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الخدمات التيسيرية المقدمة للأشخاص ذوي متلازمة داون
طبعة  ,1يناير 2017

 - 1مقدمة
هــذا الدليــل هــو واحــد مــن سلســلة مــن الأدلــة التــي يصدرهــا صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية لتقديــم
الإرشــادات العمليــة لأصحــاب العمــل بشــأن مواضيــع محــددة تتعلــق بتوظيــف الأشــخاص ذوي
الإعاقــة .وســوف يكــون هــذا الدليــل مفيـ ًـدا بشــكل خــاص لمديــري المــوارد البشــرية ،والمديريــن
المشــرفين ،ومراكــز طاقــات ،ومكاتــب التوظيــف ،وأي خدمــات أخــرى تهــدف إلــى تشــجيع توظيــف
الأشــخاص ذوي الإعاقــة.
ما هي متلازمة داون؟
متلازمــة داون هــي حالــة جينيــة تــدوم مــدى الحيــاة وتتســبب بدرجــات متفاوتــة مــن إعاقــة التعلــم
وتكــون لهــا مظاهــر جســمانية مميــزة.
كمــا أن الأشــخاص ذوي متلازمــة داون يختلفــون فــي الشــخصية والقــدرات .ويكــون لــدى كل طفــل
مولــود بمتلازمــة داون درجــة معينــة مــن القصــور فــي القــدرة علــى التعلــم ،ولكــن يختلــف مســتوى
1
هــذا القصــور مــن شــخص إلــى آخــر.
ما الذي يسبب متلازمة داون؟
تنشــأ متلازمــة داون عــن وجــود نســخة إضافيــة مــن كروموســوم التثلــث الصبغــي
 21فــي خلايــا جســم الطفــل .ويمكــن أن يكــون مصــدر النســخة الإضافيــة الجزئيــة أو
الكاملــة مــن الكروموســوم  21الــذي يتســبب فــي متلازمــة داون ،إمــا مــن الأب أو
مــن الأم .وقــد تبيــن أن مصــدر الكروموســوم فــي حوالــي  5%مــن الحــالات هــو الأب.
متلازمة داون وصعوبات التعلم
يكــون كل مولــود بمتلازمــة داون لديــه إلــى درجــة مــا إعاقــة ظاهــرة ،ولكــن مســتوى القــدرة يختلــف
مــن شــخص إلــى آخــر.
http://www.nhs.uk/Conditions/Downs-syndrome/Pages/Introduction.aspx
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يمكــن أن يســتغرق الطفــل ذو متلازمــة داون وق ًتــا أطــول مــن الأطفــال الآخريــن مــن نفــس العمــر
للوصــول إلــى مراحــل معينــة وتطويــر مهــارات معينــة .ويمكــن أن يحتــاج الأطفــال ذوي متلازمــة داون
أيضً ــا إلــى الحصــول علــى دعــم مســتمر فــي جوانــب مختلفــة مــن حياتهــم بعــد بلوغهــم ســن الرشــد.
ـردا
وكمــا فــي الحــالات الأخــرى التــي تنطــوي علــى إعاقــة تعلــم ،يعتبــر كل شــخص ذي متلازمــة داون فـ ً
مــن أفــراد المجتمــع ،ويمكنــه أن يعيــش حيــاةً كريمــة ومثمــرة إذا توفــر لــه الدعــم المطلــوب والفــرص
2
المناســبة.
لأغــراض هــذا الدليــل ،ونظ ـ ًرا لعــدم وجــود أي تعريــف دقيــق متفــق عليــه ،ســوف نقــوم بتعريــف
إعاقــة التعلــم علــى أنهــا «القصــور فــي القــدرة علــى فهــم المعلومــات الجديــدة أو المركبــة وتعلــم
مهــارات جديــدة».
يوصــف هــذا القصــور فــي القــدرة بالمقارنــة بمراحــل التطــور الفكــري الرئيســية ،علــى ســبيل المثــال
مرحلــة التعليــم المدرســي التقليــدي .وتكــون هــذه الإعاقــة موجــودة قبــل بلــوغ ســن الرشــد ،وتــؤدي
إلــى تأثيــر دائــم علــى التطــور .وأســباب الكثيــر مــن إعاقــات التعلــم ليســت معروفــة ،ويمكــن أن لا
تكــون هنــاك أي علامــات واضحــة فــي مظهــر الشــخص .وبالتالــي فــإن مصطلــح إعاقــة التعلــم يعتبــر
مصطل ًحــا عا ًمــا يشــمل حــالات مختلفــة ،منهــا علــى ســبيل المثــال متلازمــة داون.

2.

https://www.mencap.org.uk/learning-disability-explained/conditions/downs-syndrome?gclid=COu67uilvN
ACFZMK0wod_1QMXQ
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.2

ما هي الخدمات التيسيرية ؟

الخدمــات التيســيرية هــي طريقــة لإزالــة العوائــق التــي تعترض ســبيل الشــخص ذي
الإعاقــة أثنــاء قيامــه بعملــه .علــى ســبيل المثــال ،تغييــر مــكان عملــه ،أو الطريقــة
التــي يمــارس فيهــا عملــه ،أو تزويــده بأجهــزة لمســاعدته.
الخدمــة التيســيرية ليســت علاج ـ ًا خاص ـ ًا ،بــل هــي وســيلة لمعاملــة الأشــخاص بطريقــة مختلفــة مــن
أجــل إتاحــة فرصــة متكافئــة للجميــع للنجــاح فــي عملهــم.
يمكــن أن تكــون الخدمــات التيســيرية بســيطة وغيــر باهظــة التكلفــة ويمكــن أن مجديــة مــن الناحيــة
العملية.

الخدمات التيسيرية ومعايير أفضل الممارسات
ينبغــي علــى أصحــاب العمــل تقديــم خدمــات تيســيرية لأي موظــف يمكــن أن يواجــه
عوائــق فــي العمــل بســبب إعاقــة أو إصابــة مزمنــة أو حالــة صحيــة – حتــى ولــو لــم يتــم
تشــخيصها كإعاقــة أو حتــى لــو لــم يتقبلهــا ذلــك الشــخص علــى أنهــا إعاقــة.
المعيــار المتعــارف عليــه لأفضــل الممارســات هــو جعــل الخدمــات التيســيرية «معقولــة» لأي شــخص
يحتــاج إليهــا لكــي يعمــل بفاعليــة ويســهم بشــكل كامــل لمنشــأته.
ســوف يرغــب معظــم أصحــاب العمــل فــي معرفــة مــا هــو «معقــول» .ونقطــة الانطــلاق المناســبة
لتعريــف مــا هــو معقــول تتمثــل بالقيــام بمــا يبــدو منصفً ــا وعــادل ًا للشــخص وللآخريــن الذيــن يعملــون
لــدى صاحــب العمــل بمــا يتناســب مــع حجــم المنشــأة ومواردهــا.
يحتوي هذا الدليل على إرشادات تساعدك على الوصول إلى معايير أفضل الممارسات.
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لتحديد معايير أفضل الممارسات:
•قم بترتيب مشاركة الأفراد في وضع الحلول واحترم حقوقهم في المحافظة على السرية.
•يمكن أن تحتاج إلى معاملة الأشخاص بشكل مختلف لكي تتمكن من معاملتهم بإنصاف.
•لا تضع أي افتراضات حول ما يمكن أو لا يمكن للأشخاص القيام به.
•يجــب عليــك التأكــد مــن أن كل شــخص يعلــم مــا هــو نطــاق مســؤولية العمــل المطلــوب منــه
ومتــى يجــب عليــه القيــام بالعمــل المطلــوب منــه.
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.3

