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 نسبة البطالة التقريبية الدولة/االقليم
 %  80 آسيا

 %65 االتحاد األوروبي
 %85 أمريكا الالتينية

 %90 األرجنتين
 %30 النمسا

 %70 البرازيل
 %87 بلغاريا

 %26 كندا
 %75 تشيلي
 %15 الصين
 %84 اليونان

 %80 الهند
 %43 الفلبين
 %30 كوريا
 %70 روسيا

 %15 األمريكيةالواليات المتحدة 
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 2006لسنة  29القانون االتحادي رقم ،
 )16(المادة

 ال تشكل اإلعاقة في ذاتها عائقاً دون الترشيح
 »واالختيار للعمل

 العمل والعمالة) 27(االتفاقية الدولية المادة 
 تعترف الدول األطراف بحق األشخاص ذوي اإلعاقة

 ...في العمل على قدم المساواة مع اآلخرين
 حظر التمييز على أساس اإلعاقة فيما يختص

 ...بجميع المسائل المتعلقة بكافة أشكال العمالة، 
 
 



وال تتحدث المنظمات الدولية في عالم اليوم عن العمل وفق فرص متكافئة، / الحق في التدريب
  (Decent Work)أي عمل لألشخاص ذوي اإلعاقة لكنها تتحدث عن حقهم في عمل الئق

عدم األحكام المسبقة 
االنطالق من القدرات والتركيز عليها 
مراعاة الفروق الفردية 
مراعاة التعديالت على بيئة العمل لتناسب االحتياجات والقدرات 
 النهائي للتأهيل المهني الناتج التشغيل هو 



الفحص الطبي والتقييم النفسي 
اختبارات الميول المهني 
 التوجيه المهنيVocational 

Counseling  وفق القدرات
 واحتياجات السوق

تهيئة بيئة التدريب 
 عبر تحليل المهارات (التدريب

Task analysis 



 المهارات المهنيةVocational tasks وليس المهن jobs  
 المهارات االجتماعيةSocial Skills 
 مهارات السلوك المهنيVocational behavior skills 
 مهارات االعتماد على الذاتIndependence skills 
مهارات حماية الذات في بيئة العمل 



التعرف على قدرات الشخص من متالزمة داون 
التعرف على متطلبات المهنة 
المزاوجة بين القدرات ومتطلبات المهنة 
وإزالة الحواجز  التهيئة النفسية للعمل 
الزمالء / توعية أصحاب العمل والمدراء(Stereotypes) 
إجراء التعديالت المناسبة 
اإلشراف والمتابعة 

 
 



  JOB ANALYSISتحليل العمل 

 ما هي المهام التي سيقوم
 بها الشخص؟

 أين سيعمل الشخص؟ 
مع من سيعمل؟ 
المخاطر المحتملة؟ 
األدوات التي سيعمل بها؟ 
الوقت؟ 
االستراحات؟ 



 ما فائدة تحليل العمل؟

 فرعيةتجزئة المهام الكبيرة إلى مهام 
معرفة الثغرات، وخلق فرص عمل جديدة 
إجراء التعديالت 
المساعدة في تنظيم عمل الشخص 

 



 تعديالت على بيئة العمل

تعديالت مرتبطة بالشخص 
تعديل على ساعات العمل 
 تحقيق الدعم عن طريق

 زميل العمل
إيضاحات بصرية للتذكير 
 تجزئة العمل إلى مهام

 منفصلة
 



 أمثلة على التعديالت

 1مثال: 
 كجزء من المهنة المطلوبة في المطعم، يقوم الشخص المعاق ذهنياً بإعادة

تعبئة علب البهارات، في حين يقوم صاحب العمل أو المشرف باستخدام 
ألوان محددة لتمييز العلبة عن غيرها، وبذلك يستطيع العامل المعاق ذهنياً 

ربط طبيعة البهارات المطلوبة بلون العلبة، فيكون من السهل عليه تعبئتها أو 
 .إحضارها عند الطلب

 
 



 أمثلة على التعديالت

 2مثال: 
 يعمل موظف من ذوي اإلعاقة الذهنية في متجر مالبس، ويقوم بتحميل

سيارات الزبائن بالبضائع التي يتم شراءها، علماً أن للمخزن رموز معينة 
على المالبس أو البضاعة، إال أن هذه الرموز تشكل صعوبة على العامل 

اتباعها والتعرف عليها، لذلك فقد أعطاه المشرف عليه ورقة تحتوي على 
صورة توضح البضاعة الالزمة المطلوبة، وما عليه إال أن يطابق بين 

