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1.	 http://rgauk.org/about-restricted-	growth

هــذا الدليــل هــو واحــد مــن سلســلة الأدلــة التــي يصدرهــا صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية لتقديــم 
الإرشادات العملية لأصحاب العمل بشأن مواضيع محددة تتعلق بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. 
وســوف يكــون هــذا الدليــل مفيــًدا بشــكل خــاص لمديــري المــوارد البشــرية، المــدراء  المشــرفين، فــروع 
صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية، ومراكــز طاقــات، ومكاتــب التوظيــف، وأي خدمــات أخــرى تهــدف 

إلــى تشــجيع توظيــف الأشــخاص ذوي الإعاقــة.

ما هو قصر القامة؟

قصــر القامــة )ويســمى أحياًنــا بالنمــو المحــدود( هــو حالــة تــلازم الشــخص مــدى حياتــه ويتــم تحديدهــا 
عموًمــا بتوقــف الشــخص الراشــد عــن النمــو عنــد طــول 140 ســم )4 قــدم و10 بوصــة( أو أقــل نتيجــة 

لحالــة طبيــة. 

تشــير التقديــرات إلــى أن هنــاك مئــات مــن الحــالات التــي يمكــن أن تســبب قصــر القامــة – وهــي يمكــن 
أن تؤدي إلى نمو محدود متناســب أو غير متناســب. 1

بالإضافــة إلــى قصــر القامــة، يعانــي أيًضــا بعــض الأشــخاص ذوي القامــة القصيــرة مشــاكًلا جســدية، 
منهــا علــى ســبيل المثــال تقــّوس الســاقين أو العمــود الفقــري.

غيــر أن معظــم الأشــخاص لا يواجهــون أي مشــاكل خطيــرة أخــرى. ويمكــن أن يعيــش الأشــخاص ذوو 
القامــة القصيــرة حيــاة طبيعيــة ونشــطة، ويكــون متوســط عمرهــم عادًيــا.

مقدمة  .1
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ما هي أعراض قصر القامة؟

فــي أغلــب الأحيــان لا تظهــر علــى الأشــخاص ذوي القامــة القصيــرة أي أعــراض ســوى قصــر القامــة، 
علــى الرغــم مــن أن بعضهــم يواجــه مشــاكًلا صحيــة مرتبطــة بالمــرض.

وفيمــا يلــي نذكــر الأعــراض الشــائعة التــي تظهــر علــى الأشــخاص ذوي القامــة القصيــرة المتناســبة وغيــر 
المتناسبة.

قصر القامة المتناسبة

ينمــو الأشــخاص ذوي القامــة القصيــرة المتناســبة ببــطء شــديد. وعموًمــا يكــون هنــاك ضعــف فــي نمــو 
كافــة أجــزاء الجســم، ويبقــى طــول المعــدة والصــدر متناســًبا مــع الســاقين.

لا يمكــن ملاحظــة قصــر القامــة المتناســبة عنــد الأشــخاص ســوى فــي وقــت لاحــق مــن مرحلــة الطفولــة 
أو فــي ســن البلــوغ. وتعتمــد الأعــراض الأخــرى المرتبطــة بقصــر القامــة المتناســبة علــى ســبب الحالــة.

على سبيل المثال:

يمكــن أن يواجــة الأشــخاص الذيــن لديهــم نقــص فــي هرمــون النمــو انخفاًضــا فــي مســتويات 	 
النشــاط، وارتفاًعــا فــي نســبة الدهــون فــي الجســم، بالإضافــة إلــى هشاشــة العظــام )ترقــق العظــام(، 

وجفــاف البشــرة، وضعــف العضــلات وارتفــاع معــدل الكولســترول.
يظهــر علــى الأشــخاص المصابيــن بأمــراض مزمنــة ذات آثــار ســلبية علــى الأعضــاء ومنهــا الرئتيــن أو 	 

القلــب أو الكليتيــن، المزيــد مــن الأعــراض المرتبطــة بحالتهــم الصحيــة.
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2.	 http://www.nhs.uk/Conditions/Restricted-growth/Pages/Symptoms.aspx

قصر القامة غير المتناسبة

يواجــه الأشــخاص ذوو القامــة القصيــرة غيــر المتناســبة ضعًفــا عاًمــا فــي النمــو، ويمكــن أن يكــون 
بعــض الأطــراف أقصــر مــن غيــره أو غيــر متناســب مــع بقيــة أجــزاء الجســم.