ما هو مدى شيوع متلازمة داون؟

وفقً ــا لمنظمــة الصحــة العالميــة ،يقــدر معــدل حــدوث متلازمــة داون فــي جميــع أنحــاء العالــم بمــا
3
يتــراوح بيــن  1فــي كل  1000مولــود حــي ،إلــى  1فــي كل  1100مولــود حــي.

< 1:1100

< 1:1000

بين  1في كل  ، 1,100إلى  1في كل 1,000

هنــاك مفهــوم مغلــوط بــأن الأشــخاص ذوي متلازمــة داون غيــر قادريــن علــى التكيــف مــع احتياجــات
العمــل أو أنهــم لا يســتطيعون ســوى القيــام بالأعمــال الروتينيــة الرتيبــة .ويجــب أن لا تضــع أي
افتراضــات بشــأن أي عمــل يمكــن أو لا يمكــن لشــخص القيــام بــه .كذلــك يجــب الأخــذ فــي الاعتبــار
مهــارات كل فــرد وقدراتــه وتطلعاتــه وتقديــم الدعــم المناســب والمعقــول بحيــث يســتطيع الجميــع
الوصــول إلــى تحقيــق أقصــى إمكانياتهــم.
ـخاصا ذوي متلازمــة داون أو ذوي إعاقــة
يقــول الكثيــر مــن أصحــاب العمــل الذيــن يســتخدمون أشـ ً
تعلــم ،إن هــؤلاء الأشــخاص هــم مــن الموظفيــن الملتزميــن والمتحفزيــن الذيــن لا يحتاجــون فــي
الغالــب ســوى فرصــة لإثبــات قدراتهــم.

http://www.who.int/genomics/public/geneticdiseases/en/index1.html
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بالتحــدث بانتظــام مــع الموظفيــن عــن عملهــم ،علــى ســبيل المثــال إجــراء تقييــم لــلأداء ،يمكــن أن
تتمكــن مــن التعــرف علــى الصعوبــات التــي يواجههــا موظــف ذو متلازمــة داون .وســوف يتيــح لــك
ذلــك فرصــة للتحــدث بشــأن الخدمــات التيســيرية لتمكيــن الموظــف مــن العمــل بكفــاءة أعلــى.
يمكــن أن تكــون الخدمــات التيســيرية بســيطة وغيــر باهظــة التكلفــة وذات مغــزى مــن الناحيــة
التجاريــة للمنشــأة .وبــدون الخدمــات التيســيرية ،يمكــن أن لا يتقــدم المرشــحون الجيــدون لشــغل
الوظائــف ويمكــن بالتالــي خســارة موظفيــن جيديــن .وتتفــاوت الاحتياجــات الدقيقــة مــن شــخص إلــى
دائمــا ســؤال الشــخص عــن الأشــياء التــي يحتاجهــا.
آخــر .ويجــب ً
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.4

دليل آداب التعامل والتخاطب مع الأشخاص ذوي الإعاقة

كلمة حول اللغة المستخدمة ( أداب الحديث عن الإعاقة)
عنــد التحــدث عــن الإعاقــة ،مــن المهــم أن نســتخدم مصطلــح «الشــخص
(أو الأشــخاص) ذو الإعاقــة» .وكلمــة «الشــخص» أو «الأشــخاص» وكلمــة
«الإعاقــة» تفصــل عــن عمــد بكلمــة «ذو أو ذوو» للتشــديد علــى أن الإعاقــة
لا تحــدد أو تصــف الشــخص ككل.
دائمــا الإشــارة إلــى الأشــخاص ذوي متلازمــة داون بأســمائهم ومعاملتهــم علــى أنهــم أشــخاص
ينبغــي ً
بالدرجــة الأولــى .وبــدل ًا مــن القــول «طفــل متلازمــة داون» ،ينبغــي القــول «طفــل ذو متلازمة داون».،
كذلــك يجــب أيضً ــا تفــادي القــول «طفــل داون» ،وعــدم وصــف الحالــة علــى أنهــا «داون» ،كالقــول
مثــل ًا «إنــه مصــاب بــداون».
متلازمــة داون هــي حالــة أو متلازمــة ،وليســت مر ً
ضــا .والأشــخاص يكونــون «ذوي» متلازمــة داون ولا
«يعانــون منهــا» أو «مصابيــن بهــا».
عقليــا» تعتبــر مقبولــة فــي الطــب الســريري ،ينبغــي عليــك
وبينمــا نجــد للأســف أن عبــارة «متخلــف
ً
اجتماعيــا .ويجــب تفــادي اســتعمال
اســتخدام عبــارة «إعاقــة ذهنيــة» ،وهــي العبــارة الأكثــر قبــول ًا
ً
4
كلمــة «منغــول» ،أو «منغولــي».
لمزيــد مــن المعلومــات حــول آداب التعامــل والتواصــل ،أنظــر «دليــل آداب وقواعــد التخاطــب مــع
الأشــخاص ذوي الإعاقــة» الصــادر مــن صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية.
https://www.hrdf.org.sa/Page/Tawafuq

http://www.saut.org.sa/language-guide
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الاجتماع بالأشخاص ذوي متلازمة داون
يمكن أن يسري ما يلي على الأشخاص ذوي متلازمة داون والأشخاص ذوي إعاقة التعلم:
•ابدأ بافتراض أن الشخص سوف يفهمك.
•تأكد من استخدامك للغة بسيطة ومباشرة في التعبير.
•تفادى استخدام المفردات المتخصصة أو التعابير الساخرة.
•تعامل مع الراشدين على أنهم راشدون.
•تحــدث إلــى الشــخص كمــا تتحــدث إلــى أي شــخص آخــر .لا تفتــرض أنــك تســتطيع التوقــع مــن
انطباعــك الأولــي مــا ســوف يفهمــه أو لا يفهمــه الشــخص.
•فــي حالــة وجــود عامــل اجتماعــي يقــدم الدعــم للشــخص ،عليــك بتوجيــه حديثــك إلــى الشــخص ذي
متلازمــة داون.
•كــن صبــو ًرا .يمكــن أن يســتغرق الشــخص ذي متلازمــة داون بعــض الوقــت لفهــم التعليمــات
وتقديــم الإجابــات.
•اطلب من الشخص تكرار التعليمات التي فهم أنها موجهة له.
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.5

