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 -مقدمة:

، فمنها ما كان وراثٌا، ومنها ما كان وأنواعهاوجدت اإلعاقة منذ وجود اإلنسان، وتعددت أسبابها 

الناتجة عن العمل والحروب ابات صبسبب أمراض الطفولة، ومنها ما هو ناتج عن الحوادث واإل

الخ، وكلها أسباب  المزمنة واألمراض والتكنولوجٌا ووسابل الحضارة المتقدمة والمواصالت

ساهمت وتساهم بشكل مستمر فً ازدٌاد عدد األشخاص ذوي اإلعاقة وتنوع أشكالها بحٌث أصبحت 

استدعى التٌقظ والتنبه  مما ،ظاهرة فً تزاٌد مستمر كل ٌوم وبشكل ال ٌمكن تجاهله والتؽاضً عنه

لخطورة انتشارها وما تشكله من هدر كبٌر للكفاءات والموارد البشرٌة والقدرات اإلنسانٌة وتعطلها 

من هذه القدرات، ناهٌك عما تشكله من عبء كبٌر على األسر والحكومات  وحرمان المجتمعات

ع هذه الظاهرة وتوجٌه الجهود واستنزاؾ الكثٌر من الموارد المالٌة خاصة إذا لم ٌحسن التعامل م

وتوظٌفها واالستفادة منها واستؽالل ما لدى هإالء  لتسخٌر قدرات األشخاص ذوي اإلعاقة

األشخاص من إمكانٌات لصالحهم بالدرجة األولى ولصالح المجتمع بالدرجة الثانٌة، واإلٌمان 

وهذا اإلٌمان بال شك سٌإدي إلى  الكبٌرة التً ابتلٌت باإلعاقة، المطلق بؤهمٌة هذه الفبة االجتماعٌة

تؽٌٌر كل المفاهٌم السابدة فً النظر إلٌها واعتبارها فبة منتجة ال تقل أهمٌة عن األشخاص 

 اآلخرٌن.

 -معنى اإلعاقة:

ٌعوقه أي صرفه وحبسه ومنعه، والعوق الحبس  الشًءاإلعاقة لؽة المنع، وعاق الرجل عن 

منكم"/ سورة  المعِوقٌنمنظور( ومنه قوله تعالى "قد ٌعلم هللا  والصرؾ والتثبٌط )لسان العرب/ إبن

 .81األحزاب 

تعددت الجهات والمنظمات التً أولت اهتماما كبٌرا بموضوع األشخاص ذوي اإلعاقة،وأطلقت كل 

من هذه الجهات مفهوما وتعرٌفا خاصا باإلعاقة والشخص الذي ٌحمل هذه اإلعاقة، ولكن  ةجه

إال أن هناك إجماعا ٌكاد ٌكون مشتركا بخصوص المفهوم والمعنى  اآلراء بالرؼم من تعدد هذه

 لإلعاقة.

فمنظمة الصحة العالمٌة ترى أن اإلعاقة تتمثل فً كل قصور ٌعانً منه الفرد نتٌجة اإلصابة 

بمرض عضوي أو جسمً أو عقلً ٌإدي إلى حالة من العجز الذي ال ٌمكنه من أداء واجباته 

لى ذاته أو ممارسة عمله واالستمرار فٌه بالمعنى الطبٌعً. أو هً حالة تحد من األساسٌة اعتمادا ع
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أكثر من الوظابؾ التً تعتبر أساسٌة فً الحٌاة الٌومٌة  أوقدرة الفرد على القٌام بوظٌفة واحدة 

كالعناٌة بالذات أو ممارسة العالقة االجتماعٌة  والنشاطات االقتصادٌة وذلك ضمن الحدود التً 

طبٌعٌة، أو هً عدم تمكن الفرد من الحصول على االكتفاء الذاتً وجعله فً حاجة مستمرة  تعتبر

 إلى اآلخرٌن وإلى تربٌة خاصة تساعده على التؽلب على إعاقته.

تعرٌفا لألشخاص  6002وردت االتفاقٌة الدولٌة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الصادرة عام أوقد 

عاهات طوٌلة األجل بدنٌة أو عقلٌة أو ذهنٌة أو حسٌة  ٌعانون من ذوي اإلعاقة بؤنهم األفراد الذٌن

وفعالة فً المجتمع على قدم قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلؾ الحواجز من المشاركة بصورة كاملة 

ذهنً أو متعدد بحٌث ٌشكل وجود عقبات  أوحسً  أوقصور بدنً أو عقلً  المساواة مع اآلخرٌن

ا ٌمنعهم من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة فً المجتمع وبشكل متساو مع فً البٌبة حاجزا أو عابق

 اآلخرٌن.

اهتماما خاصا باألشخاص ذوي اإلعاقة أٌضا منظمة العمل  أولتومن المنظمات المتخصصة التً 

وأوردت فٌها بٌانا لمفهوم األشخاص ذوي اإلعاقة  الدولٌة من خالل أدواتها ومعاٌٌرها المتعددة،

بحٌث ٌعنً هذا التعبٌر األشخاص الذٌن انخفضت بدرجة كبٌرة إمكانات تؤمٌن وضمان عمل 

مناسب لهم واالحتفاظ به والترقً فٌه نتٌجة لقصور بدنً أو عقلً معترفا به قانونا وتشهد به 

 السلطة المختصة.

بٌنته منظمة العمل الدولٌة جاء مركزا على عدم القدرة أو ضعفها التعرٌؾ الذي  أنوالمالحظ هنا 

عقلً فً حٌن أن المنظمات العالمٌة ركزت على  أوعمل مناسب نتٌجة قصور بدنً  تؤدٌةعلى 

عدم قدرتهم  آوالمفهوم الشامل لألشخاص ذوي اإلعاقة من حٌث ضعؾ أو عدم قدرتهم على العمل 

 اة الٌومٌة من تنقل وحركة وخدمة ذاتٌة.الخدمات األساسٌة للحٌ تؤدٌةعلى 

وقد راعت منظمة العمل العربٌة فً أدواتها المعٌارٌة الجمع بٌن المفاهٌم المتعددة والشاملة 

لألشخاص ذوي اإلعاقة بحٌث اشتمل التعرٌؾ على ما جاء فً مفاهٌم المنظمات العالمٌة 

بؤنه اإلعاقة  الٌة إذ عرفت الشخص ذالمتخصصة واالتفاقٌات الدولٌة ومعاٌٌر منظمة العمل الدو

و الحسٌة أو الذهنٌة نتٌجة مرض أو أالشخص الذي ٌعانً من نقص فً بعض قدراته الجسدٌة 

و االستمرار به او أو سبب خلقً أو عامل وراثً أدى لعجزه كلٌا أو جزبٌا عن العمل أحادث 
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سٌة األخرى فً الحٌاة، وٌحتاج الترقً فٌه، وكذلك أضعؾ قدرته على القٌام بإحدى الوظابؾ األسا

 و إعادة دمجه فً المجتمع.أإلى الرعاٌة والتؤهٌل من أجل دمجه 

تعرٌؾ منظمة العمل العربٌة اشتمل على بٌان أنواع اإلعاقات الحسٌة والجسدٌة  إنونالحظ هنا 

 كوكذلوالذهنٌة، إضافة إلى بٌان أسباب هذه اإلعاقات من وراثة وإصابات وحوادث وأسباب خلقٌة، 

