصول عىل المساعدة من قبل شخص
ق
حقو� .
ي
وكما ال يحق الحصول عىل المساعدة عندما يتعلق
أ
المر بطلب ش
الخدمات
دائرة
قبل
من
ما
ء
�
ي
االجتماعية .يجب أن يدبر الشخص هذا أ
ال فمر
بنفسه .لكن يوجد ف� بعض أ
الحيان شخص ي�
ي
والرشادات.
البلدية يستطيع تقديم النصائح إ
يحتاج العديد من أ
الحصول عىل
شخاص
ال
ق
حقو� ف ي� التواصل مع
مساعدة من قبل شخص
ي
الدوائر.

وهذا غالباً ما يكون مكلفاً للغاية .يمكن ف ي� بعض
أ
الحيان أن تقدم الجمعيات والمنظمات مساعدة
تقديم المساعدة للجميع.
قانونية .لكن ال تستطيع
ت
ال� تقدم الدعم
يل بعض
فيما ي
المنظمات ي
ن
القوان� المتعلقة بالهجرة:
بخصوص
ي
• منظمة العفو الدولية
• الصليب أ
الحمر السويدي ()Svenska kyrkan
ين
الالجئ� ()Asylrättsbyrån
• مكتب قانون
التبش�ية ()Stadsmissionen
• البعثة
ي
• كاريتاس ()Caritas
النسانية الفردية
• منظمة المساعدة إ
()Individuell Människohjälp
ين
لالجئ� ()FARR
• الهيئة الوطنية
ت
ال� تقدم المساعدة عندما
وبعض أالمنظمات ن ي
بالقوان� المتعلقة بالعوائق لذوي
يتعلق المر
ي
االحتياجات الخاصة:
للرشاد والدعم والمعرفة
• مركز بوسيه إ
()Bosse-råd, stöd & kunskapscenter
• مركز ()LaSSe Brukarstödcenter
• مكتب حقوق الطفل ()Barnrättsbyrån
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 .٣المشاكل والتحسينات

ين
لقد تحدث ش
بالالجئ� ذوي
م�وع (أهال ً وسهال ً
االحتياجات الخاصة) مع العديد من المهاجرين
للمعاي� .ي ن
وتب� قصصهم
ذوي الوظائف المغايرة أ ي
ت
تس� بشكل
ال� ي
كل من المشاكل فوما هي المور ي
سنتحدث ي� هذا الجزء من الكتاب حول
جيد.
ت
المشاكل واق�احات حول حلول لها.

يعيش العديد حالة سيئة
كب� وهو
تغي� ي
إن القيام بالهجرة هو عبارة عن ي
الصابة
هذا التعب
متعب للغاية .وقد يؤدي
إىل إ
آ
أ
خرين
بالهوس .من المهم اللقاء بالشخاص ال
أ
وأن الشخص بالقرب من عائلته .ف ولكن هذا المر
بالنسبة للعديد من المهاجرين ي� السويد أمراً
مستحيالً.
غالباً ما يصبح المهاجرين ذوي الوظائف المغايرة
يجدون صعوبة
للمعاي� وحيدين بصورة إضافية.
ي
آ
ف ي� إيجاد أماكن لهم يلتقون فيها بالخرين .ال
تتناسب دورات تعليم اللغة السويدية معهم.
كرس متحرك ال يستطيع
وربما من
يجلس عىل ي
ت
ن
ز
مغادرة م�له ح�.
يوجد ف
القوان� الجيدة ت
ين
ال�
من
العديد
السويد
�
ي
ي
تمنح الدعم أ
للشخاص ذوي الوظائف المغايرة
للمعاي�.
ي
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ين
القوان� عىل من ال يحمل
ولكن ال تنطبق هذه
القامة.
ترصيح إ
الف�ة أ
غالباً ما تستمر هذه المشاكل خالل ت
الوىل
أ
ف
يتناسب الدعم المقدم للشخاص
ال
السويد.
�
ي
ين
القادم� الجدد ف ي� السويد مع الجميع .ومما يؤدي
ذلك إىل أن المهاجرين ذوي فالوظائف المغايرة
للمعاي� يالقون حيا ًةأ صعبةً ي� السويد .يمكن
ي
ن
تغي� ذلك.
فضل
ال
والقوان�
للسياسة
ي
ي