الصورة وبين البضاعة المطلوبة ليتعرف عليها أو يقوم بإحضارها وتسليمها 
 .للزبون

 
3مثال: 
 تزويد الموظف ذو اإلعاقة الذهنية بمسجل من أجل تسجيل التعليمات

 .المطلوبة من أجل تذكر الخطوات في المهمة
 
 

 



 أمثلة على التعديالت
 3مثال: 
 أحد األشخاص المعاقين يعمل

عقلياً في االستقبال، ويواجه هذا 
ر أرقام  الشخص مشكلة في تذكُّ

المكاتب التي يقوم بتحويل 
المكالمات لها، ومن أجل ذلك فقد 

فر له صاحب العمل هاتفاً ذو  وَّ
أزرار كبيرة، مع ملصقات 

صور وأرقام واضحة مبين عليها 
ل لهم  الموظفين الذين سيحوِّ

 .المكالمات
 
 

 



 أمور ال بد من تجنبها

المخاطر 
تلوث الجو 
المجهود البدني المبالغ فيه 
الحرارة 

 



 التوظيف المدعوم
 من أفضل برامج التدريب والتشغيل المناسبة لمتالزمة داون

) زمالئهم مع األشخاص ذوو اإلعاقة عمل مدفوع األجر في ظروف يعمل فيها
العاديين، بتوفير دعم مساند لهم في سوق العمل المفتوح، ويعني العمل مدفوع 

قيامهم بنفس العمل الذي يقوم جراء األجر نفسه يتلقون اإلعاقة األجر أن ذوي 
 )به العاملون العاديون

فلسفته 
وهذه القيم )الدمج والمشاركة(قيمتين إنسانيتين أساسيتين هما ستند إلى ي ،

مرتبطة بنظرة المجتمع للمعاق كمواطن له الحق بالمشاركة المجتمعية، 
 العاديوتنطبق عليه مبادئ حقوق اإلنسان التي تنطبق على الشخص 



 الشخص المعاق هو المهم بالدرجة األولى 
 لإلنسان بدالً من المنشاّت استثمار

 والمعدات
التركيز على القدرات 
 ال يزيد الدعم المقدم للمعاق عما هو أن

 لهبحاجته، وال يقل عما هو ضروري 
 تمكين الشخص المعاق من الدخول في

 الحقيقيعالم العمل 
الدعم والمشورة المقدمة لصاحب العمل 



 مخاوف صاحب العمل

اإلنتاج 
المخاطر 
التعديالت الممكنة 
االنضباط في العمل 



 التوظيف المدعوم مقابل الورش المحمية
 التوظيف المدعوم الورش المحمية

 االستراتيجية وظف ثم درب درب ثم وظف

 األهداف يوجد هدف اقتصادي اجتماعية

 بيئة العمل طبيعية غير طبيعية/ مقننة

 التفاعل اإلجتماعي متوفر وممتد محدود

 االشراف  تدريجياً  يقل لصيق

 االتجاهات المجتمعية تتغير إيجاباً  تبقى سلبية

 الدمج االنطالق للحياة العامة العزلة

 األجور تحسب ساعات العمل اإلضافية ال تحسب

 المساءلة/ المسؤولية موجودة غير موجودة

 التبعية الخاصة والحكومية القطاعات مراكز المعاقين



 المهن المقترحة



 مشكالت أمام تشغيل األشخاص ذوي متالزمة داون

االتجاهات السلبية، االنطباعات المسبقة 
عدم تقبل زمالء العمل 
تدني المستوى التعليمي 
عدم تلقي التدريب الكافي 
نقص االشراف في بيئة العمل 
عدم وجود تعديالت كافية 
تخوف أولياء األمور 
 الخوف من عدم االستفادة من 

 الضمان االجتماعيمخصصات 
 
 



إجراء تقييم الميول المهنية، القدرات الجسدية والعقلية 
عدم الحكم المسبق على القدرات واالعتماد على التقييم في بيئة العمل 
التدريب على مهارات، وليس على مهن 
تمكين الشخص من المهارات الشخصية واالجتماعية والتفاعلية 
 التدريب الخارجي(التدريب في بيئة العمل الفعلية( 
استخدام التوظيف المدعوم 
 وإجراء تعديالت عليها...) أشخاص، أدوات، مكان(دراسة بيئة العمل المحيطة 
وجود االشراف في بدايات العمل، مع التقليل منه فيما بعد 
عرض النماذج الناجحة 
تطمين صاحب العمل، وتوعيته 
اإليمان بقدرات األشخاص ذوي متالزمة داون وقدرتهم على العمل 
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