طبٌعة اإلعاقات كلٌة أو جزبٌة ونتابج هذه اإلعاقات على الشخص ذي اإلعاقة بحٌث تضعؾ قدرته 

ورعاٌته  تؤهٌلهعلى القٌام بإحدى وظابؾ الحٌاة األساسٌة وتضعؾ قدرته على العمل مما ٌستدعً 

 ه.عالندماجه فً مجتم

 -مؤشرات رقمٌة:

باستمرار نتٌجة  أٌضاإن تزاٌد نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة مستمرة ٌوما بعد ٌوم واألرقام تتزاٌد 

شهده الٌوم من وٌالت الحروب ومخلفاتها ونتٌجة إصابات وحوادث العمل، وما ٌنتج عن المدنٌة نما 

 ة الحدٌثة.من والصحٌح لوسابل الحضارمن تقدم وتكنولوجٌا أصبحت نقمة نتٌجة عدم االستخدام اآل

 أشخاصا  صنٌفهملذا ارتفع عدد األشخاص ذوي اإلعاقة لٌصل إلى حوالً ملٌار شخص تم ت

ملٌارات نسمة ٌتوزعون على الكرة  7ذوي إعاقة من أصل عدد سكان العالم البالػ 

 (.6088حول اإلعاقة األرضٌة )التقرٌر العالمً األول 

  كان العالم.% من س8.41وٌشكل األشخاص ذوو اإلعاقة ما نسبته 

 800عاما بلػ حوالً  .8 -اإلعاقة ممن تتراوح أعمارهم من صفر يعدد األطفال ذو 

 ملٌون طفل حسب المسح الصحً العالمً.

 ًملٌون شخص ٌعانون من صعوبات بالؽة الشدة فً  880 العالمً وحسب المسح الصح

 رباعً مثال.ملٌون شخص من ذوي اإلعاقة الشدٌدة كالشلل ال 890أداء الوظابؾ بٌنما 

  ال توجد إحصابٌات دقٌقة عن عدد المعاقٌن فً الوطن العربً، لكن آخر إحصابٌة لمنظمة

، فً حٌن أظهرت إحصابٌة 6080ملٌون عام  .1العربٌة تقول أن عددهم وصل إلى  العمل

، ولكن تشٌر بعض 6002ملٌون عام  10عددهم وصل إلى حوالً  أنللبنك الدولً 

ملٌون  4.حوالً  وصل خاص ذوي اإلعاقة فً الوطن العربًعدد األش الدراسات أن
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% من سكان الوطن العربً )واقع اإلعاقة فً الوطن 84شخص وٌشكلون ما نسبته 

 العربً/ د. أمل الصالح(.

  ًمن الفقراء هم من فبة األشخاص ذوي اإلعاقة فً 60ن فإومن تقدٌرات البنك الدول %

 العالم العربً.

أٌضا، وٌعانون من األشخاص ٌعانون من نسب بطالة عالٌة ونسبة أمٌة عالٌة  هإالءما زال 

ضعؾ آلٌات الدمج لبعض الفبات وؼٌاب كامل آللٌات الدمج لبعض الفبات التً تعانً 

 اإلعاقة.

  من األشخاص ذوي اإلعاقة ٌعٌشون فً 10وحسب تقدٌرات منظمة الصحة العالمٌة فإن %

 مٌة وتردي ظروفهم.من الفقر والبطالة واألالدول النامٌة وٌعانون دابما 

  تزاٌد أعداد األشخاص ذوي اإلعاقة ألسباب كثٌرة ذكرت سابقا ٌضاؾ إلٌها الشٌخوخة

وتقدم السن مما ٌعنً تعرض المسنٌن لمخاطر اإلعاقة وتالزمها مع األمراض المزمنة 

 لكبار السن كالسكري واألمراض القلبٌة والنفسٌة.

  الحرمان، ومع ذلك فإن ذوي اإلعاقة ال ٌتساوون جمٌعا فً التعرض تترافق اإلعاقة مع

للدرجة نفسها من الحرمان، فالنساء مثال ذوات اإلعاقة ٌعانٌن من التمٌٌز على أساس 

 جنسهن أٌضا إضافة إلى معاناتهن من اإلعاقة.

 دخل أعلى كما تشٌر التقارٌر الصحٌة العالمٌة إلى أن انتشار اإلعاقة فً البلدان منخفضة ال

منها فً البلدان مرتفعة الدخل، وتنتشر اإلعاقة فً الشرابح السكانٌة األكثر فقرا وبٌن 

و العاطلٌن عن أالنساء والمسنٌن بالذات، كما تزداد أٌضا بٌن أصحاب الدخول المنخفضة 

 العمل، إذ هم أشد تعرضا للبطالة، وأكثر تدنٌا لألجر عند التعٌٌن.

 عدم التحاق األشخاص ذوي اإلعاقة بالمدارس عن نظرابهم من  أٌضا احتمالٌة دادتز

 األطفال العادٌٌن، مع انخفاض معدالت استمرارهم فً الدراسة.

تبٌن مدى الحاجة الماسة والملحة للعناٌة بهذه الفبة وإتاحة ٌواآلن ومن خالل استقراء هذه األرقام 

 ع اآلخرٌن بجمٌع حقوق اإلنسان والحرٌاتالفرصة أمامها لتتمتع تمتعا كامال على قدم المساواة م

واحترام كرامتهم وتطوٌر خدمات التؤهٌل والدعم لهم وضمان الحماٌة الكافٌة وإطالق السٌاسات 

المبنٌة على الواقع للعمل على إدماج هذه الشرابح االجتماعٌة إدماجا كامال فً المجتمع وعدم 

 كونها تملك قدرات ال تقل أحٌانا عن قدرات الفبات العادٌة. تهمٌشها
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وٌؤتً هذا االهتمام بهذه الفبات استكماال لما جاء فً الدٌانات السماوٌة من مبادئ وقٌم وتكافل 

سالم والمسلمون بقضٌة اجتماعً. ولنا فً دٌننا اإلسالمً خٌر مثال على ذلك، فقد اهتم اإل

عداد المصابٌن الذٌن كانت تخلفهم الحروب أعدادهم وأً ظل تزاٌد شخاص ذوي اإلعاقة خاصة فاأل

والؽزوات، حٌث نلحظ مشاركة هإالء فً نشاطات الحٌاة الٌومٌة وفق ما تسمح به قدراتهم كإسعاؾ 

الجرحى مثال ومواساتهم وتحضٌر األسلحة ولوازم القتال وؼٌرها من األعمال ذات القٌمة الكبرى 

تمع اإلسالمً كان ٌعبا كل قواه المادٌة والبشرٌة للدفاع عن نفسه ونشر فً حٌنها، واعتبار المج

مبادبه وال ننسى مع ذلك فتح اإلسالم باب المرونة والتٌسٌر لألشخاص ذوي اإلعاقة ولٌس انتقاصا 

 من أهلٌتهم وإنما فتح الباب أمامهم للتواصل االجتماعً.