القصص

ين
يقابل ش
بالالجئ� ذوي
م�وع (أهال ً وسهال ً
أ
الكث� من الشخاص الذين
االحتياجات الخاصة) ي
تعرضوا للعوائق منذ وصولهم إىل السويد .أوال ً
ليس من المؤكد أن يُ فسمح لهم بالبقاء أم ال
من وثم يبدأ الكفاح ي� الحصول عىل المساعدة
والدعم .يشعر العديد أن الوضع ليس به أية
أمل.
يصاب الجسم أ
ذى عندما ال يكون السكن
بال
مناسباً .قد يتطلب أ
المر كفاحاً يك يتمكن الشخص
من إنجاز أموره اليومية .من الصعب الذهاب
السويدية .ومن
لحضور الدورة التعليمية للغة
أ
ن
ز
الصعب تسوق الطعام وحمل الكياس إىل الم�ل.

يشعر العديد بالخوف جراء عدم السماح لهم
فبالبقاء أو أن يُطردوا من السكن .يواجهون أصعوبة
حالة سيئة .كل هذه المور
ي� النوم ويعيشون
ف
وحينها يكون
تسبب التعب وتدهور ي� الصحة.
ف
من الصعب عىل الشخص بدء نحياته ي� السويد
وأن يصبح جزءاً من أالمجتمع .فس�وي هنا بعض
حياة الشخاص ي� السويد .تعود
القصص عن
أ
ش
هذه القصص للشخاص الذي قام م�وع
ين
بالالجئ� ذوي االحتياجات الخاصة)
(أهال ً وسهال ً
بلقائهم.
ال يُسمح له بالمساعدة الشخصية
ف
ن
ن
يعا� من
يعا� من إصابة في
خط�ة ي� ظهره .ي
رجل ما ي
أ
اللم الدائم ويجد صعوبة ي� التحرك.
القامة الدائمة وبالرغم من
يحمل الرجل ترصيح إ
ذلك ال يحصل عىل الدعم المناسب .يحتاج إىل
وتوف� خدمة ن نقل العجزة وذوي
مساعدة شخصية ي
ز
االحتياجات الخاصة يك يغادر م�له .تقول الدوائر
إنه ال يحق له الدعم.
ال يمكن أن يكون هذا الرجل والداً جيداً ألبنائه
دون هذا الدعم .وكما أنه من الصعب جداً
بالنسبة له أن يصبح جزءاً من المجتمع الجديد.