فــي الغالــب لا يواجــه الأشــخاص ذوو القامــة القصيــرة غيــر المتناســبة أي مشــاكل صحيــة هامــة أخــرى، 
علــى الرغــم مــن أن بعضهــم يمكــن أن يعانــي ممــا يلــي:

تقوس الساقين، بما يسبب ألًما في الكاحل أو الركبة.	 
انحناء في أعلى العمود الفقري )الحداب( و/أو انحناء على جانبي العمود الفقري )جنف(.	 
التهاب الأذن الوسطى المتكرر، والذي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في السمع.	 
التنفــس غيــر المنتظــم فــي الليــل )انقطــاع التنفــس أثنــاء النــوم(، والــذي يمكــن أن يتســبب فــي 	 

انزعــاج أثنــاء النــوم وبالتالــي نعــاس شــديد خــلال اليــوم.
تخدر وضعف في الساقين نتيجة انضغاط العمود الفقري والأعصاب الخارجة منه.2	 
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الخدمــات التيســيرية هــي طريقــة لإزالــة العوائــق التــي تعتــرض ســبيل الشــخص ذي 
الإعاقــة للقيــام بعملــه. علــى ســبيل المثــال، تغييــر مــكان عملــه، أو الطريقــة التــي 

يمــارس فيهــا عملــه، أو تزويــده بأجهــزة لمســاعدته. 

الخدمة التيســيرية ليســت علاًجا خاًصا، بل هي وســيلة لمعاملة الأشــخاص بطريقة مختلفة من أجل 
إتاحــة فرصــة متكافئــة للجميــع للنجــاح فــي عملهــم. يمكــن أن تكــون الخدمــات التيســيرية بســيطة 

وغيــر باهظــة التكلفــة ويمكــن أن تكــون مجديــة اقتصادًيــا.

الخدمات التيسيرية ومعايير الممارسة الأفضل

ينبغــي علــى أصحــاب العمــل تقديــم خدمــات تيســيرية لأي موظــف يمكــن أن يواجــه 
عوائًقــا فــي العمــل بســبب إعاقــة أو إصابــة مزمنــة أو حالــة صحيــة – حتــى لــو لــم يتــم 

تشــخيصها كإعاقــة أو حتــى لــو لــم يتقبلهــا ذلــك الشــخص علــى أنهــا إعاقــة.

أن  يحتمــل  التــي  الصعوبــات  تحــدد  أن  يمكنــك  عملهــم،  عــن  الموظفيــن  مــع  بانتظــام  بالتحــدث 
يواجههــا موظــف فــي عملــه نتيجــة لإعاقتــه. وســوف يتيــح لــك ذلــك فرصــة للتحــدث عــن الخدمــات 
التيســيرية التــي يمكــن أن تســاعد الموظــف علــى العمــل بمزيــد مــن الفعاليــة والكفــاءة. وبــدون 
الخدمــات التيســيرية، قــد لا يتقــدم مرشــحون جيــدون بطلبــات لشــغل الوظائــف، ويمكــن خســارة 
موظفيــن جيديــن. وتتفــاوت الاحتياجــات المحــددة مــن شــخص إلــى آخــر. لذلــك يجــب عليــك دائًمــا 

ســؤال الشــخص عــن احتياجاتــة فــي عملــة.

المعيــار المتعــارف عليــه للممارســة الأفضــل هــو جعــل الخدمــات التيســيرية “معقولــة” لأي شــخص 
يحتــاج إليهــا لكــي يعمــل بفعاليــة ويســهم بشــكل كامــل لمنشــأته.

المناســبة  الانطــلاق  مــا هــو “معقــول”. نقطــة  العمــل فــي معرفــة  ســوف يرغــب معظــم أصحــاب 
لتعريــف مــا هــو معقــول تتمثــل بالقيــام بمــا يبــدو منصًفــا وعــادلًا للشــخص وللآخريــن الذيــن يعملــون 

لــدى صاحــب العمــل بمــا يتناســب مــع حجــم المنشــأة ومواردهــا.

ما هي الخدمات التيسيرية ؟  .2



10

الخدمات التيسيرية المقدمة للأشخاص ذوي القامة القصيرة

طبعة 1, يوليو 2017

يحتوي هذا الدليل على إرشادات تساعدك على الوصول إلى معايير الممارسة الأفضل.

لتحديد معايير الممارسة الأفضل:

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.