إعطابهم وتهمٌش وتجاهل هإالء األشخاص  والقرآن والسنة صرٌحان فً موقفهما المبدبً من عدم

 ونمع اآلخرٌن فً مجتمع ٌتفاعل ونأوال وٌعٌش بشرا ماالعتبار الذي ٌستحقونه انطالقا من كونه

على  أدلوالتعاطؾ فٌما بٌن أفراد المجتمع، وال معه وٌنعمون بالتكافل االجتماعً وبالتواد والتراحم 

وم الذي كان كفٌفا وكلم الرسول علٌه السالم ت بن أم مكالنبً علٌه السالم مع عبدهللا من قصةذلك 

"عبس وتولى. أن جاءه األعمى" )سورة  علٌهولم ٌلتفت إلٌه النشؽاله علٌه السالم فعاتبه هللا وانزل 

كما أسس الولٌد بن  ربً فٌه" . ( وكان الرسول ٌقول له عندما ٌراه "أهال بمن عاتبن6ًو  8عبس 

ثم أسس بعد  ومستشفى للمجذومٌن هـ أول معهد للمتخلفٌن ذهنٌا 11الخلٌفة األموي عام  عبد الملك

مارستان بؽداد الخاص باألمراض العقلٌة، وانتشرت هذه المإسسات حتى وصلت أسبانٌا، بٌذلك 

وضع لكل أعمى قابدا ٌقوده  أٌضا وتذكر المصادر التارٌخٌة أن الخلٌفة األموي الولٌد بن عبدا لملك

 لكل مقعد خادما ٌخدمه.و

رضً هللا عنه تشرٌعا ٌقضً بؤن بٌت مال المسلمٌن مسإول عن النفقة على  أبو حنٌفةووضع 

أمر بإجراء إحصاء لذوي اإلعاقة فً الدولة. ناهٌك  عبدا لعزٌزالخلٌفة عمر بن  أنالمعوقٌن. كما 

تقدٌم رسالتهم وخدمتهم  عن أن كثٌر من الصحابة كانوا ٌعانون من اإلعاقة ولم ٌمنعهم ذلك عن

 التارٌخ العالمً أٌضا حافل بعظماء ذوي إعاقة ؼٌروا وجه التارٌخ. أنلألمة والمجتمع. كما 

وكل ذلك ٌعزز وٌإكد الحاجة الماسة للتخفٌؾ من معاناة هإالء األشخاص وحدة مشاكلهم التً ال 

لتؽطٌة االجتماعٌة، حصر لها، وتتمثل هذه الحاجة فً التشخٌص الطبً والرعاٌة الصحٌة وا
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والتنشبة الصحٌحة والتربٌة السلٌمة والتؤهٌل والتكوٌن المناسب واالنخراط السلٌم مإخرا فً دورة 

 اإلمكانات والطاقات. حسبالعامة  الحٌاة

 

 -همٌة التأهٌل المهنً لألشخاص ذوي اإلعاقة:أ

  لالستفادة مما ٌملكونه من قدرات  تؤهٌلهمإن عملٌة تؤهٌل األشخاص ذوي اإلعاقة وإعادة

الذي ٌتلقونه هً الضمانة الربٌسٌة لتحقٌق  تؤهٌلهموتؤمٌن العمل المناسب لهم والمتناسب مع 

 ذاتهم وإفساح المجال أمامهم للمساهمة فً العملٌة اإلنتاجٌة.

 ء والتؤهٌل بشكل عام فً الموارد البشرٌة ٌعتبر من االستثمارات الجٌدة إذ ٌعمل على بنا

ذوي اإلعاقة، وهذا االستثمار سٌإدي إلى دمج هذه  األشخاصالقدرات البشرٌة بما فً ذلك 

الفبة فً المجتمع والذي ٌعتبر حقا من حقوقه األساسٌة، ونجاح هذه العملٌة مرتبط بتؤمٌن 

الشروط والظروؾ الالزمة لجعله قادرا على االعتماد على نفسه بدال من أن ٌكون عالة 

 جتمعه.على أسرته وم

 وقدراتهم  عملٌة تساعد فٌها األشخاص ذوي اإلعاقة على االستفادة من طاقاتهم والتؤهٌل

وتمتٌنها للوصول إلى أقصى مستوى ممكن من التوافق الشخصً البدنٌة والجسمٌة والعقلٌة 

واالجتماعً والمهنً، وهذا اإلسهام فً توفٌر الرعاٌة والتؤهٌل هو واجب وطنً له ثالثة 

 /ور التؤهٌل والتدرٌب المهنً للمعاقٌن فً تحقٌق األمن االقتصادي لهم/ محاضرةأبعاد )د

 -السٌد جمعة السٌد(:

همٌة الشعور بالقٌمة االجتماعٌة فً المجتمع وتحقٌق أالبعد االجتماعً والمتمثل فً  .8

 الذات من خالل المشاركة اإلٌجابٌة التً ٌكتسب بها احترام اآلخرٌن واحترام ذاته.

القتصادي والمتمثل فً تحسٌن الوضع االقتصادي لهإالء األشخاص وأسرهم البعد ا .6

وبما ٌعود على المجتمع بالخٌر فً بناء الخطط والتنمٌة االقتصادٌة بجهود جمٌع أبنابه 

لمواجهة متطلبات الحٌاة الٌومٌة، وٌحققون  بما فٌهم ذوي اإلعاقة وتحقٌق دخل ثابت

 االستقالل االقتصادي واالجتماعً

بعد اإلنسانً باعتبار أن هذه الفبة شرٌحة اجتماعٌة تشكل نسبة ال ٌستهان بها فً ال .1

 المجتمع ولها حقوقها وإنسانٌتها.
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وعادة ما ٌترتب على المشاركة واالندماج التخفٌؾ من ظاهرة الفقر التً ترتبط باإلعاقة وبالتالً 

وقصورهم وعجزهم ال ٌمنعهم من اإلسهام بفعالٌة فً  .ن هذه المشاركة تسهم فً التنمٌة المستدامةإف

مجمل الجوانب االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة للحٌاة، وعلى المجتمع ومإسساته الرسمٌة وؼٌر 

ٌعمل على تمكٌن هإالء األشخاص تمكٌنا اقتصادٌا ٌسهم فً تحقٌق األهداؾ التً تسعى  أنالرسمٌة 

المجتمعات مجتمعات رابدة ومثالٌة ال مجتمعات معاقة تضاعؾ  إلٌها المجتمعات، عندها تصبح هذه

 من إعاقة األشخاص لتصبح إعاقات مركبة اقتصادٌة واجتماعٌة وجسدٌة.

 -مفهوم التأهٌل والتدرٌب المهنً لألشخاص ذوي اإلعاقة:

فادة تعنً عملٌة التؤهٌل المهنً بؤنها عملٌة منظمة مستمرة مبنٌة على أسس علمٌة تهدؾ إلى االست

من القدرات المتاحة لدى الشخص ذي اإلعاقة وتوجٌهها من خالل برامج تؤهٌلٌة شاملة للتوجٌه 

المهنً والتدرٌب المهنً والتوظٌؾ بهدؾ تمكٌن هذا الشخص من االندماج فً بٌبته الطبٌعٌة 

 وتمكٌنه أٌضا من تؤمٌن عمل مناسب واالحتفاظ به والترقً فٌه.

مولٌة عملٌة التؤهٌل المهنً لعدة عناصر كالتوجٌه المهنً والتدرٌب وٌتضح من المفهوم السابق ش

المهنً، وكل عملٌة من هذه العملٌات لها أسس ومتطلبات ومبادئ تشكل فٌما بٌنها منظومة متكاملة 

 من األعمال.