ال يُسمح لها بلقاء أطفالها
ت
يأ� طفليها
أتت امرأة إىل السويد كالجئة .وتريد أن ي
إليها .يبلغان من العمر سبعة وتسعة أعوام.
ترفض دائرة الهجرة ذلك .ال تملك االمرأة عمال ً
وليس لديها شقة ذات مساحة كافية .إن االمرأة
للمعاي� .لم تحصل
من ذوي الوظائف المغايرة
ي
عىل الدعم الذي تحتاجه يك تتمكن من الدراسة
والعمل.
من الصعب عىل أ
الشخاص الجدد ف ي� السويد
أ
للمعاي� إيجاد
والشخاص ذوي الوظائف المغايرة
ني
العمل .وتشتمل هذه االمرأة ي ن
االثنت� معاً.
الفئت�
ي
العمال المتوفرة أ
غالباً ما تكون أ
للشخاص الجدد
ف ي� السويد شاقة جسدياً .وال تستطيع هذه االمرأة
أن تنجز مثل هكذا عمل .لم تجتمع العائلة معاً
منذ خمسة أعوام .وال يعلمون تم� سيلتقون
مجدداً .يعيش الجميع حالة سيئة.
النسانية.
يعت� الوجود مع العائلة أحد الحقوق إ
ب
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ال تمنح السويد هذه االمرأة وطفليها هذا الحق.
بكث� من
إن إمكانية
تواجدها مع أطفالها أسوء ي
آ
أ
الشخاص الخرين.
ين
لم تستطع أن تفعل شيئاً
لتحس� وضعها أ ألن
أ
المر يتعلق بقواعد ي ز
تمي�ية .وكما يتعلق المر
أيضاً شب�وط سيئة ف ي� المجتمع بالنسبة للمهاجرين
للمعاي�.
ذوي الوظائف المغايرة
ي
ال يمكنه دراسة اللغة السويدية
يريد رجل كفيف أن يتعلم اللغة السويدية .ولكنه
يتمكن من
ال يحصل عىل مساعدة إضافية يك
آ
الدراسة .ولذلك يحتاج أهذا الرجل إىل الخرين يك
الشخاص ف ي� السويد .وغالباً
يتمكن من التكلم مع
ال يتوفر أحد يقدم الدعم له.
يبقى الرجل معظم الوقت ف� ن ز
الم�ل ويشعر
ي
سء
بشكل
وينام
بالوحدة .يصاب باالكتئاب
ي
سء.
ويشعر بأنه شخص ي
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ال تتناسب دورات اللغة السويدية أ
للجانب مع
أ
للمعاي�.
الشخاص ذوي الوظائف المغايرة
ي
ال توجد كتب تتناسب معهم .ال يحصلون
للقدوم إىل الدورات التعليمية
عىل مساعدة
ف
التعليمية ذاتها.
أو مساعدة إضافية ي� الدورة
أ
الكث� عن الشخاص
يجب أن تتعلم الدوائر ي
للمعاي� وقضايا ذوي
ذوي الوظائف المغايرة
ي
االحتياجات الخاصة.
أج�وا عىل االنتقال
ب
سيقيمون ف ي� مدينة
أنهم
لقد علمت امرأة وطفليها
أ
ف
ن
ن
ولي� ي� السويد.
العام� ال ي
استوكهولم خالل أ ي
االمرأة مصابة بشلل تالطفال .ستنتقل العائلة
فجأة إىل منطقة (فيس�نورالند) .بالرغم من أن
ين
العام� لم ينتهيا بعد .لم يتناسب السكن الجديد
مع االمرأة.
لم يكن مهيئة لذوي االحتياجات الخاصة .أويقع
المحالت التجارية والمدارس والطباء
بعيداً عن
أ
وبالتال أصبح كل من االم فرأة
والخدمات الخرى.
ي
ين
والطفل� وحيدين .لم يتمكنوا من المشاركة ي�
الدورات التعليمية للغة السويدية .وازدادت
مشاكل االمرأة مع إصابتها.

من الشائع أن يضطر أ
الشخاص الجدد ف ي� السويد
عىل االنتقال عدة مرات .قد يتم فرزهم بعيداً
جداً عن المدينة دون توفر الحافالت والقطارات.

وال يؤدي إىل اندماج الشخص ليكون جزءاً من
يل عن بعض الصعوبات
المجتمع .سنتكلم فيما ي
ت
ال� تواجهها هذه الفئة.
ي

وحينها يكون صعب جداً التعرف عىل أ
الشخاص
آ
أك� ف ي� تعلم اللغة
الخرين .ومما يشكّل صعوبة ب
السويدية.

السء:
االستقبال ي
يتحدث العديد عىل أنه قد تمت معاملتهم
بصورة سيئة من قبل موظفي دائرة الهجرة.