معظــم الأشــخاص ذوي القامــة القصيــرة لا يحتاجــون إلــى أي خدمــات تيســيرية. وإن احتاجــوا إلــى 
ذلــك، فإنــه يكــون ناتًجــا بشــكل رئيســي عــن الآثــار الجانبيــة للعــلاج أو بإمكانهــم اســتخدام كرســي 
متحــرك. وعــادًة لا يؤثــر ذلــك بشــكل جــدي علــى أداء العمــل، ولكنــه يمكــن أن يتســبب فــي صعوبــات 

مؤقتــة للشــخص.
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3.	 https://rarediseases.info.nih.gov/diseases/8173/achondroplasia

ما مدى شيوع قصر القامة؟  .3

تعتبــر الودانــة وهــي اضطــراب خلقــي يؤثــر فــي نمــو العظــام المســبب الأكثــر شــيوًعا للنمــو المحــدود. 
ووفًقــا لتقديــرات معاهــد الصحــة الوطنيــة الأمريكيــة، تصيــب هــذه الحالــة واحــًدا مــن بيــن 15.000 

إلــى 40.000 طفــل حديــث الــولادة فــي جميــع أنحــاء العالــم.3

����� ا���� ا������ ا��������

 1 : 15,000       40,000 ا���ا��� ا���د
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كلمة حول اللغة عند التحدث عن الإعاقة

عنــد التحــدث عــن الإعاقــة، منــذ المهــم أن نســتخدم مصطلــح “الشــخص )أو 
الأشــخاص( ذو الإعاقة”. وكلمة “الشــخص” أو “الأشــخاص” وكلمة “الإعاقة” 
تفصــل عــن عمــد بكلمــة “ذوو” للتشــديد علــى أن الإعاقــة لا تحــدد أو تصــف 

الشــخص ككل. 

لا تشــر إلــى الشــخص ذي القامــة القصيــرة علــى أنــه قــزم أو صغيــر الحجــم بمــا يوحــي بأنــه أقــل مــن 
شــخص راشــد. والقزامــة مصطلــح طبــي مقبــول، ولكــن لا يجــب اســتخدامه كمصطلــح عــام. وبعــض 

الجمعيــات فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة يفضــل اســتخدام مصطلــح “ شــخص صغيــر”.

لمزيــد مــن المعلومــات حــول آداب الســلوك والتواصــل، انظــر “دليــل آداب وقواعــد التخاطــب مــع 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة” الصــادر مــن صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية.

https://www.hrdf.org.sa/Page/Tawafuq

آداب السلوك وقواعد التخاطب الشاملة  .4
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تقديم الخدمات التيسيرية  .5

التوظيف والاختيار

قــد لا يتمكــن المرشــحون مــن الأشــخاص ذوو القامــة القصيــرة مــن 
إظهــار قدراتهــم وإمكانياتهــم مــن خــلال عمليــات التوظيف التقليدية.

يجــب عليــك التأكــد مــن عــدم التمييــز ضــد المتقدميــن مــن ذوي الإعاقــة أثنــاء عمليــة التوظيــف. 
ويمكــن أن يتوجــب عليــك أيًضــا تقديــم خدمــات تيســيرية معقولــة.  يجــب الأخــذ بعيــن الاعتبــار 
تجنــب وضــع افتراضــات علــى المتقــدم لشــغل الوظيفــة بمــا يمكنــة عملــه أو لا يمكنــه أثنــاء ممارســة 
مهامــة. وفــي حالــة اســتخدام جهــات توظيــف خارجيــة، اطلــب إثباتــات بأنهــم هــم أيًضــا يقدمــون 
خدمــات تيســيرية للأشــخاص ذوي الإعاقــة ويعملــون وفًقــا 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 عملية تقديم 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 تشــجع مديــري التوظيــف 
علــى وضــع افتراضــات ســلبية بشــأن قــدرة المرشــح قبــل أن تتــاح لــه فرصــة إظهــار مــا يمكنــه فعلــه 

لممارســة العمــل المطلــوب.

ينبغــي إعطــاء الفرصــة لــكل مرشــح لطلــب خدمــات تيســيرية فــي كل مرحلــة مــن مراحــل التوظيــف. 
ويجــب عليــك أن تتذكــر أن المتطلبــات تختلــف مــن شــخص إلــى آخــر. كذلــك، يجــب عليــك دائًمــا 

التشــاور مــع الشــخص للتعــرف منــه علــى الخدمــات التيســيرية المناســبة لــه. 
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الوصف الوظيفي

عند كتابة الوصف الوظيفي ومواصفات المرشحين:

يجب عليك أن تحدد المهارات المطلوبة، وما تحتاجه الوظيفة.	 
كــن مرًنــا. يمكــن أن تــؤدي تغييــرات بســيطة فــي الغالــب إلــى إحــداث فــرق كبيــر. علــى ســبيل 	 

المثــال، إذا كان الشــخص لديــة صعوبــة فــي جانــب مــن جوانــب العمــل، خــذ بعيــن الاعتبــار مــا إذا 
كان هــذا الجانــب أساســًيا، أو يشــكل جــزًءا بســيًطا مــن العمــل، أو مــا إذا كان بالإمــكان بســهولة 