تقديم الخدمات التيسيرية

التوظيف والاختيار
يمكن أن لا يتمكن المرشحون ذوو متلازمة داون من إظهار قدراتهم
وإمكانياتهم من خلال إجراءات التوظيف التقليدية.
يجــب عليــك التأكــد مــن عــدم التمييــز ضــد مقدمــي الطلبــات ذوي الإعاقــة أثنــاء عمليــة التوظيــف.
ويمكن أن يتوجب عليك أيضً ا تقديم خدمات تيسيرية معقولة .ومن المهم عدم وضع افتراضات
حــول مــا يمكــن أو لا يمكــن للمتقــدم للوظيفــة القيــام بــه ،بــل يجــب عليــك بــدل ًا مــن ذلــك ســؤال
مقدمــي الطلبــات عــن الخدمــات التيســيرية التــي يحتاجــون إليهــا كجــزء مــن عمليــة التوظيــف .وفــي
حالــة اســتخدامك لــوكالات توظيــف خارجيــة ،اطلــب إثباتــات بأنهــم هــم أيضً ــا يقدمــون خدمــات
تيســيرية لمقدمــي الطلبــات ذوي الإعاقــة ويعملــون وفقً ــا لمعاييــر قائمــة علــى هــذه التوجيهــات
الإرشــادية.
ليــس مــن الســلوك الســليم توجيــه أســئلة إلــى المرشــحين حــول صحتهــم أو إعاقتهــم قبــل عــرض
الوظيفــة عليهــم مــا لــم يكــن الســؤال يتعلــق بشــكل مباشــر بجانــب أساســي للــدور الــذي ســوف يقــوم
بــه الشــخص المتقــدم للوظيفــة ،أو لأغــراض تقديــم الخدمــات التيســيرية أثنــاء عمليــة تقديــم الطلبات
أو إجــراء المقابــلات الشــخصية .والســبب فــي هــذا هــو أن المعلومــات التــي يتــم الحصــول عليهــا عــن
صحــة أو إعاقــة المرشــح خــلال مرحلــة تقديــم الطلبــات والتقييــم يمكــن أن تدفــع مديــري التوظيــف
علــى وضــع افتراضــات ســلبية بشــأن قــدرة المرشــح قبــل أن تتــاح لــه فرصــة إظهــار مــا يمكنــه فعلــه
لممارســة العمــل المطلــوب.
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الوصف الوظيفي
يمكــن أن يــؤدي الوصــف الوظيفــي عــن غيــر قصــد إلــى وضــع حواجــز غيــر ضروريــة
أمــام الأشــخاص ذوي متلازمــة داون .وعنــد كتابــة الوصــف الوظيفــي:
•عليــك كتابــة الوصــف الوظيفــي بصيغــة «ســهلة القــراءة» .والصيغــة «ســهلة القــراءة» هــي
طريقــة لعــرض المعلومــات باســتخدام كلمــات وعبــارات بســيطة وصــور.
•عليــك التمييــز بيــن الشــروط الضروريــة والشــروط المرغــوب فيهــا ،وإعطــاء صــورة دقيقة للوظيفة
فعليــا ،علــى ســبيل المثــال المعاييــر الضروريــة لموظــف الاســتقبال
والمهــارات الأساســية المطلوبــة
ً
للإجابــة علــى الهاتــف واســتقبال الــزوار والترحيــب بهــم؛ ويمكــن أن تكــون إحــدى المهــارات
المرغــوب فيهــا القــدرة علــى كتابــة ملاحظــات أثنــاء الاجتماعــات.
•عليــك التركيــز علــى مــا يجــب تحقيقــه فــي الوظيفــة وليــس علــى كيفيــة تحقيــق ذلــك .ويمكــن
أن يقــوم الأشــخاص ذوو متلازمــة داون بالأعمــال بطريقــة مختلفــة .علــى ســبيل المثــال ،يمكــن أن
يقــوم شــخص ذو متلازمــة داون بتســجيل المعلومــات علــى جهــاز إمــلاء دكتافــون ،أو علــى هاتــف
ذكــي بــدل ًا مــن كتابتهــا علــى ورقــة.
•لا تطلــب مؤهــلات تعليميــة ليســت لهــا علاقــة بالوظيفــة .فهــذا يــؤدي إلــى اســتبعاد الأشــخاص
ذوي متلازمــة داون الذيــن نجحــوا فــي اجتيــاز مراحــل تعليــم ذوي الاحتياجــات الخاصــة.
•عليــك قبــول اســتمارات الطلبــات المعبــأة بصيــغ بديلــة ،والأخــذ فــي الاعتبــار أن تعبئــة الطلــب
المكتــوب يمكــن أن تكــون قــد تمــت بمســاعدة مــن شــخص آخــر.
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إعلانات الوظائف واجتذاب مقدمي الطلبات
عند الإعلان عن وظيفة:
•اســتخدم عبــارات إيجابيــة ،علــى ســبيل المثــال «إننــا نرحــب بالباحثيــن عــن العمــل ذوي
الإعا قــة».
•اكتــب اســم جهــة الاتصــال التــي يمكــن للأشــخاص الذيــن يحتاجــون إلــى خدمــات تيســيرية
أثنــاء عمليــة التوظيــف الاتصــال بهــا ،باســتخدام عــدد مــن وســائل الاتصــال المختلفــة
علــى ســبيل المثــال البريــد الإلكترونــي ،والهاتــف ،والرســائل القصيــرة ،والرســائل بالوســائط
المتعــددة.
•اكتــب أنــه يمكــن قبــول الطلبــات بصيــغ بديلــة ،علــى ســبيل المثــال اســتمارة ورقيــة ،أو
تســجيل صوتــي أو بالبريــد الإلكترونــي.
•ضــع الإعــلان فــي أكثــر مــن مــكان واحــد .بالإضافــة إلــى الصحــف المتداولــة ،اســتخدم محطــة
الراديــو المحليــة ،ومواقــع الإنترنت.
•ضع إعلان الوظيفة على موقع البوابة الوطنية للعمل  -طاقات
https://www.taqat.sa/web/guestemployer/home
استمارات طلبات التوظيف
يمكــن أن يتوجــب تقديــم خدمــات تيســيرية خــلال عمليــة اختيــار القائمــة الأوليــة
