
ورقة موقف - التوظیف الدامج – اللغة العربیة

تشرح أوراق الموقف ما یفكر فیھ أعضاء منظمة االحتواء الشامل الدولیة بشأن القضایا التي تھم

األشخاص ذوي اإلعاقات الذھنیة وأسرھم. تشرح أوراق الموقف الكیفیة التي نرید أن یبدو العالم علیھا.

تقف كل دولة في موقع مختلف على خط رحلتھا نحو الدمج. كما ستبدو الخطوات التي نتخذھا مختلفة في

كل جزء من العالم أیًضا، لكن أعضاء منظمة االحتواء الشامل الدولیة حول العالم یتفقون على أن الدمج

الكامل ھو ھدفنا.

ماذا یعني التوظیف الدامج:

ذيشخصلكلأنعلى)CRPD(اإلعاقةذوياألشخاصلحقوقالمتحدةاألمماتفاقیةمن27المادةتنص

إعاقة الحق في العمل في مكان عمل "مفتوح ودامج ذو إمكانیة وصول".

في رؤیة منظمة االحتواء الشامل، یحدث التوظیف الدامج عندما یكون لألشخاص ذوي اإلعاقة الذھنیة

وظیفة یختارونھا بأنفسھم، في مكان حیث:

یعمل األشخاص ذوو اإلعاقة واألشخاص غیر ذوي اإلعاقة مًعا ویتلقون نفس المعاملة على قدم●

المساواة،

یحصل كل شخص على الدعم الالزم للقیام بعملھ،●

ر الجمیع ویتلقون معاملة تنُّم على أنھم منتمون لمكان العمل،● ُیقدَّ

یحصل كل فرد على أجر عادل مقابل عملھ، وُتدفع أجور األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل متساٍو مع●

األشخاص غیر ذوي اإلعاقة.

األماكن التي یعمل فیھا األشخاص ذوو اإلعاقة بشكل منفصل عن األشخاص من غیر ذوي اإلعاقة

لیست أمثلة ألماكن العمل الدامجة -ھذه ُتسمَّى ورش عمل محمیة. التوظیف الدامج لیس شیًئا مخصًصا

لألشخاص ذوي اإلعاقة فقط. أماكن العمل الدامجة مفتوحة للجمیع، وھي أماكن یمكن للجمیع فیھا

الحصول على الدعم الذي یلزمھم، بما في ذلك األشخاص ذوي اإلعاقات الذھنیة. یعني ھذا أنھ عندما
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نتحدث عن التوظیف الدامج، فإننا نرید أیًضا أن یحصل علیھ األشخاص اآلخرون الذین قد یلزمھم

مزید من الدعم إلنجاز المطلوب منھم. على سبیل المثال، في مكان العمل الدامج، تحصل العائالت

ومقدمو الرعایة أیًضا على الدعم والمرونة التي تلزمھم للقیام بوظائفھم.

أین نحن اآلن:

في جمیع أنحاء العالم، یتعرض األشخاص ذوو اإلعاقة الذھنیة لإلقصاء من أماكن العمل.

بعض األمثلة على التحدیات التي یواجھھا األفراد ھي:

یتعرض األشخاص ذوو اإلعاقات الذھنیة للتمییز ألن بعض األشخاص ال یفھمون اإلعاقة الذھنیة●

أو ألنھم یعتنقون أفكاًرا مغلوطة حول ما تعنیھ.

تعتنق الشركات أیًضا أفكاًرا مغلوطة حول المھارات التي یمكن لألشخاص ذوي اإلعاقات الذھنیة●

تقدیمھا في أماكن عملھم.

یصنِّف أصحاب العمل والمجتمعات األشخاص ذوي اإلعاقات الذھنیة أحیاًنا على أنھم "غیر●

الئقین للعمل" أو "غیر قابلین للتوظیف".

عندما تنعدم إمكانیة وصول األفراد للتعلیم الدامج، یصبح من األصعب حصولھم على وظائف.●

ُیجَبر الكثیر من األشخاص على االلتحاق بورش العمل المحمیة بدالً من امتھانھم وظائف حقیقیة●

في المجتمع. أحیاًنا أیًضا َیعَلق األشخاص في برامج التدریب الوظیفي التي تستمر في تعلیمھم

المھارات دون مساعدتھم أبًدا في استخدام ھذه المھارات في وظیفة حقیقیة.

في بعض الدول، یفقد األشخاص ذوو اإلعاقات الذھنیة المزایا الممنوحة لھم إذا ُعیِّنوا في وظیفة،●

ما یعني أنھم سیكونون أسوأ حاًال وسیحصلون على دخل أقل إذا حصلوا على وظیفة.

عدم احترام حق األشخاص في اتخاذ القرارات (مصطلح ُیعَرف باألھلیة القانونیة) یعني عدم●

قدرتھم على توقیع عقود عمل أو فتح حسابات مصرفیة للحصول على رواتبھم، ما یجعل من

الصعب الحصول على وظیفة واالحتفاظ بھا.
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عندما یحصل األشخاص ذوو اإلعاقات الذھنیة على وظیفة، یواجھون أیًضا الكثیر من التحدیات في العمل

التي تجعل من الصعب علیھم االحتفاظ بوظائفھم:

یدفع أرباب العمل أحیاًنا لألشخاص ذوي اإلعاقات الذھنیة أجوًرا أقل من األشخاص غیر ذوي●

اإلعاقة ألداء نفس الوظیفة.