عوائق االندماج المتبادل
هناك انطباع عام عىل أن السويد بلد ُمرحب
وديموقر تاطية .ولكن من المهم
ويوجد به مساواة
أ
تس� بشكل جيد.
ال� أال ي
فأن نتجرأ عىل طرق المور ي
ي� حال تجرأنا عىل طرق هذه المور ،فيمكننا
ين
تحس� المجتمع.
غالباً ما يعيش أ
الشخاص الجدد ف ي� السويد
حياة أسوأ من أ
الشخاص الذين قد عاشوا هنا
ت
لف�ة أطول .هناك متطلبات شاقة .خاصةً إذا
أر أاد الشخص أن يعيش سوياً مع عائلته .ولدى
للمعاي�
ذوي الوظائف المغايرة
الشخاص
ي
ف
أك� ي� ذلك .ال يتناسب الدعم الذي
صعوبة ب
يحصل عليه المهاجرون معهم .ومما يؤدي ذلك
غالباً إىل الوحدة والعزل العنرصي.

عىل سبيل المثال ،تحدث العديد عىل أن
ين
الموظف� لم يثقوا بهم عندما يطلبون المساعدة.
 بما أنك تمكنت من عبور كامل الطريق إىل السويد،فيمكنك أن تذهب إىل المستشفى أيضاً!

نقص ف ي� المعلومات:
ال يحصل أ
الشخاص ذوي الوظائف المغايرة
للمعاي� عىل معلومات حول حقوقهم .هذه
ي
المعلومات يغ� مهيئة لذوي االحتياجات الخاصة.
ويستمر ذلك ت
ح� بعد حصولهم عىل ترصيح
القامة .ال يحصلون آعىل الرعاية الصحية
إ
ش
بذات ال�وط كما الخرين .من الصعب فهم
المعلومات وال يعلمون كيفية تقديم طلب الدعم
والخدمة.
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أماكن يغ� مهيئة لذوي االحتياجات الخاصة:
هناك العديد من أ
الماكن يغ� المهيئة بالنسبة
للمعاي� .أ من
للمهاجرين ذوي الوظائف المغايرة
ي
جهة بسبب اللغة .ومن جهة أخرى بسبب الماكن
يغ� المهيئة لذوي االحتياجات الخاصة.
انتظار الرد:
يجب عىل كل من يطلب الحماية ف ي� السويد
أن يحصل عىل تحقيق عادل .وغالباً ما يعيش
أ
الشخاص الذين لم يحصلوا عىل ذلك حالة سيئة.
من الجيد أن يقوم أ
الشخاص الذين ينتظرون
الرد بفعل شيئاً ما خالل هذا الوقت .يحتاجون
ين
والقواعد
القوان�
أيضاً إىل معلومات تجيدة حول
الحصول عليها �ف
ال� يمكنهم
ي
وما هي المساعدة ي
السويد.
ف ي� حال أصبح أهذا الوقت أفضل ،أفسيكون
الوضع فعىل الرجح أسهل لهؤالء الشخاص بدء
حياتهم ي� السويد بعد أن يحصلوا عىل ترصيح
القامة.
إ
نظم سيئة
إن أ
الشخاص الذين وضعوا نظام استقبال
ين
الالجئ� فلم يضعوا قضايا ذوي االحتياجات
الخاصة ي� اعتبارهم.
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ويتعلق أ
المر عىل سبيل المثال ،بالدورات
نامج ترسيخ مكتب
التعليمية للغة السويدية وبر
أ
العمل .هي ليست مخصصة للشخاص ذوي
للمعاي�.
الوظائف المغايرة
ي
الحماية من العنف
قد يحتاج أ
الشخاص ذوي الوظائف المغايرة
للمعاي� إىل حماية أخرى أيضاً .هناك احتمالية
ي
ز
التمي� والعنف.
كب�ة لتعرضهم إىل
ي
ي
والمسن� أ
ين
والطفال
أك� عىل النساء
وهذا الخطر ب
أ
والشخاص من مجتمع الميم ذوي الوظائف
للمعاي� .من المهم أن تحصل هذه
المغايرة
ي
الفئات عىل الحماية والدعم الذي تحتاجه.
االندماج والمتطلبات
إن االندماج يتعلق بأن تكون جزءاً من فالمجتمع.
أن تحصل عىل عمل وسكن وأصدقاء ي� البلد
العنرصي.
الجديد .ويسمى عكس ذلك بالعزل
العنرصي كب� �ف
الحال العزل
يوجد ف ي� الوقت
ي ي
ي
السويد.