فعملٌة التوجٌه المهنً مثال التً تسبق التدرٌب تقوم على معرفة مٌول األشخاص ذوي اإلعاقة 

لمختلفة وتحلٌل قدراتهم الجسمٌة والعقلٌة وتكوٌن الحس العملً لدٌهم وتهٌبتهم للتدرٌب على للمهن ا

جراء تحلٌل دقٌق لمتطلبات المهن والوظابؾ التً سٌتم تدرٌبهم علٌها وتهٌبتهم لها إمهن مختلفة بعد 

التً سٌتم للوصول إلى حالة من التوافق المهنً بٌن قدرات وإمكانٌات هإالء األشخاص والوظٌفة 

تدرٌبهم على متطلباتها، وهذا ما ٌسمى بالتهٌبة المهنٌة. فً حٌن أن عملٌة التدرٌب تعنً أي شكل 

من أشكال التدرٌب من أجل االستخدام ٌمكن عن طرٌقه اكتساب أو تنمٌة المعرفة أو المهارات 

وتشمل هذه العملٌة إعادة خارجها  أوالتقنٌة أو المهنٌة أو اإلشرافٌة سواء قدم التدرٌب داخل المنشؤة 

 التدرٌب أٌضا.

وٌتطلب إجراء العملٌات السابقة إنشاء جهاز قطري للتوجٌه والتدرٌب المهنً ٌتولى وضع سٌاسة 

طار السٌاسة العامة لتنمٌة الموارد البشرٌة، وفً ضوء االحتٌاجات إالتوجٌه والتدرٌب المهنً فً 

 ا.التدرٌبٌة ومتابعتها وتقٌٌم نتابجها وتطوٌره
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ون عادة تحت إشراؾ الجهاز الوطنً كهمٌة مراكز التدرٌب المهنً والتً تأومن هنا ٌبرز دور و

 المختص بالتوجٌه والتدرٌب المهنً.

 -دور مراكز ومعاهد التدرٌب المهنً:

النشاطات التً تهدؾ إلى إرشاد وتوجٌه المجتمع بفباته  : وٌقصد بهأوال: التوجٌه المهنً

المختلفة ومنهم األشخاص ذوي اإلعاقة لفرص العمل المتاحة والتً تتناسب مع مهاراتهم 

ومٌولهم وقدراتهم النفسٌة والجسمٌة وتوجٌههم إلى فرص التدرٌب المتاحة إلعدادهم للعمل 

على طرق تتسم بالمرونة التً تكفل وصول تلك  المناسب لهم. وان تعتمد برامج التوجٌه المهنً

 -البرامج لمختلؾ شرابح المجتمع بما فٌها األشخاص ذوي اإلعاقة مثل:

 :التوجٌه الجماعً، وٌتم ذلك عن طرٌق- 

 برامج خاصة بالتوجٌه المهنً فً إطار برامج التعلٌم العام فً جمٌع مراحله. -

 ندوات جماعٌة تضم كل فبات المجتمع. -

 خالل أجهزة االتصال الجماهٌري.برامج من  -

  القطر. أنحاءالتوجٌه الفردي والذي ٌتم بواسطة أخصابٌٌن فً مراكز التدرٌب فً مختلؾ 

 إلى وٌهدؾ التوجٌه المهنً عادة:- 

تزوٌد ذوي اإلعاقة بمعلومات كاملة عن فرص التدرٌب وفرص العمل المتاحة  .8

 والمناسبة.

 النمو المهنً.بذي ٌسمح لذوي اإلعاقة تقدٌم المشورة حول المستقبل المهنً ال .6

العمل على تطوٌر المرونة الكافٌة والخبرات التً تجعل ذوي اإلعاقة قادرٌن على  .1

 مواجهة التطورات المتسارعة.

 تحقٌق التوافق المهنً بما ٌعود بالفابدة على ذوي اإلعاقة والمجتمع. ..

 النقص لدٌهم. مساعدة ذوي اإلعاقة على تحدٌد إمكاناتهم وقدراتهم ونواحً .4

  ًوأن تعتمد برامج التوجٌه المهنً مجموعة من الوسابل التً تتناسب مع الطرق المتبعة ف

 -التوجٌه مع مراعاة:

المهنً إلى األشخاص  جٌهاالعتماد على وحدات التوجٌه المتنقلة لتوصٌل برامج التو .8

 ذوي اإلعاقة فً أماكن سكناهم أو منظماتهم.
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ضرورة تكٌٌؾ وسابل التوجٌه مع طبٌعة البرامج ومستوى التعلٌم وقدرات المتدربٌن  .6

 وأعمارهم وخبراتهم.

وضع نظم دابمة لمراجعة وتقٌٌم هذه الوسابل فً ضوء كافة التطورات التً قد تطرأ  .1

 على ظروؾ الحٌاة والعمل.

خصابص إعداد االختبارات المناسبة للقدرات واالستعدادات التً تقوم على ال ..

والممٌزات الجسمٌة والنفسٌة لذوي اإلعاقة، على أن ٌتم استخدام هذه الوسٌلة بواسطة 

 فنٌٌن على درجة عالٌة من الكفاءة والحرفٌة.

إعداد الدراسات والبحوث المٌدانٌة لتقدٌم خدمات التوجٌه المهنً لذوي اإلعاقة وصوال  .4

 إلى تحسٌنها واالرتقاء بمستواها.

الجهات المختصة التً تتولى تشخٌص نوع اإلعاقة وتحدٌد ضرورة التنسٌق مع  .2

 درجتها للمساعدة فً اختٌار المهنة التً تتناسب مع تلك اإلعاقة.

مراعاة وجود وتطوٌر خدمات توجٌه مهنً متخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة الذٌن  .7

 تقتضً حالتهم المساعدة فً اختٌار المهنة أو تؽٌٌرها.

لمراعاة الهندسة التؤهٌلٌة عند تقٌٌم المنشآت الصناعٌة المشاركة مع أصحاب العمل  .1

وإجراء التطوٌر على القابم منها بهدؾ تسهٌل حركة األشخاص ذوي اإلعاقة فً 

 المنشآت التً سٌلتحقون بها بعد تدرٌبهم وتؤهٌلهم مهنٌا.

 -:ما ٌلًوٌجب أن تتضمن عملٌة التوجٌه المهنً بالقدر الممكن عملٌا والمالبم 

 شخصٌة مع المسإول عن التؤهٌل المهنً. مقابلة .8

 فحص سجل الخبرة فً العمل إن وجد. .6

فحص السجل المدرسً وؼٌره من السجالت المتعلقة بما تلقاه الشخص ذو اإلعاقة من تعلٌم  .1

 أو تدرٌب.

 راض التوجٌه المهنً.ؼفحص طبً أل ..

 تبارات النفسٌة.خما ٌلزم من اختبارات للقدرة واالستعداد وخاصة اال .4

 تحقق من الظروؾ العابلٌة والشخصٌة.ال .2

 التحقق من االستعداد وتنمٌة القدرات. .7

 اختبارات مهنٌة وتقنٌة شفوٌة أوؼٌرها فً الحاالت التً ٌبدو فٌها ذلك ضرورٌا. .1
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 تحلٌل القدرة البدنٌة من حٌث عالقتها بالمتطلبات المهنٌة. .9

لمإهالت والقدرات البدنٌة توفٌر المعلومات المتعلقة بالعمل وفرص التدرٌب المرتبطة با .80

 واالستعدادات وخبرة الشخص المعنً واحتٌاجات سوق العمل.