ال یحصل الكثیر من األفراد على الدعم أو التیسیرات التي تلزمھم في العمل ألن أرباب العمل ال●

یعرفون كیفیة تقدیم دعم ذي جودة.

قد یتعرض ذوو اإلعاقة للتمییز أو التنمر من ِقَبل زمالئھم في العمل.●

یواجھ جمیع األشخاص ذوو اإلعاقات الذھنیة عوائق مثل ھذه في الحصول على وظیفة واالحتفاظ بھا،

لكن بعض المجموعات الخاصة -مثل النساء ذوات اإلعاقة الذھنیة أو األشخاص األكثر احتیاًجا للدعم-

تواجھ تحدیات أكبر في العمل.

م الرعایة یمكن أیًضا استبعاد أسر األشخاص ذوي اإلعاقة الذھنیة من العمل. غالًبا ما تكون األسرة ھي مقدِّ

والدعم األساسیَّین، ما قد یستدعي تغیبُّھم عن وظائفھم. إذا افتقرت األسر ومقدمو الرعایة لوظائف مرنة

تدعم حصولھم على إجازات لرعایة ذوي اإلعاقة عندما یحتاجون إلیھا، فقد ال یتمكنون من العمل.

ھدفنا:

الوظائف الحقیقیة مقابل أجر حقیقي ھي حق من حقوق اإلنسان.

تطالب منظمة االحتواء الشامل بأن یصبح الحق في العمل في أماكن عمل دامجة في المجتمع حقیقة واقعة.

یعنى ھذا:

یجب أن تتوقف الحكومات والمنظمات عن إدارة ورش العمل المحمیة وإنفاق األموال لدعمھا.●

یجب أن یحصل األشخاص ذوي اإلعاقات الذھنیة الذین یعملون في ورش عمل محمیة على الدعم●

لالنتقال إلى وظائف في أماكن عمل دامجة.

یجب أن یحصل األشخاص ذوي اإلعاقات الذھنیة الذین یرغبون في تعلم مھارات معینة●

لمساعدتھم في الحصول على وظیفة على فرص تدریب وظیفیة دامجة.
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یجب أن تكون المعلومات المتعلقة بحقوق التوظیف والحصول على وظیفة متاحة بصیغ یسھل●

الوصول إلیھا، مثل أن تكون مكتوبة بلغة بسیطة أو سھلة القراءة.

یجب على الحكومات أن تضع قوانین وسیاسات تدعم الدمج الكامل والدعم ذي الجودة في العمل.●

على سبیل المثال، یجب أن تضمن الحكومات أن األشخاص ذوي اإلعاقات الذھنیة یحصلون على

نفس الحمایة بموجب قوانین العمل والحق في االشتراك في النقابات مثل أي مواطن آخر.

یجب على الحكومات أن تزیل العوائق الموجودة في األنظمة األخرى التي تزید من صعوبة●

حصول األفراد على وظیفة واالحتفاظ بھا. على سبیل المثال، یعني ھذا التأكد من إتاحة الوصول

إلى وسائل النقل العام وأن األشخاص ذوي اإلعاقة الذین یحصلون على مزایا من نظام الحمایة

االجتماعیة الخاص بھم ال یفقدون تلك المزایا عند االلتحاق بالوظیفة.

یجب أن یحصل األشخاص ذوو اإلعاقات الذھنیة على أنواع مختلفة من الدعم ألداء الوظیفة●

المطلوبة منھم، بما في ذلك التعدیالت (ُیطلق علیھا أیًضا الترتیبات التیسیریة المعقولة) عندما

یحتاجون إلیھا.

یجب على أسر األشخاص ذوي اإلعاقات الذھنیة أن تحصل أیًضا على الدعم في وظائفھم وعلى●

التعدیالت عندما یحتاجون إلیھا.

یجب  على أرباب العمل وزمالء العمل العاملون مع األشخاص ذوي اإلعاقة الذھنیة أن یحصلوا●

على التدریب والدعم الالزم لمساعدتھم على تحویل أماكن عملھم إلى أماكن دامجة.

یجب  أن یتلقى األشخاص ذوي اإلعاقة الذھنیة معاملة تتسم باالحترام، وُیعاَملون أسوة بزمالئھم●

في أماكن عملھم.

ھدفنا ھو عالم یتمتع فیھ جمیع األشخاص ذوي اإلعاقة الذھنیة بإمكانیة الوصول إلى وظائف مدفوعة

اختاروھا بأنفسھم في أماكن عمل دامجة مع دعم ذي جودة وفرص للتطور. یجب أن تحصل العائالت على

الدعم الالزم من أماكن عملھم لتقدیم الدعم والرعایة ذات الجودة ألفراد أسرھم من ذوي اإلعاقة، كما نھدف

إلى امتالك أصحاب العمل األدوات الالزمة لضمان شمول أماكن عملھم للجمیع.
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