ويعتمد ذلك عىل سبيل المثال ،عىل قواعد
المنازل والشقق .إن المنازل غالية جداً .سوا ًء كان
أ
باليجار أو ش
ال�اء.
المر يتعلق إ
يزداد عدد أ
الطفال أ الفقراء ف ي� السويد .ويتعلق
ذلك خاصةً عىل الطفال الذين ينسبون لوالدين
ين
كث�اً عن الضواحي
أجنبي� .يتكلم السياسيون ي
الفق�ة ،حيث توجد هناك مشاكل متعلقة
ي
بالمخدرات والجرائم .ينسبون الجرائم غالباً إىل
المهاجرين.
يعت� نسب كافة المشاكل لفئة معينة من
أب
وبالتال يتم وضع فئة
الشخاص أمراً عنرصياً.
ي
ش
خط� .غالباً
ال�ء أ ي
من الناس ف ضد أخرى .وهذا ي
ما نسمع ي� السياسية أن ”يجب عىل الجانب
أن يتأقلموا ويتعلموا عن السويد العادلة
والديموقراطية”.
وضع المتطلبات .وقد يساعد
قد يكون من الجيد
أ
ذلك عىل أن يصبحوا الشخاص جزءاً من المجتمع
ويتعلموا اللغة برسعة .ولكن يجب أن تكون
المتطلبات ممكنة .يجب أن تتناسب مع الواقع
الذي تعيشه ش
الب�.

من المهم أن نفكر به

لدى الدوائر سلطة عىل أ
ين
العادي�.
الشخاص
وخاصةً عىل أ
الذين يحتاجون إىل
شخاص
ال
المهم أن نفكر ف ي� أذلك .يجب عىل
الدعم .من
ف
الدوائر أن تفكر ي� استقبالها للشخاص ذوي
للمعاي�.
الوظائف المغايرة
ي
االختالفات الثقافية

تنظر الثقافات المختلفة إىل أ
الشخاص ذوي
للمعاي� أبصورة مغايرة .ينص
الوظائفف المغايرة
ي
القانون ي� السويد عىل أن الشخاص ذوي
للمعاي� يجب أن يحصلوا عىل
الوظائف المغايرة
ي
نحاول أن نزيل العوائق
الدعم والمساعدة .ونحن
ف
ت
ال� تعيق من مشاركة الجميع ي� المجتمع.
ي
لكن ومع أ
السف هناك العديد ال يزالوا ينظروا إىل
ش
سء.
الوظائف المغايرة
ي
�ء ي
للمعاي� عىل أنها ي
أ
ش
�ء يتعلق بالمراض والكوارث .أمن
وعىل أنها ي
المهم أن نفكر بثقافتنا الخاصة وما هي السس
ت
ال� ُزرعت بنا.
ي
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إن العار موجود ف ي� كافة الثقافات.
كب�ة ف ي� السويد من أجل
تغي�ات ي
يُحتاج إىل ي
منح اللغات وآليات عمل الجسم المختلفة ذات
القيمة.
المعاي�.
تغي�
ي
يجب علينا ي
أفضل طريقة لفعل ذلك هو القيام بها سوياً
إن
أ
للمعاي�
مع الشخاص ذوي الوظائف المغايرة
ي
خ�اء.
المهاجرين إىل السويد .إنهم ب