للمرشــحين ،حيــث يمكــن لمقــدم الطلــب ذي متلازمــة داون:
•أن تكون هناك ثغرات في بيان سيرته الذاتية بسبب إعاقته.
•أن يكــون قــد اكتســب خبــرة فــي عمــل غيــر مدفــوع الأجــر ،علــى ســبيل المثــال خبــرة عمليــة وعمــل
تطوعي.
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المقابلات الشخصية
يجــب التأكــد مــن أن المرشــحين ذوي متلازمــة داون يســتطيعون إثبــات
قدراتهــم علــى القيــام بالعمــل ومــا يمكــن أن يســهموا بــه لمنشــأتك .ويجــب
التركيــز علــى قــدرات الشــخص وليــس علــى إعاقــة تعلمــه .فــإذا كانــت لديــك أي
شــكوك بشــأن قــدرة الشــخص علــى القيــام بعمــل تتطلبــه الوظيفــة ،مــا عليــك
ســوى ســؤال الشــخص ببســاطة عــن طريقــة قيامــه بالعمــل المطلــوب.
عنــد دعــوة مقدمــي الطلبــات لإجــراءات مقابــلات شــخصية ،يجــب عليــك التأكــد مــن ســؤال المرشــح
عمــا إذا كان يحتــاج إلــى أي خدمــات تيســيرية لإجــراء المقابلــة:
•يعتبــر إجــراء المقابلــة الشــخصية لبعــض الأشــخاص ذوي متلازمــة داون بمثابــة تجربــة مخيفــة.
لذلــك يجــب عليــك مســاعدتهم علــى الشــعور بالاطمئنــان وإعطاءهــم الوقــت الكافــي للاعتيــاد
علــى هــذا الوضــع.
ـترخاء يمكــن أن يســمح لمقدمــي
•يجــب التفكيــر بإجــراء مقابلــة غيــر رســمية .فالوضــع الأكثــر اسـ
ً
الطلبــات بإعطــاء صــورة أكثــر دقــة عــن قدراتهــم.
•يجب إتاحة وقت إضافي لمقدم الطلب أثناء المقابلة الشخصية للإجابة على الأسئلة.
•يجــب التفكيــر بإمكانيــة الإعفــاء مــن بعــض الإجــراءات ،علــى ســبيل المثــال ،هــل تعتبــر المقابلــة
الجماعيــة مناســبة أو ضروريــة؟ يمكــن أن لا يكــون الشــخص ذو متلازمــة داون علــى ثقــة كافيــة
بالنفــس أو أن لا يكــون حاصــل ًا علــى تجــارب اجتماعيــة كافيــة للتنافــس علــى قــدم المســاواة مــع
المرشــحين الآخريــن ضمــن المجموعــة فــي حالــة إجــراء مقابلــة جماعيــة.
•يجــب عليــك أن توضــح أنــه يمكــن لعامــل اجتماعــي مســاند ،أو لمرشــد ،أو لأحــد أفــراد العائلــة
دائمــا توجيــه
أو لصديــق حضــور المقابلــة الشــخصية مــع الشــخص ذي متلازمــة داون .ويجــب ً
الحديــث إلــى الشــخص ذي متلازمــة داون؛ وينبغــي أن لا يتدخــل الشــخص المرافــق إلا فــي حــالات
الضــرورة أو لإبــداء ملاحظــات فــي نهايــة المقابلــة.
•يجــب ترتيــب المقابلــة بحيــث تتنــاول التجــارب الملموســة التــي يســتطيع الشــخص التفاعــل معهــا،
ويجــب إعطــاء أمثلــة واضحــة .وبــدل ًا مــن القــول «عليــك التأكــد مــن عــرض الملفــات بطريقــة
منظمــة» ،يمكنــك القــول «تأكــد مــن وضــع الملفــات بحســب ترتيــب الأحــرف الأبجديــة».
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•يجــب أن تكــون علــى اســتعداد لطــرح أســئلة محــددة الإجابــة ،منهــا علــى ســبيل المثــال :هــل
تســتطيع اســتخدام البريــد الإلكترونــي؟ هــل ســبق وأن قمــت بهــذا العمــل؟ هــل أنــت معتــاد علــى
التحــدث مــع الزبائــن؟
•يجــب عليــك أن تتذكــر أن المهــارات الشــخصية تتطــور فــي الغالــب علــى رأس العمــل وعندمــا
ـزءا مــن الفريــق.
يصبــح الشــخص جـ ً
•يجب عليك الأخذ في الاعتبار الأعمال التطوعية والتجارب الحياتية.
•يجــب عليــك الأخــذ فــي الاعتبــار مــا إذا كان الشــخص يمكــن أن يســتفيد مــن مشــاهدة كيفيــة
القيــام بالعمــل ،وبذلــك يســتطيع فهــم مــا هــو متوقــع منــه.
•يجــب عليــك الأخــذ فــي الاعتبــار ترتيــب عمــل الموظــف لفتــرة تجريبيــة بــدل ًا مــن إجــراء مقابلــة
شــخصية.
الاختبارات
الكثيــر مــن الأشــخاص ذوي إعاقــة التعلــم يواجهــون صعوبــة فــي التنافــس علــى قــدم
المســاواة مــع مرشــحين آخريــن فــي اختبــارات .وهــذا لا يعنــي أنهــم ســوف يكونــون أقــل
فاعليــة عنــد تعيينهــم فــي الوظيفــة .فــإذا كانــت عمليــة الاختيــار تتطلــب عــادةً إجــراء
اختبــار ،يجــب عليــك التأكــد مــن عــدم التمييــز ضــد شــخص ذي متلازمــة داون:
•عليــك التشــاور مــع المرشــح للتعــرف علــى أي مشــاكل يواجههــا فــي طريقــة الاختبــار ،وتحديــد
ـاء علــى ذلــك.
الخدمــات التيســيرية المطلوبــة بنـ ً
•عليك السماح بوقت إضافي.
•عليك التأكد من فهم المرشح لأي تعليمات.
•يجــب أن تكــون علــى اســتعداد للإعفــاء مــن الاختبــار .فهنــاك فــي الغالــب طــرق أخــرى للحصــول
علــى المعلومــات تعتبــر مقبولــة بدرجــة مســاوية.
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دراسـة حــال ـ ــة 1
CASE STUDY