 :ثانٌا: التدرٌب المهنً لألشخاص ذوي اإلعاقة

  وٌقصد بالتدرٌب النشاطات الهادفة إلى توفٌر احتٌاجات خطط وبرامج التنمٌة االجتماعٌة

 أمامهمواالقتصادٌة من العمال المدربٌن بفباتهم المختلفة ومنهم ذوي اإلعاقة وإتاحة الفرص 

الكتساب مهارات وقدرات جدٌدة والترقً بها وتطوٌرها بصفة مستمرة وفقا لحاجاتهم 

الرسمٌة والمتمثلة فً مراكز  األجهزةتنفذ من  ة ما تكون عملٌة التدرٌبالمتؽٌرة. وعاد

وهو من أهم خدمات التؤهٌل المهنً التً تسعى إلى  ومعاهد التدرٌب وهٌبات ؼٌر حكومٌة،

فً ضوء الفرص  على متابعة العمل واالستفادة من مإهالته المهنٌة الفرد القدرةإكساب 

على توفٌر التدرٌب المناسب على المهن التً تناسب  المتوفرة وحل مشكلة هإالء تعتمد

 -م التدرٌب المهنً لذوي اإلعاقة على مجموعة من المبادئ أهمها:ووٌق.  قدراتهم

 ال ٌوجد إنسان ٌتمتع بكل القدرات والطاقات. .8

 لٌس هناك مهنة تتطلب جمٌع القدرات المتوفرة عند الفرد. .6

 مهن وبنفس المستوى.ولٌس كل الناس قادرٌن على العمل فً كل ال .1

 ٌتقن أكثر من مهنة إذا تدرب على ذلك. أنٌستطٌع الفرد  ..

 اإلعاقة بقدرات وطاقات متعددة ٌمكن االستفادة منها. وٌتمتع ذو .4

تطبٌق المبادئ واألسس والمناهج المطبقة فً التدرٌب المهنً لألسوٌاء على ذوي  .2

 ذلك. آمكنن إاإلعاقة 

ذوي اإلعاقة التدرٌب بنفس الظروؾ التً ٌتدرب بموجبها ؼٌر ذوي اإلعاقة  تلقً .7

 حٌثما كان ذلك ممكنا.

إذا كان من الممكن تشؽٌل ذوي اإلعاقة فً أعمال مناسبة دون تدرٌب فال حاجة  .1

 للتدرٌب.

  وٌنبؽً لتحقٌق هذه األهداؾ أن تضع المراكز خططها القصٌرة والمتوسطة والطوٌلة

ء الدراسات الخاصة باإلمكانات واالحتٌاجات التدرٌبٌة وان تحدد خطة للتدرٌب فً ضو

 التدرٌب.
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 نظم التدرٌب. .8

 مستوٌات التدرٌب للمهن. .6

الشروط العامة لاللتحاق بالبرنامج التدرٌبً كالسن والمستوى العلمً والخبرات  .1

 السابقة واالستعداد النفسً والجسمً للمرشحٌن.

 لالزمة للعملٌة.نوعٌة هٌبات التدرٌب واألعداد ا ..

 األدوات واألجهزة والمعٌنات التدرٌبٌة لبلوغ المستوى المطلوب. .4

المنهج المتبع بالنظر إلى أهداؾ التدرٌب من ناحٌة وقدرات المدربٌن من ناحٌة  .2

 أخرى.

التواصل والتنسٌق بٌن المراكز فً مجال المستوٌات التً تحكم نفس المهنة التً  .7

 ٌتم التدرٌب علٌها.

 ٌب الخاص رتطبٌق اإلجراءات الخاصة بالصحة والسالمة المهنٌة فً التد التؤكد من

 باألشخاص ذوي اإلعاقة.

 .ضرورة تقدٌم المقترحات الخاصة بتطوٌر مفاهٌم وأسالٌب التدرٌب 

  كما ٌجب على المراكز المهنٌة وخاصة المراكز المتخصصة بتؤهٌل األشخاص ذوي

ٌساعد على تٌسٌر وسهولة عملٌة التدرٌب  اإلعاقة أن ٌراعى فً تصمٌمها وتجهٌزها ما

لهإالء األشخاص وٌكون ذلك بالتعاون مع هٌبات التدرٌب والمتخصصٌن فً العملٌة 

  -التدرٌبٌة من حٌث:

 الموقع والمبانً. -

 الحجرات التدرٌبٌة. -

 توفر شروط الصحة والسالمة المهنٌة. -

للمتدربٌن من هإالء المعدات التدرٌبٌة المستخدمة فً عملٌة التدرٌب ومناسبتها  -

 األشخاص.

 تناسب اآلالت والمعدات على مستوى التدرٌب وقدرات المتدربٌن وتحدٌثها باستمرار. -

  وٌراعى عادة فً عملٌة التدرٌب ضرورة أن ٌكون التدرٌب مرتبطا بمٌول واستعدادات

 وقدرات الشخص ذي اإلعاقة.

 ٌب لألشخاص العادٌٌن على كما ٌنبؽً تطبٌق مبادئ وتدابٌر ومناهج التؤهٌل والتدر

 األشخاص ذوي اإلعاقة بقدر ما تسمح به الظروؾ الطبٌة والتعلٌمٌة وبنفس الظروؾ.
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  كما ٌنبؽً إقامة خدمات خاصة لتدرٌب ذوي اإلعاقة الذٌن ال ٌمكن بسبب طبٌعة أو خطورة

عجزهم تدرٌبهم فً صحبة المتدربٌن ؼٌر ذوي إعاقة/ حٌث ٌمكن إقامة مرافق خاصة 

 ب ذوي اإلعاقة الذٌن ال تسمح طبٌعة إعاقتهم التدرٌب مع سلٌمً البنٌة.لتدرٌ

  تتم عملٌة التدرٌب بالتنسٌق بٌن مراكز التدرٌب والجهات الطبٌة المختصة  أنكما ٌجب

وتحت اإلشراؾ الطبً الفوري للتؤكد من سالمة وضع المتدربٌن ذوي اإلعاقة من الناحٌة 

الصحٌة والقدرة على مواصلة التدرٌب وان ٌكون هذا التعاون وثٌقا ومستمرا وذلك 

 -لضمان:

داد باألجهزة التعوٌضٌة المناسبة كلما اقتضى األمر موجها أن ٌكون العالج الطبً واإلم .أ 

 نحو تٌسٌر وتطوٌر االستخدام الالحق لهإالء األشخاص.

 لتٌسٌر تحدٌد األشخاص ذوي اإلعاقة المحتاجٌن والمناسبٌن للتدرٌب المهنً. .ب 

 المهنً فً مرحلة مبكرة ومناسبة. التؤهٌلللتمكٌن من بدء  .ج 

 اقتضى األمر فً كل مراحل التؤهٌل المهنً.لتوفٌر المشورة الطبٌة كلما  .د 

 لتقٌٌم قدرة هإالء األشخاص على العمل. .ه 

  االستمرار فً عملٌة التدرٌب إلى أن ٌكتسب ذو اإلعاقة المهارة الالزمة للعمل بشكل

 المتدرب ؼٌر ذي اإلعاقة إذا كان ذلك ممكنا. معطبٌعً وعلى قدم المساواة 

  ٌتعرضون لإلعاقة فً أثناء العمل والوظٌفة، وهً  تشمل برامج التدرٌب من أنكما ٌجب

برامج تتولى التدرٌب العالجً للحالة وتعدٌل أماكن العمل وتؤهٌلها وهذا بدوره ٌضمن 

 العودة المبكرة إلى العمل وتحسٌن معدالت العودة إلى العمل بمصاحبة أسالٌب دعم مناسبة.