عندما تس� أ
المور بشكل جيد
ي

ن
س�وي هنا قصة تعود لشخص تأ� إىل السويد
كالجئ منذ بضعة سنوات.
ساق� منذ زمن طويل.
 لقد قطعت إحدى ي يللم� باستخدام العكاز ي ن
واضطرت ش
ت�.
ي
لسا� أ
ولقد كان أ
المر متعباً جداً بالنسبة ق
الخرى.
ي
لقد تطورت جداً ف ي� السويد تفيما يتعلق باالعتماد
بنفس .والسبب
حيا�
عىل النفس
وتقرير ي
مص� ت ي
ي
أ
ن
أن� قمت ب�كيب طرف صناعي
ال بك� نلذلك هو ش ي
الم� بشكل أفضل .أصبحت يدي
آ ي
ساعد� عىل أ ن ي
ن� استخدم عكازة واحدة فقط.
ل
طليقة
الن
ي
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يمكن� آ
ن
عمل
بتدريب
والقيام
اسة
ر
الد
ن
ال
ي
ي
والعمل بطريقة أسهل .ن
أتم� أن أحصل قريباً عىل
بسبب جعل الرعاية
عمل حقيقي .أنا سعيد للغاية
أ
الصحية وبلدية (شيلفتيو) هذا المر ممكناً.
ين
لقد تمكن ش
بالالجئ� ذوي
م�وع (أهال ً وسهال ً
االحتياجات الخاصة) من حل العديد من نالمشاكل
من خالل التكلم مع البلديات والدوائر .نتم�
أن نقدم المزيد من المعرفة ووجهات النظر
الجديدة.
طل� المتعلق بالحصول عىل خدمة
 لقد تم رفض ب ينقل العجزة وذوي االحتياجات الخاصة.

وقمنا سوياً مع متطوعي ش
م�وع (أهال ً وسهال ً
ين
بالالجئ� ذوي االحتياجات الخاصة) بتقديم طلب
جديد .فوكان مضمون الطلب يرتكز عىل الحاجة إىل
التنقل ي� العمل .حينها حصلت عىل خدمة نقل
العجزة وذوي االحتياجات الخاصة.

ت
اق�احات حول التعاون

لقد تناولنا ف ي� هذا الكتاب العديد من المرات
عن الحاجة إىل المزيد من التعاون ي ن
ب� الدوائر
آ
والخرين .من المهم أن االنصات إىل منظمات
والخ�ات عن الهجرة
مختلفة تملك المعرفة ب
أ
للمعاي�.
والشخاص ذوي الوظائف المغايرة
ي

لذلك من المهم أن يتم التعاون مع منظمات حق
اللجوء ومنظمات حقوق ذوي الوظائف المغايرة
للمعاي� .قد يكون من الصعب االطالع عىل كافة
أ ي
النظمة ووجهات النظر .ولكن من خالل التعاون
الجيد يمكن للمعرفة أن تصل إىل المزيد من
أ
الشخاص.
إحدى ت
منتدى عىل
االق�احات هي أن يتم إنشاء
أ
ال تن�نت .بحيث يمكننا هناك أن نجمع الدوات
إ
يمكن بع� هذا
وأن نتحدث مع بعضنا البعض.
أ
المنتدى أن تتواصل الدوائر مع الشخاص الذين
يعملون مع قضايا وسياسة ذوي الوظائف المغايرة
للمعاي�.
ي
ويكون التعاون فجيداً أيضاً فيما يتعلق بالتخطيط
لشخص جديد ي� السويد.

ت
اق�احاتنا

ت
سنرسد هنا قائمة من ت
ال� توصل إليها
االق�
احات ي
ين
ش
بالالجئ� ذوي االحتياجات
م�وع (أهال ً وسهال ً
الخاصة) من خالل تالعمل عىل هذا الكتاب.
نتعقد أن هذه االق�احات قد تعطي فرصاً أفضل
أ
للمعاي� الذين
للشخاص ذوي الوظائف المغايرة
ي
يهاجرون إىل السويد.