حسن  -الجزء ()1
تقــدم حســن بطلــب وظيفــة كمســاعد أميــن مخــزن في سلســلة
ســوبرماركت كبــرى .حســن شــخص ذو متلازمــة داون وقــد
ســبق لــه العمــل فــي الماضــي فــي ســوبرماركت يملكــه عمــه.
وقــد ســأل حســن مديــر التوظيــف (نــواف) عمــا إذا كان يســتطيع إحضــار
أخيــه الأكبــر مــع لحضــور المقابلــة حيــث إن ذلــك يســاعده علــى التواصــل
ويجعلــه يشــعر بالراحــة.

هاتفيا ووافق على حضور أخيه للمقابلة
اتصل نواف بحسن
ً
الشــخصية .وقــد ســأل نــواف حســن أيضً ــا عمــا إذا كان يرغــب
فــي العمــل لفتــرة تجريبيــة بــدل ًا مــن إجــراء مقابلــة شــخصية
لإظهــار مهاراتــه وقدراتــه بطريقــة مختلفــة .وقــد وافــق
حســن علــى التحــدث مــع والــده فــي ذلــك الشــأن.
بعــد التحــدث مــع أفــراد أســرته ،وافــق حســن علــى أنــه يفضــل
خيــار العمــل لفتــرة تجريبيــة مدتهــا أســبوع واحــد ،حيــث إن هــذا
يتيــح لــه إظهــار مهاراتــه بشــكل أفضــل .كمــا ســأل حســن عمــا
إذا كان أخــاه يســتطيع الحضــور معــه فــي اليــوم الأول ومــا إذا
كان بالإمــكان كتابــة التعليمــات بصيغــة ســهلة القــراءة.
خلال فترة العمل التجريبية ،قابل نواف حسن وأخيه عند مدخل السوبرماركت.
وجلــس الجميــع فــي غرفــة اســتراحة هادئــة ،حيــث شــرح نــواف لحســن مــا الــذي
تتضمنــه فتــرة التجربــة ،وأعطــاه أيضً ــا التعليمــات بصيغــة ســهلة القــراءة.
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الاحتفاظ بالموظف
عندمــا يتــم عــرض عمــل علــى شــخص مــا ،يمكــن أن تحتــاج إلــى تقديــم خدمــات
تيســيرية للتأكــد مــن قدرتــه علــى أداء الوظيفــة بأقصــى إمكانياتــه .يجــب البــدء
عمليــا بعــد تعييــن الموظــف
بتقديــم الخدمــات التيســيرية فــي أســرع وقــت ممكــن
ً
– ويمكــن أن يســتغرق ذلــك وق ًتــا .ويجــب التشــاور مــع الشــخص والتأكــد مــن أن
المديــر أو الرئيــس المباشــر للموظــف يفهــم الخدمــات التيســيرية المتفــق عليهــا.
ويمكــن أن يكــون التدريــب علــى الوعــي بالإعاقــة والــذي يشــمل الوعــي بمتلازمــة داون مفيـ ًـدا جـ ًـدا
لفريــق عمــل المرشــح للوظيفــة.
يجــب تضميــن إجــراء مراجعــات دوريــة للخدمــات التيســيرية ،علــى ســبيل المثــال فــي نهايــة فتــرة
التجربــة ،وفــي جلســات الإشــراف والتقييــم لضمــان اســتمرار فاعليــة الخدمــات التيســيرية .وتعتبــر
خصيصــا بمــا يتناســب مــع احتياجــات الموظــف ،طريقــة
اتفاقيــة الخدمــات التيســيرية المصممــة
ً
جيــدة لتســجيل ومراجعــة الخدمــات التيســيرية المعقولــة.
ويجــب أيضً ــا التأكــد مــن اتبــاع نفــس الطريقــة فيمــا يتعلــق بالخدمــات التيســيرية عندمــا يتقــدم
الموظــف ذو متلازمــة داون بطلــب للترقيــة ،وهنــا أيضً ــا يجــب عــدم وضــع أي افتراضــات حــول مــا
يمكــن أو مــا لا يمكــن للموظــف القيــام بــه.
التعريف والتدريب
أ�� ً� و��� ً�

ينبغــي تضميــن وســائل الدرايــة بالإعاقــة والحاجــة إلــى تقديــم خدمــات
تيســيرية فــي جميــع السياســات ،علــى ســبيل المثــال السياســات بشــأن
الإجــازات المرضيــة ،والتدريــب ،وتقييــم الأداء .وينبغــي إطــلاع الموظفيــن
الجــدد علــى هــذه السياســات خــلال عمليــة التعريــف.

مــن المهــم أن يكــون برنامــج التعريــف والتدريــب المعتــاد فــي شــركتك متا ًحــا :علــى ســبيل المثــال
تقديــم المعلومــات بصيغــة ســهلة القــراءة .ومــن المهــم أن يكــون برنامــج التعريــف والتدريــب
المعتــاد متا ًحــا للموظفيــن ،بحيــث يتمكــن الموظفــون ذوو متلازمــة داون مــن الحصــول علــى نفــس
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المعلومات ،على سبيل المثال نفس المعلومات عن سياسات وإجراءات الصحة والسلامة بالشركة.
يمكن أن تسهم الخدمات التيسيرية التالية في مساعدة الموظف ذي متلازمة داون:
•دراســة وضــع برنامــج تعريفــي مرحلــي يبــدأ علــى ســبيل المثــال بخفــض عــدد ســاعات العمــل
تدريجيــا إلــى العمــل بــدوام كامــل .ومــن شــأن ذلــك أن يســاعد علــى بنــاء الثقــة ويســهم
والوصــول
ً
فــي تمكيــن الموظــف مــن الحصــول علــى المعلومــات المطلوبــة للوظيفــة الجديــدة.
•توزيع الواجبات على مهام أصغر يمكن القيام بها بسهولة أكبر.
•توفيــر مرشــد فــي مــكان العمــل لضمــان تقديــم التدريــب المســاند .ويمكــن أن يــؤدي ذلــك إلــى
قيمــة للتطويــر الشــخصي..
إعطــاء موظــف آخــر فرصــة ّ
تلقائيــا إلــى
•لا تفتــرض أن المهــارات التــي يتــم تعلمهــا فــي أحــد أقســام المنشــأة يمكــن نقلهــا
ً
قســم آخــر .فالشــخص يمكــن أن يكــون بحاجــة إلــى تطويــر علاقــات جديــدة ،علــى ســبيل المثــال،
يمكــن أن يحتــاج شــخص يدخــل البيانــات إلــى إعــادة تدريــب إذا طلــب منــه أداء عمــل مشــابه علــى
نظــام كمبيوتــر مختلــف.
•يجــب عليــك تذكــر «القواعــد غيــر المكتوبــة» المعمــول بهــا فــي مــكان عملــك ،وعــدم الافتــراض
بــأن الشــخص ســوف يحفظهــا ببســاطة (علــى ســبيل المثــال ،عنــد قيــام عمــلاء خارجييــن بزيــارة
المكتــب ،ينبغــي ارتــداء لبــاس أنيــق).
•يجــب تنفيــذ نظــام الرفيــق أثنــاء إنــذارات الحريــق وإخــلاء المبنــى ،حيــث يتــم اختيــار موظــف مــدرب
لمســاعدة الموظفيــن ذوي متلازمــة داون علــى الخــروج مــن المبنــى بأمــان.
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ويمكن أن تشتمل التعديلات الأخرى لضمان قدرة الموظف على العمل بفاعلية ،على ما يلي:
•تطوير نمط عمل يستطيع الشخص تعلمه وتذكره والالتزام به.
•الاســتعداد لإعــادة توزيــع بعــض المهــام علــى أعضــاء الفريــق الآخريــن .وهــذا لا يعنــي أنــه يجــب
إلغــاء المهــام الأساســية.
•يجــب التأكــد مــن أن الشــخص علــى إلمــام بمهامــه الحاليــة قبــل العمــل علــى زيــادة حجــم العمــل
المنــاط بــه.
•يجب استخدام عامل مساند خارجي عند الضرورة.
•يجــب بيــان التوقعــات للموظــف بوضــوح .ويجــب بيــان شــروط الوظيفــة وكيفيــة تحقيقهــا
لأهــداف الشــركة ككل ،علــى ســبيل المثــال ،يجــب عــرض المنتــج الجاهــز علــى عامــل خــط الإنتــاج
وتعريفــه كيــف أن عملــه قــد أســهم فــي إنتــاج ذلــك المنتــج.
•السماح بالمرونة في الحضور والانصراف.
•إعطــاء ملاحظــات مشــجعة ،فامتــداح الموظــف علــى عملــه الجيــد يــؤدي إلــى تعزيــز الثقــة بالنفــس.
كمــا أن النقــد البنــاء يســاعد علــى بيــان الحــدود والتوقعــات.
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دراسـة حــال ـ ــة 2
CASE STUDY