 :وٌكون التدرٌب عادة بمرحلتٌن- 

ٌدٌا: وهو التدرٌب السابق الذي ٌساعد على اكتساب المعرفة تدرٌبا مبدبٌا وتمه . أ

فً استكمال النقص  اوالمهارات الالزمة إلحدى المهن وٌلعب هذا التدرٌب دورا هام

التعلٌمً للمتدرب، وٌمكن اإلشارة إلى هذا النوع بالتهٌبة المهنٌة على أساسٌات المهن 

 بقصد التهٌبة للتدرٌب العملً الالحق.

عملٌا وفعلٌا: وفٌه ٌكتسب المتدرب المهارات الالزمة تحت إشراؾ متخصص  تدرٌبا . ب

 وترافقه مجموعة من العملٌات كاإلرشاد المستمر والمساعدة على التكٌؾ.
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 -ثالثا: التشغٌل وفرص العمل:

من طاقاتهم المتاحة لتمكٌنهم من الحصول على عمل إن عملٌة التشؽٌل لذوي اإلعاقة هً استفادة 

ٌبتهم بؤكبر قدر ممكن من مع قدراتهم مع االستمرار به بقصد مساعدتهم على التكٌؾ مع بٌتناسب 

السهولة، والوصول إلى مرحلة من التؤهٌل واإلعداد لتسلم عمل ما واالشتؽال بمهنة أو حرفة أو 

وظٌفة تمكنه من كسب العٌش واالعتماد على الذات. وعملٌة البحث عن فرص العمل والتشؽٌل من 

ٌقوم بها صاحب اإلعاقة بنفسه من خالل وسابل متعددة أو من خالل أخصابً التشؽٌل  أنن الممك

أخصابً التشؽٌل على علم  أن ٌكون عندما ال ٌكون المعوق قادرا على البحث عن عمل ولذلك ٌجب

ودراٌة بمتطلبات سوق العمل والمهن المتوفرة فٌه، وٌمكنه االستفادة من النشرات الخاصة 

المهنٌة والوسابل اإلعالمٌة التً تخدم عملٌة التشؽٌل، إضافة إلى دراٌته بالقوانٌن  والقوامٌس

 التً تحكم تشؽٌل ذوي اإلعاقة فً القطاعٌن العام والخاص. والتعلٌمات

وعلٌه فإن عملٌة التؤهٌل التً تقوم بها مراكز التدرٌب المهنً عملٌة مستمرة ال تتوقؾ عند إكسابهم 

على تؤمٌن فرص العمل المناسبة لهم.  لوالعمتحقٌق هدؾ التؤهٌل بل التواصل المهارات الالزمة ل

وهنا البد من اإلطار التشرٌعً والقانونً لهذه العملٌة، فعندما تكفل القوانٌن تعزٌز دمج ذوي 

ل ٌلزم القانون أصحاب العمل بإجراء تعدٌالت معقولة مثل إتاحة إجراءات التوظٌؾ ماإلعاقة بالع

وتكٌٌؾ بٌبة العمل وتعدٌل نظم العمل والتوظٌؾ، كل هذا من شؤنه أن ٌحد من التمٌٌز واالختٌار 

فً مجال العمل وٌزٌد من سبل وصول هذه الفبة إلى أماكن العمل وتؽٌٌر المفاهٌم المتعلقة بقدرتهم 

 على اإلنتاج.

  العمل ومن المهم هنا ضرورة التنسٌق مع أجهزة تفتٌش العمل لمراقبة مدى التزام أصحاب

 والمإسسات بتطبٌق التشرٌعات الناظمة لتشؽٌل ذوي اإلعاقة.

  ٌراعى مبدأ تكافإ الفرص فً العمل والمساواة بٌن ذوي اإلعاقة وؼٌرهم عند  أنكما ٌجب

 تساوي القدرات والمإهالت بخصوص الرواتب والعالوات.

 ذوي اإلعاقة بما  كما ٌجب مراعاة مبدأ العدالة والمساواة وتكافإ الفرص بٌن الجنسٌن من

 فٌها األجور واالمتٌازات األخرى.
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 واء األدوات التً ٌستخدمها ذوفالعمل قدر اإلمكان على التنسٌق مع األجهزة المختصة إلع 

فً العمل من الرسوم والضرابب تشجٌعا لتشؽٌلهم ومساعدتهم فً إشؽال  لزمهماإلعاقة وت

 فرص العمل.

  ن ال ننسى أهمٌة تؤسٌس جمعٌات تعاونٌة أعند الحدٌث عن تشؽٌل ذوي اإلعاقة ٌجب

إنتاجٌة خاصة بهم، والعمل على دعم هذه الجمعٌات من إعفاءات ضرٌبٌة وجمركٌة 

 به األولوٌة فً الشراء والتسوٌق.وتسوٌق إنتاجها وإعطا

  ضرورة مراعاة إجراءات الصحة والسالمة المهنٌة بشكل خاص لذوي اإلعاقة فً أماكن

 الحماٌة الالزمة وتجنب تعرضهم لإلصابات.العمل بما ٌإمن لهم 

 لضمان التوظٌؾ الفعلً لذوي اإلعاقة من خالل: ٌجب اتخاذ ترتٌبات معٌنة- 

 تسجٌل الباحثٌن عن عمل منهم. .8

 تسجٌل مإهالتهم ورؼباتهم وخبراتهم إن وجدت. .6

 إجراء المقابالت الشخصٌة لهم. .1

 ذلك. األمرب تقٌٌم قدراتهم البدنٌة والمهنٌة بعد التدرٌب إذا تطل ..

 إخطار أصحاب العمل بالوظابؾ الشاؼرة لدٌهم. .4

التواصل مع أصحاب العمل لتوضٌح قدرات ذوي اإلعاقة المإهلٌن وقدرتهم على  .2

 العمل.

 المساعدة واالستمرار فً التوجٌه والتدرٌب المستمر لهم. .7

 ضرورة المتابعة. .1

مع األشخاص من ؼٌر ذوي اإلعاقة لٌتم بالتالً إعادة  مقارنة إنتاجٌتهمالتقٌٌم لمدى  .9

 النظر بؤسالٌب التدرٌب ومناهجه.

 -العمل قدر المستطاع على إزالة العوابق التً تحول دون تشؽٌلهم ومنها: .80

موقؾ المجتمع السلبً من ذوي اإلعاقة، وهنا ٌبرز دور اإلعالم والتوعٌة  .أ 

ة إنسان عادي وقادر على العطاء، اإلعاق االمجتمعٌة لتؤكٌد مفهوم أن الشخص ذ

فهنا ٌمكن إظهار واختٌار أمثلة واقعٌة لقصص نجاح األشخاص ذي اإلعاقة ٌظهر 

 فٌها اإلبداع واالبتكار والتمٌز حتى عن األشخاص العادٌٌن.