ت
االق�احات:

ين
المتعلقة بلم شمل
القوان�
☀يجب أن تكون
أ
العائلة مختلفةً بالنسبة للشخاص ذوي
للمعاي� .إن المجتمع يغ�
الوظائف المغايرة
ي
المغايرة
مهيئاً للمهاجرين ذوي الوظائف
ف
للمعاي� .ولذلك يواجهون صعوبة ي� الحصول
ي
القوان�ن
العمل والسكن .يجب أن تراعي
عىل
ي
أ
هذه المور.
☀منح أ
المغايرة
الوظائف
ذوي
شخاص
ال
للمعاي� ث
أك� من ي ن
عام� يك تيبدؤوا حياتهم ف ي�
ي
السويد .هم يحتاجون إىل ف�ة دعم أطول
فيما يخص التعليم والسكن وإيجاد العمل.
☀يحتاج المهاجرون ذوي الوظائف المغايرة
للمعاي� الذين يأتون إىل السويد بطلب لم
ي
الدعم أيضاً .ينبغي أن
إىل
العائلة
شمل
ف
ت
يشاركوا ي� برنامج ال�سيخ.
لطال�
اللجوء ذوي الوظائف
☀يجب أن يمنح ب ي
ف
للمعاي� الحق ت ي� الحصول عىل
المغايرة
ي
ال� تناسبهم.
المنازل ووسائل النقل ي
ت
ال� تُجرى
☀يجب أن
تكون الفحوصات الصحية ي
ن
الالجئ� مخصصة لذوي االحتياجات
عىل
ي
الخاصة .بحيث يمكن تحديد من يحتاج إىل
الدعم وأي نوع منه بصورة مبكرة.
أ
عما
☀دع الشخاص يتحدثون بأنفسهم ّ
تتغ� االحتياجات مع مرور
يحتاجونه .قد ي
الزمن.
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☀يجب منح أ
ال أطفال أيضاً حق قول رأيهم .يجب
عىل معلومات يمكنهم
أن يحصل الطفال
ت
ز
فهمها .يجب أن يتم ال� يك� عىل مصلحة
الطفل.

بالعالم عن الحقوق
☀يجب أن تقوم
الدوائر إ
ش
فهمها .يجب أن تكون
بطريقة يمكن للب�
ت
هناك ترجمات نصية والم�جمون بلغات
مختلفة.

يجب أن تتناسب دورات اللغة السويدية
☀
أ
ئ
ته� المقرات
مع
للجانب
الجميع .يجب أن ي
أ
أ
والكتب والدوات الخرى.
ين
☀ ين
للموظف� ف ي� الدوائر
تأم� دورات تعليمية
السويدية .ال يجب أن يُعامل أحد بطريقة
ظالمة .ال يجب أن يستخدم أحد ألفاظ أو
تعاب� بذيئة.
ي
☀الحرص عىل إمكانية الشخص عىل التكلم
بطريقة تناسبه .ربما يحتاج الشخص إىل
ت
الشارات الداعمة
الشارة شأو إ
الم�جم أو لغة إ
�ء آخر.
أو الكتابة بلغة بريل أو ي
يكون لدى دائرة الهجرة تواصل جيد
☀يجب أن
ت
ال� تستقبل شخص من ذوي
مع البلدية ي
للمعاي� .يجب أن تحصل
الوظائف المغايرة
ي
تجه�ز
البلدية عىل معلومات يك تتمكن من ي
نز
م�ل مناسب ،إضافةً إىل الدعم والخدمة
أ
الخرى.

عىل توفر كمية كافية من المال يك
☀الحرص
أ
يتمكنوا الشخاص ذوي الوظائف المغايرة
للمعاي� من الحصول عىل ما يحتاجونه.
ي

معزوالً .يجب أن يكون
☀ال يجب أن يكون أالسكن
آ
فمن الممكن لقاء الشخاص الخرين والمشاركة
ي� الدورات التعليمية للغة السويدية.
☀ينبغي أن يحصل أ
الشخاص ذوي الوظائف
للمعاي� عىل معلومات تتعلق بآلية
المغايرة
ي
فعمل السويد وما الذي سيجري معهم ،وذلك
ي� أرسع وقت ممكن.
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كتاب ذو أهمية