حسن  -الجزء ()2

خــلال الفتــرة التجريبيــة ،طلــب نــواف مــن حســن إنجــاز عــدد مــن مهــام إعــادة تعبئــة أرفــف
الســوبرماكت بأصنــاف المخــزون الســلعي .كمــا طلــب مــن حســن أيضً ــا التأكــد مــن أن الممــر
مرتــب وأنــه لا توجــد أشــياء تعرقــل مــرور الزبائــن.
تأكــد نــواف مــن أنــه يتحــدث بوضــوح ويبيــن كيفيــة تنفيــذ الأعمــال .وقــد أعطــى نــواف
إضافيــا لإنجــاز الأعمــال خــلال فتــرة التجربــة وســمح لأخيــه بإرشــاده فــي
لحســن أيضً ــا وق ًتــا
ً
اليــوم الأول.
استطاع حسن من خلال هذا الدعم تنفيذ جميع الأعمال بنجاح طيلة الفترة التجريبية.
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مكان العمل
يجــب التأكــد مــن حصــول الشــخص ذي متلازمــة داون علــى الوقــت الكافــي للتعــرف
علــى المبنــى ،شــامل ًا أي تغييــرات فــي مخطــط مــكان العمــل .كذلــك يجــب التأكــد
مــن معرفــة الموظفيــن بإجــراءات الصحــة والســلامة البســيطة لتفــادي الأخطــار التــي
يمكــن أن تؤثــر ســلبًا علــى الموظــف ذي الإعاقــة.
لمزيــد مــن المعلومــات حــول إمكانيــات الدخــول إلــى المبانــي ،انظــر دليــل الإرشــادات العامــة للدخــول
إلــى المبانــي:
http://www.kscdr.org.sa/media/5019/uap-be-ar.pdf

الصحة والسلامة

فــي الغالبيــة العظمــى مــن الحــالات ،لا تشــكل الصحــة والســلامة أي عوائــق أمــام توظيــف الأشــخاص
ذوي الإعاقــة .ولكــن الصحــة والســلامة تســتخدم باســتمرار كعامــل لتبريــر عــدم توظيــف الشــخص ذي
الإعاقــة أو فصلــه مــن عملــه.
يســود أصحــاب العمــل فــي الغالــب اعتقــاد خاطــئ بــأن توظيــف الأشــخاص ذوي الإعاقــة يمثــل
خطــورة لا يمكــن التحكــم بهــا علــى صحــة وســلامة الشــخص ذي الإعاقــة وزملائــه.
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إذا كانــت لديــك مخــاوف تتعلــق بالصحــة والســلامة بشــأن موظــف ذي متلازمــة داون ،ومــن أجــل
الوصــول إلــى تحقيــق أفضــل المعاييــر المتعــارف عليهــا ،ينبغــي عليــك مــا يلــي:
•اتباع نهجٍ لإدارة الحالات.
•إجراء تقييم فردي موضوعي وفعال لأي مخاطر تتعلق بتوظيف شخص ذي متلازمة داون.
•تقديم خدمات تيسيرية يمكن أن تخفف أو تزيل المخاطر المتعلقة بالشخص.
•القيــام بــكل مــا هــو عملــي بشــكل معقــول لتخفيــف أو إزالــة المخاطــر المتعلقــة ببيئــة العمــل أو
أنشــطة العمــل وتطبيــق معاييــر ممارســة ســليمة وآمنــة.
•التعامل بشكل معقول مع أي حالات تنطوي على مخاطر أخرى.
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الإخلاء في حالات الطوارئ
ينبغــي علــى أصحــاب العمــل أيضً ــا توفيــر وســائل للإخــلاء ووضــع إجــراءات
احتياطيــة للســلامة لضمــان المحافظــة علــى حيــاة جميــع الموظفيــن فــي حالــة
نشــوب حريــق.
ينبغــي علــى أصحــاب العمــل المشــاركة مــع الموظفيــن ذوي الإعاقــة ،بمــن فيهــم الموظفيــن ذوي
متلازمــة داون ،لوضــع خطــة شــخصية تتضمــن مــا يحــدث فــي حــالات الطــوارئ.
ومــن المهــم الأخــذ فــي الاعتبــار أن بعــض الأشــخاص ذوي متلازمــة داون يمكــن أن يكونــوا أيضً ــا ذوي
إعاقــات أخــرى ،منهــا علــى ســبيل المثــال صعوبــات فــي الحركــة أو البصــر أو الســمع.
يمكن أن تشتمل الاعتبارات المتعلقة بالأشخاص ذوي متلازمة داون على ما يلي:
•إتاحة وقت إضافي لشرح خطة الطوارئ ،باستخدام صور وفيديو إذا أمكن.
•إتاحة وقت إضافي للتدريب على الإخلاء.
•إضافة أنوار وامضة إلى نظام الإنذار.
•استخدام مصعد إخلاء لحالات الحريق إذا كان متوف ًرا.
•وضع درابزين للسلالم للمساعدة أثناء الإخلاء.
•اعتمــاد نظــام الرفيــق خــلال إنــذارات الحريــق وإخــلاء المبنــى ،حيــث يتــم اختيــار موظــف مــدرب
لمســاعدة الموظفيــن ذوي متلازمــة داون علــى الخــروج بأمــان مــن المبنــى.
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.6