الظروؾ االقتصادٌة التً أحٌانا تكون معٌقا لتشؽٌلهم كارتفاع نسبة البطالة وقلة  .ب 

 فرص العمل.
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وتفضٌلهم تشؽٌل العمل السلبٌة إزاء تشؽٌل هإالء األشخاص  مواقؾ أصحاب .ج 

أفراد ال إعاقة بهم. وهنا ٌؤتً دور التشرٌع والقانون الذي ٌلزم أصحاب العمل فً 

كما ٌجب على تشؽٌل نسبة معٌنة من المستخدمٌن لدٌه وتخصٌصها لذوي اإلعاقة، 

لذوي اإلعاقات  تكون قدوة فً ذلك بمنحها أولوٌة خاصة أنالدولة والحكومة 

واستٌعابهم فً الوظابؾ الشاؼرة، كما ٌمكن االحتفاظ بوظابؾ معٌنة لهم أو 

 تفضٌلهم للعمل فً وظابؾ معٌنة تعتبر مالبمة.

قصور السٌاسات والمعاٌٌر، إذ أحٌانا ال ٌضع راسمو السٌاسات فً حسابهم  .د 

توجد مثل احتٌاجات ذوي اإلعاقة من رعاٌة وحماٌة وتؤهٌل وفرص عمل، وأحٌانا 

 هذه السٌاسات لكن ال ٌتم تفعٌلها وتبقى حبرا على ورق.

العوابق المرتبطة بتقدٌم الخدمات كسوء التنسٌق من جهات الخدمات ونقص  .ه 

. الشرٌحةهم مما ٌإثر سلبٌا على جودة الخدمات المقدمة لهذه تالمإهلٌن وقلة كفاء

 وإمكانٌة وصولها إلٌهم.

مرافق لسوء منظومة النقل والتنقل بٌن السكن ضعؾ الوصول إلى أماكن العمل وال .و 

ومكان العمل مما ٌستدعً توفٌر وسابط النقل التً تٌسر عملٌة االنتقال وااللتحاق 

 بالعمل.

 نقص البٌانات والمعلومات الدقٌقة عنهم مما ٌعٌق عملٌة التخطٌط السلٌم لتشؽٌلهم. .ز 

  ٌتفق وقدرات الشخص ذي ٌمكن اتخاذ ترتٌبات معٌنة لتوفٌر العمل لبعض الوقت بما

 اإلعاقة الذي ال تسمح إعاقته أحٌانا بالعمل كل الوقت.

 التشؽٌل: أنواع- 

التشؽٌل اإللزامً: وفٌه تلتزم المإسسات العامة والخاصة بتشؽٌل نسبة معٌنة من ذوي  .8

 اإلعاقات وفق ما ورد فً القوانٌن والتشرٌعات.

الذٌن ال تمكنهم إعاقتهم من التدرٌب وقد ٌقتصر على تشؽٌل ذوي اإلعاقات : التشؽٌل  .6

 وخاصة ذوي اإلعاقات الشدٌدة وال ٌمكن تشؽٌلهم فً سوق العمل المفتوح.

التشؽٌل االختٌاري: وهو أكثر توافرا وٌكون خاضعا التجاهات ومواقؾ أصحاب  .1

العمل إزاء ذوي اإلعاقة حٌث ٌتم تشؽٌلهم بناء على قناعات أصحاب العمل بقدرة 

 لى العمل.ذوي اإلعاقة ع



17 
 

 -التكامل والمشاركة فً عملٌة التأهٌل المهنً:

  المشاركة والتعاون والتنسٌق بٌن كافة األجهزة الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة فً  بؤهمٌةإٌمانا

عملٌة التؤهٌل المهنً فٌجب تنظٌم إدارة وخدمات هذا التؤهٌل بؤقصى درجة ممكنة من 

المجتمع المحلً ومإسساته وخاصة ممثلً أصحاب العمل وممثلً منظمات العمال 

أردنا لبرامج التؤهٌل النجاح وتحقٌق  ومشاركة منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة إذا ما

 األهداؾ.

  وٌتمثل التعاون ابتداء بتعرٌؾ األشخاص ذوي اإلعاقة وعند الضرورة أسرهم أٌضا

تقوم منظمات العمال  أنفً العمل، وهذا الدور ٌمكن رصهم بحقوقهم وواجباتهم وف

 بشكل أكبر. به ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة

 مٌة فً مجال الصحة والرعاٌة االجتماعٌة والتعلٌم والعمل التعاون مع األجهزة الرس

 والتدرٌب وتحدٌد احتٌاجاتهم.

  التواصل مع المنظمات التطوعٌة ذات العالقة بالتؤهٌل المهنً لتمكٌن ذوي اإلعاقة من

 االندماج وإعادة االندماج فً المجتمع.

  لى تشجٌع التدرٌب هدؾ إتكما ٌجب على منظمات أصحاب العمل والعمال اتباع سٌاسات

 والتؤهٌل والتشؽٌل لذوي اإلعاقة مساواة مع ؼٌرهم من العمال.

  التعاون الوثٌق بٌن منظمات العمال وأصحاب العمل ومنظمات ذوي اإلعاقة التخاذ مواقؾ

 الناجحة التً تنفذها وحدات ومإسسات التدرٌب المهنً، التؤهٌلثابتة وداعمة لسٌاسات 

والمساهمة أٌضا فً صٌاؼة السٌاسات الخاصة بعملٌة التؤهٌل المهنً وإجراء البحوث 

 والدراسات المشتركة.

  اقتراح التشرٌعات وتطوٌرها والمبنٌة على استخالص الثؽرات التشرٌعٌة عند ممارسة

 التؤهٌل والتدرٌب والتشؽٌل.

 ة التً ٌسخدمها ذوو كما ٌمكن المشاركة فً عضوٌة مجالس ولجان مراكز التدرٌب خاص

اإلعاقة والتً تتخذ قرارات متعلقة بالسٌاسة العامة للتؤهٌل، وذلك بهدؾ ضمان الوصول 

 إلى حالة من التوافق من كل هذه الجهات وبما ٌنسجم وٌخدم متطلبات جمٌع األطراؾ.

 ممكنا أن تتخذ خطوات من أجل: ذلك أٌضا ٌمكن لمنظمات أصحاب العمل حٌثما كان- 

 للعمال ذوي اإلعاقة. المهنً التً ٌمكن توفٌرهاأعضابها إلى خدمات التؤهٌل  إرشاد. 8
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        التعاون مع المإسسات والهٌبات التً تشجع إعادة إدماج ذوي اإلعاقة فً الحٌاة . 6          

 أنالعملٌة عن طرٌق تزوٌدها بالمعلومات عن شروط ومتطلبات العمل التً ٌجب 

 ٌستوفٌها ذوو اإلعاقة.

إرشاد أعضابها إلى ما ٌمكن القٌام به من تؽٌٌرات وتطوٌرات فً الواجبات والمتطلبات .1

 األساسٌة للوظابؾ.

إرشاد األعضاء أٌضا إلى إعادة النظر بآلٌات اإلنتاج حسب الضرورة انسجاما مع . .