إن منظمة المفوضية السامية أ
للمم المتحدة
الالجئ� هي جزء من أ
ين
لقد
المتحدة.
مم
ال
لشؤون المنظمة كتاباً به نصائح يخص الدول ال�ت
أنشأت
ي
ن
للمعاي�.
الالجئ� ذوي الوظائف المغايرة
تستقبل
ي
ي
تفك� أحد
كب�اً جراء عدم ي
تقول إن هناك خطراً ي
يحصلون عىل أي دعم.
بهذه الفئة .غالباً ال
أ
يجب أن تكون ش
الوظائف
ال�وط للشخاص ذوي
آ
ين
لالجئ� الخرين.
للمعاي� تماماً كما هي
المغايرة
ي
تمي�اً.ز
ال يجب أن يكون هناك ي
يحتوي الكتاب عىل نصائح تنص عىل كيف عىل
ين
الالجئ� يحتاج إىل مساعدة
الدول فهم َمن ِمن
إضافية .وكيف يمكن استقبال هذه الفئة بطريقة
مهيئة لذوي االحتياجات الخاصة.
ال تن�نت:
إن هذا الكتاب متوفر عىل إ
http://swigea56.hcrnet.ch/refworld/
docid/5163f43e4.html
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 .٤الملخص

يك يفهم الشخص وضع المهاجرين ذوي الوظائف
التفك� بوجهة نظر
فعليه
للمعاي�
المغايرة
ي
ي
أ
تقاطعية .ويتعلق المر بفهم كيف تؤثر الهجرة
ووظيفة الجسم عليهم.

هذا ما عاهدت السويد ف ي� عدة اتفاقيات دولية.
ينطبق عىل السياسة ولكن أيضاً عىل قرارات
هذا
ت
ال� تصدرها الدوائر.
الفردية ي

لديهم الحق ف ي آ� حياة جيدة بذات الحقوق
والفرص كما الخرين .ال يجب أن تتم معاملتهم
يز
بتمي�.

أك� أ
يجب أن يستمع المجتمع ث
للشخاص ذوي
للمعاي� الذين هاجروا إىل
الوظائف المغايرة
ي
السويد .هذه هي الطريقة الوحيدة يك نصل إىل
االندماج المتبادل.

كث�اً ف ي� هذه المسألة مقارنة
لقد
تطورت السويد ي
أ
الكث� يتوجب
بالدول الخرى .ولكن يوجد هناك ي
تحسينه .يجب أن يستثمر المجتمع هذه الفئة
أك�.
بشكل ب
ت
ال� تعمل
من المهم أن يُنصت لهم
وللمنظمات ي
ن
والسياسي� وضع قضايا
معهم .يجب عىل الدوائر
ي
ف
ف
ذوي االحتياجات الخاصة ي� االعتبار ي� السياسية
يجب أن تكون الحقوق
المتعلقة فبالهجرة.
أ
النسانية ي� المقام الول.
إ
توف� المال.
يجب أن تُعطى أولوية عىل كسب أو ي
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إ

ن كتاب االندماج للجميع هو عبارة عن نسخة سهلة القراءة باللغة العربية عن كتيب المعلومات الصادر من قبل
ين
ش
بالالجئ� ذوي االحتياجات الخاصة) والذي يحمل العنوان (المسارات نحو االندماج المتبادل).
م�وع (أهال ً وسهال ً
يقدم كتيب المعلومات الدعم لكل أ
للمعاي�،
الشخاص الذين يعملون مع المهاجرين ذوي الوظائف المغايرة
ي
وذلك من أجل وضع أ
الشخاص ذوي االحتياجات الخاصة ي ن
بع� االعتبار.
كما يقدم الكتاب أيضاً النصائح أ
والدوات المتعلقة بكيف يمكن للشخص العمل عىل االستقبال ي ئ
المه� لذوي
االحتياجات الخاصة ت
وال�سيخ واالندماج المتبادل مع الفئة المستهدفة.
ن
مب� عىل القيم والحقوق المساوية ش
للب� بغض النظر عن آلية عمل الجسم أو الجنس أو الهوية
إن هذا الكتيب ي
الجنس أو العرق أو العمر أو الحالة االقتصادية أو وضع الهجرة أو الدين.
الجندرية أو الميل
ي