الإطار التنظيمي في المملكة العربية السعودية

لقــد ورد النــص بوضــوح علــى حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة ســواء علــى المســتوى العالمــي فــي
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة ،وهــي تشــمل الحــق فــي تكافــؤ الفــرص
للعمــل والتوظيــف ،كمــا هــو مبيــن أدنــاه:
(أ) المستوى الدولي
فــي العــام  ،2008وقعــت المملكــة العربيــة والســعودية وصادقــت علــى
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الأشــخاص ذوي الإعلاقــة والتــي تنــص
علــى مــا يلــي:
المادة ()27
العمل والعمال
1 .1تعتــرف الــدول الأطــراف بحــق الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي العمــل ،علــى قــدم المســاواة مــع
الآخريــن؛ ويشــمل هــذا الحــق إتاحــة الفرصــة لهــم لكســب الــرزق فــي عمــل يختارونــه أو يقبلونــه
بحريــة فــي ســوق عمــل وبيئــة عمــل منفتحتيــن أمــام الأشــخاص ذوي الإعاقــة وشــاملتين لهــم
ويســهل انخراطهــم فيهمــا .وتحمــي الــدول الأطــراف إعمــال الحــق فــي العمــل وتعــززه ،بمــا فــي
ذلــك حــق أولئــك الذيــن تصيبهــم الإعاقــة خــلال عملهــم ،وذلــك عــن طريــق اتخــاذ الخطــوات
المناســبة ،بمــا فــي ذلــك ســن التشــريعات ،لتحقيــق عــدة أهــداف منهــا مــا يلــي:
(أ) حظــر التمييــز علــى أســاس الإعاقــة فيمــا يختــص بجميــع المســائل المتعلقــة بكافــة أشــكال العمالــة،
ومنهــا شــروط التوظيــف والتعييــن والعمــل ،واســتمرار العمــل ،والتقــدم الوظيفــي ،وظــروف العمــل
الآمنــة والصحيــة؛
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(ب) حمايــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي ظــروف عمــل عادلــة وملائمــة ،علــى قــدم المســاواة
مــع الآخريــن ،بمــا فــي ذلــك تكافــؤ الفــرص وتقاضــي أجــر متســاو لقــاء القيــام بعمــل متســاوي القيمــة،
وظــروف العمــل المأمونــة والصحيــة ،بمــا فــي ذلــك الحمايــة مــن التحــرش ،والانتصــاف مــن المظالــم؛
العماليــة والنقابيــة علــى قــدم
(ج) ضمــان تمكيــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن ممارســة حقوقهــم ُ
المســاواة مــع الآخريــن؛
(د) تمكيــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن الحصــول بصــورة فعالــة علــى البرامــج العامــة للتوجيــه
التقنــي والمهنــي ،وخدمــات التوظيــف ،والتدريــب المهنــي والمســتمر؛
(هــ) تعزيــز فــرص العمــل والتقــدم الوظيفــي للأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي ســوق العمــل ،فضــلا عــن
تقديــم المســاعدة علــى إيجــاد العمــل والحصــول عليــه والاســتمرارية عليــه والعــودة إليــه؛
(و) تعزيــز فــرص العمــل الحـ ّر ،ومباشــرة الأعمــال الحــرة ،وتكويــن التعاونيــات ،والشــروع فــي الأعمــال
التجاريــة الخاصــة؛
(ز) تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام؛
(ح) تشــجيع عمــل الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي القطــاع الخــاص مــن خــلال انتهــاج سياســات واتخــاذ
تدابيــر مناســبة ،قــد تشــمل البرامــج التصحيحيــة ،والحوافــز ،وغيــر ذلــك مــن التدابيــر؛
(ط) ضمان توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل؛
(ي) تشجيع اكتساب الأشخاص ذوي الإعاقة للخبرات المهنية في سوق العمل المفتوحة؛
(ك) تعزيــز برامــج إعــادة التأهيــل المهنــي والوظيفــي ،والاحتفــاظ بالوظائــف ،والعــودة إلــى العمــل
لصالــح الأشــخاص ذوي الإعاقــة.
 .2تكفــل الــدول الأطــراف عــدم إخضــاع الأشــخاص ذوي الإعاقــة للــرق أو العبوديــة ،وحمايتهــم علــى
قــدم المســاواة مــع الآخريــن ،مــن العمــل الجبــري أو القســري.
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(ب) المستوى الوطني
تعريف الإعاقة الصادر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
أصــدرت وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة تعريفـ ًا للإعاقــة والعمــل
فــي المــادة (العاشــرة) مــن اللائحــة التنفيذيــة فــي تنفيــذ أحــكام
المــادة (الثامنــة والعشــرون) مــن نظــام العمــل والتــي صــدرت في القرار
الــوزاري رقــم  1982وتاريــخ 28/6/1437ه ـ الــذي أقــر اللائحــة التنفيذيــة
ال ُمعدلــة لنظــام العمــل .حيــث أوضحــت المــادة العاشــرة المقصــود
بالشــخص ذوي الإعاقــة بأنــه « كل شــخص يثبــت بموجــب تقريــر
طبــي صــادر عــن وزارة الصحــة أو المستشــفيات فــي القطاعــات الحكوميــة الأخــرى أو بموجــب إحــدى
البطاقــات التعريفيــة الصــادرة عــن وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة أن لديــه إعاقــة دائمــة أو
أكثــر مــن الإعاقــة التاليــة :الإعاقــة البصريــة ،الإعاقــة الســمعية ،الإعاقــة العقليــة ،الإعاقــة الجســمية،
الإعاقة الحركية ،صعوبات التعلم ،صعوبات النطق والكلام ،الاضطرابات السلوكية ،والاضطرابات
الانفعاليــة ،التوحــد ،أو اي إعاقــة أخــرى تتطلــب احــد أشــكال الترتيبــات والخدمــات التيســيرية»
يمكــن الاطــلاع علــى تعريــف الإعاقــة علــى موقــع وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة باللغــة العربيــة
علــى الرابــط التالــي:
https://portal.moi.gov.sa/ar/News/news_343
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.7

المؤسسات المفيدة

ل يهتــم بتوظيــف الموهوبيــن وذوي المهــارة بمــا فيهــم الأشــخاص ذوي
إذا كنــت صاحــب عم ـ ٍ
الإعاقــة ،فيمكــن للخدمــات والمؤسســات والشــركات التاليــة أن تسـ ّـهل احتياجــات العمــل لديــك.
 ppطاقات  -بوابة العمل الوطنية
طاقــات هــي مبــادرة وطنيــة أنشــئت لتكــون منصــة افتراضيــة لســوق العمــل فــي المملكــة العربيــة
الســعودية ،وتمتــد لتغطــي القطاعيــن العــام والخاص.ترتكــز رســالة طاقــات علــى تقديــم وتبــادل
خدمــات التوظيــف والتدريــب بكفــاءة وفاعليــة لزيــادة اســتقرار وتطويــر القــوى العاملــة.
الموقع الاكتروني

:

https://www.taqat.sa/web/guest/about-taqat

 ppفروع صندوق تنمية الموارد البشرية و مراكز طاقات
الموقع الاكتروني

:

https://www.hrdf.org.sa/Locations

تقــدم الجمعيــات الخيريــة والمؤسســات والجهــات التاليــة فــي الــوزارات الســعودية معلومــات
وتوجيهــات بشــأن دعــم الموظفيــن ذوي الإعاقــة ،ومنهــم الأشــخاص ذوي متلازمــة داون.
الخدمــات أو المؤسســات المذكــورة أدنــاه غيــر التابعــة لصنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية ليســت
بالضــرورة معتمــدة مــن الصنــدوق.
pp

الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم

			
هــاتف
			
فاكس
الموقع الاكتروني
البريد الإزكتروني
المنطقة		
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:
:

:
:
:

+966 11 225 2112
+966 11 263 2533

-

- www. sld.org.sa
info@sld.org.sa
3-2-1

+966 11 225 2113

Twitter.com/asaobat
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pp

مركز تميز
تقديم برنامج لإعاقات التعلم والتشخيص والكشف المبكر

			
هــاتف
الموقع الاكتروني
البريد الإزكتروني
المنطقة		

pp

:
:

1

:
:

:

:

+966 11 443 1060
+966 11 443 1187

dsca@dsca.org.sa

1

جمعية صوت متلازمة داون
تقديم خدمات تعليم وإعادة تأهيل للأشخاص ذوي متلازمة داون

			
هــاتف
			
فاكس
الموقع الاكتروني
البريد الاكتروني
المنطقة		

pp

:

www.tamayuz.sa
info@tamayuz.sa

الجمعية الخيرية لمتلازمة داون “دسكا”
العمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستقلالية الذاتية والاندماج الاجتماعي للأفراد
من ذوي متلازمة داون من خلال تطوير وتقديم البرامج التدريبية والتأهيلية التخصصية
بالتكاملية مع المؤسسات ذات العلاقة سواء حكومية أو خاصة.

			
هــاتف
			
فاكس
الموقع الاكتروني
المنطقة		

pp

:

+966 11 455 6396

-

+966 11 454 0978

:
:

:
:
:

+966 11 482 3189
+966 11 207 0955

-

920029522

www.saut.org.sa
info@saut.org.sa
1

قدرة الطفل
تقديم برامج للأطفال ،منها على سبيل المثال برامج التدخل المبكر والتدريب المهني

			
هــاتف
			
فاكس
الموقع الاكتروني
البريد الاكتروني
المنطقة		

:
:

:
:
:

+966 11 473 3400
+966 11 473 3200

-

+966 11 473 3500

www.childability.com
info@childability.com
1
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pp

مؤسسة متلازمة داون الخيرية
وضع وتقدم برامج متخصصة لتدريب وإعادة تأهيل الأشخاص ذوي متلازمة داون

			
هــاتف
			
فاكس
الموقع الاكتروني
البريد الاكتروني
المنطقة		

pp

:
:

2

:
:

920001603
+966 55 110 6350

:
:
:

www.mptbrc.com
info@mptbrc.com.sa
2

مركز العون
دعم الأشخاص ذوي الإعاقات الإدراكية وعائلاتهم بتقديم الخدمات الطبية والتعليمية
والاجتماعية

			
هــاتف
			
فاكس
الموقع الاكتروني
البريد الاكتروني
المنطقة		
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:

www.mptbrc.com
info@mptbrc.com.sa

مركز بادغيش للرعاية والتأهيل
تقديم رعاية إعادة التأهيل ،والرعاية التعليمية والعلاج النفسي والاجتماعي والجسدي
والتواصل مع الأطفال ذوي الإعاقة

			
هــاتف
			
جوال:
الموقع الاكتروني
البريد الاكتروني
المنطقة		

pp

:
:

+966 11 443 1060
+966 11 443 1187

:
:

:
:
:

+966 12 663 1113
+966 12 668 3109

www.helpcenter.med.sa
info@helpcenter.med.sa
2
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pp

الجمعية الخيرية للاحتياجات المتخصصة بمدينة الجبيل الصناعية (إرادة)
التخطيط وتقديم البرامج والخدمات الإنسانية لجميع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة من
جميع الأعمار لتمكينهم من الاندماج والمشاركة التامة في المجتمع

			
هــاتف
الموقع الاكتروني
البريد الاكتروني
المنطقة		

pp

:
:

4

:
:

:
:

+966 13 562 0222
+966 13 562 0 1 1 1

www.hdisabled.org.sa
4

مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة
الأبحاث والمحاضرات والدورات والبرامج في مجال الإعاقة

			
هــاتف
			
فاكس
الموقع الاكتروني
المنطقة		

pp

:

www.eradah.org.sa
info@eradah.org.sa

جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالإحساء
تقديم الخدمات الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة

			
هــاتف
			
فاكس
الموقع الاكتروني
المنطقة		

pp

:

+966 13 349 7790

:
:

:
:

+966 11 488 4401
+966 11 482 6164

www.kscdr.org.sa
13 - 1

دروب
دروب منصة تعليم إلكتروني تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية .ويمكن لبوابة
تعلم توافق وبرامج التدريب على لغة الإشارة بناء الثقة بين الموظفين ذوي الإعاقة
وبين أصحاب العمل

الموقع الالكتروني
المنطقة		

:
:

www.doroob.sa

13 - 1
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pp

قادرون – شبكة أصحاب الأعمال والإعاقة
تقديم الإرشاد والتوجيه والتدريب ومعايير أفضل الممارسات لأصحاب العمل لتوظيف
الموظفين ذوي الإعاقة والاحتفاظ بهم على رأس العمل وتضمينهم من خلال بيئات
عمل شاملة.
:
:
:
:

13 - 1
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هــاتف
الموقع الاكتروني
		
بريد الكتروني
المنطقة		

+966 12 698 6116
www.qaderoon.sa
info@qaderoon.sa
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pp

اتحاد شبكة الإنترنت W3C
مؤسسة تم إنشاؤها لوضع المعايير والمحافظة على حداثتها فيما يتعلق بالإنترنت
لتمكين المستخدمين من الوصول إلى صفحات الإنترنت بدون مشاكل.

الموقع الاكتروني
المنطقة		

pp

عالمي

منظمة الصحة العالمية
يعمل موظفو منظمة الصحة العالمية مع الحكومات وشركاء آخرين في أكثر من 150
دولة لضمان أعلى مستويات الصحة لجميع الناس.

الموقع الاكتروني
المنطقة		

pp

:
:

www.w3.org

:
:

/http://www.who.int/en

عالمي

شبكة الأعمال العالمية والإعاقة التابعة لمنظمة الصحة العالمية
شبكة مشاريع متعددة الجنسيات وأصحاب عمل وشركات وشبكات أعمال ومنظمات
للأشخاص ذوي الإعاقة

الموقع الاكتروني
المنطقة		

:
:

/http://www.businessanddisability.org/index.php/en
عالمي
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الشركاء المتعاونون

يرحب صندوق تنمية الموارد البشرية بتلقي الملاحظات من الأشخاص والمؤسسات وأصحاب
العمل المهتمين حول دليل وسائل تسهيل التوظيف هذا.
فضل ًا الاتصال بصندوق تنمية الموارد البشرية – توافق على البريد الإلكتروني
 tawafuq@hrdf.org.saلتقديم ملاحظاتكم واقتراحاتكم.
•سوف تشتمل الطبعة الثانية من الدليل على أسماء المؤسسات وأصحاب العمل الذين شاركوا
في عملية المراجعة.
•الموعد النهائي لتقديم الملاحظات على الطبعة الأولى هو  1مايو 2017م.
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