 الضرر بالعملٌة اإلنتاجٌة. إلحاققدرات ذوي اإلعاقة دون 

المهنً، ومن الممكن أٌضا إنشاء مراكز  التؤهٌللمساهمة فً عملٌات التموٌل لبرامج ا. 4

 خاصة بذوي اإلعاقة ٌتم إدارتها مالٌا وإدارٌا من قبل منظمات أصحاب العمل.تؤهٌل 

 منظمات العمال ٌجب أن تتخذ خطوات وحٌثما كان ذلك ممكنا بهدؾ: كما أن- 

تعزٌزات مشاركة العمال ذوي اإلعاقة فً اللجان النقابٌة والهٌبات اإلدارٌة للنقابات  .8

والمنظمات العمالٌة لضمان وجود سٌاسات وقرارات خاصة بالتؤهٌل المهنً لذوي 

اإلعاقة والدفاع عن مصالحهم ووضع اللجان والنقابات بمستجدات عمل هإالء العمال 

رات مع أصحاب العمل ومنظماتهم والمشاركة فً ذلك من مفاوضات وحواوما ٌتطلبه 

هذه المفاوضات وتوثٌق ما ٌتم التوصل إلٌه بخصوصهم فً االتفاقٌات الجماعٌة التً 

تبرمها النقابات مع أصحاب العمل، وكذلك إتاحة الفرصة لهم للمشاركة فً صٌاؼة 

 االتفاقٌات الجماعٌة.

ن ٌتعرضون لإلصابات مبادئ توجٌهٌة للتؤهٌل المهنً وحماٌة العمال الذٌ اقتراح .6

وحوادث العمال وٌصبحون من ذوي اإلعاقة بهدؾ إعادة تؤهٌلهم والمحافظة على 

بقابهم فً أماكن عملهم إذا كان ذلك ممكنا وإدراج هذه المبادئ فً االتفاقٌات الجماعٌة 

 أٌضا.

ي اإلعاقة فً االجتماعات النقابٌة واطالع األعضاء مناقشة قضاٌا التؤهٌل المهنً لذو .1

على واقع التؤهٌل المهنً وقضاٌاه وظروفه وإرفاق المطبوعات والنشرات الخاصة 

 بذلك.
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عقد ورش العمل والندوات المتخصصة بذوي اإلعاقة للتؤثٌر فً نظرة المجتمع  ..

وي اإلعاقة وتؽٌرها باالتجاه اإلٌجابً نحو هإالء األشخاص وأٌضا تعزٌز ثقة ذ

 بؤنفسهم الستثمار قدراتهم فً العمل والحٌاة العامة.

بالنسبة لمنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة فعلٌها مسإولٌة كبٌرة أٌضا ال تقل عن  أما

مسإولٌات المنظمات األخرى من مشاركة فً اللجان والمجالس وإعداد السٌاسات 

تطوٌر وتنفٌذ وتقٌٌم برامج المناسبة ألعضابها، كما ٌنبؽً استشارة منظماتهم فً 

التؤهٌل المهنً والقابمٌن علٌه، وتشجٌع ذوي اإلعاقات على االنضمام والمشاركة فً 

والقٌام بدور  منظمات ذوي اإلعاقة واالستفادة من خدماتها فً تعزٌز استخدامهم أنشطة

ذه توعٌة لألعضاء وإعطاء صورة إٌجابٌة لقدرات ذوي اإلعاقة لتشجٌع االستفادة من ه

 القدرات واستثمارها واالستفادة منها.

  السلطات المختصة  أووهنا البد من اتخاذ كل التدابٌر الالزمة والضرورٌة من قبل السلطة

لتحقٌق التعاون والتنسٌق المشار إلٌه بٌن الهٌبات العامة والخاصة التً تقوم بعملٌة التؤهٌل 

 المهنً.

 -اإلعاقات:فً توفٌر المدربٌن لذوي  أساسٌات

إن أي عملٌة تؤهٌل مهنً ال تتم بالشكل الصحٌح والسلٌم إذا لم ٌقم وٌشرؾ علٌها جهاز من 

 كفٌاء وخاصة لذوي اإلعاقة.ألالمدربٌن ا

تضمن توفٌر أعداد كافٌة  أنفعلى السلطة المختصة والتً ٌمثلها مراكز التدرٌب المهنً  .8

 بعتهم. من الموظفٌن المإهلٌن لتدرٌب ذوي اإلعاقة ومتا

ي نضمن لهإالء المدربٌن الذٌن ٌعتبرون مستشارٌن وأخصابٌٌن فً عملٌة التؤهٌل لذو أن .6

فً مجال تؤهٌل ذوي اإلعاقة ومواكبة كل ومتخصصا اإلعاقة تدرٌبا مستمرا ومتطورا 

 المهنً. التؤهٌلالتطورات والمستجدات فً مجال 

ؤشكال العجز وآثاره وعملٌات أن ٌكون المدربون على قدر كاؾ من المعرفة والدراٌة ب .1

 الدمج وان ٌضمن لهم تحدٌث المعرفة وتوسٌع الخبرة فً هذا المجال.
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المهنً لذوي اإلعاقة عن  التؤهٌلوامتٌازات العاملٌن فً مجال  أجورال تقل  أنكما ٌجب  ..

أجور وامتٌازات أقرانهم العاملٌن فً التؤهٌل والتدرٌب المهنً العادي، مع مراعاة إعطاء 

 هذه الفبة من العمال. تؤهٌلٌازات إضافٌة قدر اإلمكان لمن ٌعملون فً امت

لى تؤهٌل إوفً حال تعذر توفٌر األعداد الكافٌة من المدربٌن والخبراء فٌمكن اللجوء  .4

النقص  مساعدٌن وأعوان لؽاٌات التؤهٌل المهنً لضمان استمرار عملٌة التؤهٌل ومواجهة

 الحاصل فً أعداد المدربٌن وخاصة النقص المفاجا لظروؾ طاربة وخاصة.

 هٌلوإذا كان ممكنا فٌمكن إقامة مراكز إقلٌمٌة ووطنٌة مهمتها تدرٌب العاملٌن فً مجال التؤ .2

 المهنً.

ن تكون عملٌة التؤهٌل والتدرٌب للمدربٌن والخبراء شاملة وذات عالقة بذوي اإلعاقة، وأن أ .7

رامج تدرٌب المدربٌن وما ٌتعلق بالعوامل النفسٌة واالجتماعٌة ألن األمر ٌقتضً تتضمن ب

 أحٌانا فهم نفسٌة ذوي اإلعاقة وانفعاالتهم وكذلك العالقات اإلنسانٌة فً العمل.

ٌتلقوا تدرٌبا على العمل  أنكما ٌمكن أٌضا اتخاذ تدابٌر معٌنة لتشجٌع ذوي اإلعاقة على  .1

المهنً ٌتم بالتالً توظٌفهم واستخدامهم كمدربٌن فً  التؤهٌلكؤشخاص مستخدمٌن فً 

 مٌدان التؤهٌل.

تكون برامج التدرٌب للمدربٌن شاملة ألسالٌب العمل وأسالٌب التدرٌب والتكٌؾ مع  أن .9

واجبات المسإولٌة وبوسابل تدرٌب متنوعة أٌضا كالتدرٌب أثناء العمل والمحاضرات 

 الناجحة فً بلدان أخرى. وورش العمل واالطالع على التجارب

العلمً  كالمإهل ضرورة مراعاة مجموعة من األسس عند اختٌار هإالء المدربٌن .80

ٌكون التدرٌب  أنمراعاة ووالكفاءة التقنٌة والسن والقدرة والقابلٌة لتدرٌب ذوي اإلعاقة 

 نظرٌا وعملٌا تطبٌقٌا. 
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