إحالــة هــذه المهــام لعضــو آخــر فــي الفريــق. 
لا تســتبعد شــخًصا ذو قامــة قصيــرة دون مبــرر. ويجــب عليــك التركيــز علــى مــا هــو مطلــوب 	 

تحقيقــه فــي الوظيفــة وليــس علــى كيفيــة تحقيــق ذلــك.
يجــب عليــك التأكــد مــن أن الوصــف الوظيفــي يبيــن بوضــوح غــرض ونطــاق عمــل الوظيفــة، 	 

إلــى الدعــم الإداري المرتبــط بالوظيفــة. بالإضافــة 
غيــر 	  المتطلبــات  شــاملة  الوظيفــة  متطلبــات  عليهــا  تنطــوي  مخاطــر  أي  تحديــد  عليــك  يجــب 

المعقولــة أو المتضاربــة. كمــا عليــك التأكــد مــن إمكانيــة تقديــم الدعــم للمرشــح الــذي تــم قبولــه، 
وتوفيــر التدريــب المناســب والمــوارد اللازمــة لــه عنــد تعيينــه.

عليــك التمييــز بيــن المتطلبــات الأساســية وتلــك المرغــوب بهــا بحيــث تتوفــر لــك المرونــة عنــد 	 
ــار. أخــذ الخدمــات التيســيرية فــي الاعتب

لا تشدد دون مبرر على المؤهلات الرسمية أو الخبرات العملية غير الأساسية لوظيفة معينة.	 

يمكــن أن يكــون مــن المناســب إبــلاغ المرشــحين المحتمليــن بــأن بعــض الوظائــف تشــتمل علــى درجــة 
معينــة مــن الضغــوط أو المســؤولية. ولكــن لا ينبغــي اعتبــار تلــك البيانــات فــي الوصــف الوظيفــي 
علــى أنهــا بمثابــة تخــٍل عــن المســؤولية. ويبقــى مطلوًبــا مــن أصحــاب العمــل التعاطــي مــع الضغــوط 
ومســتويات الإجهــاد النفســي التــي يتعــرض لهــا موظفيهــم. وينبغــي تفــادي العبــارات التعميميــة، 
ومنهــا علــى ســبيل المثــال: »يجــب أن يكــون الموظــف قــادًرا علــى العمــل تحــت الضغــط«، أو »يجــب 

أن يكــون الموظــف قــادًرا علــى العمــل فــي الأوضــاع التــي تشــتمل علــى إجهــاد نفســي«.
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إعلانات الوظائف واجتذاب مقدمي الطلبات

عند الإعلان عن وظيفة:

اســتخدم عبــارات إيجابيــة، علــى ســبيل المثــال »إننــا نرحــب بجميــع المتقدميــن مــن الأشــخاص ذوي 	 
الإعاقة«.

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 بالوســائط المتعــددة(.
اذكــر أنــه يمكــن قبــول الطلبــات بصيــغ بديلــة، علــى ســبيل المثــال مكتوبــة علــى ورق، أو كتســجيل 	 

صوتــي أو عبــر الهاتــف أو بالبريــد الإلكترونــي.
ضــع الإعــلان فــي أكثــر مــن مــكان واحــد. بالإضافــة إلــى الصحــف المتداولــة، اســتخدم محطــة 	 

الإنترنــت. المحليــة أو مواقــع  الراديــو 
ضع إعلان الوظيفة على موقع البوابة الوطنية للعمل - طاقات   	 

https://www.taqat.sa/web/guestemployer/home 

استمارات طلبات التوظيف

لا تطلــب مــن الشــخص بيــان حالــة إعاقتــه علــى طلــب الوظيفــة. والأفضــل أن يتــم طرح 
أســئلة تتعلــق بشــكل مباشــر بقــدرة الشــخص علــى أداء الوظيفــة التــي يتقــدم بطلــب 

لهــا. ويجــب تجنــب طــرح أي أســئلة عامــة عــن الصحــة أو الإعاقــة أو الســجل الطبــي.

يمكــن أن يتوجــب تقديــم خدمــات تيســيرية خــلال عمليــة اختيــار القائمــة الأوليــة للمرشــحين، حيــث 
يمكــن لمقــدم الطلــب:

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 والاختبارات

 عنــد رغبتــك بتوظيــف الشــخص المناســب و الأفضــل لشــغل الوظيفــة يجــب التأكــد 
مــن جميــع المرشــحين بأنهــم قادريــن علــى القيــام بمهــام العمــل، وفــي حــال وجــود 
شــكوك بشــأن قــدرة الشــخص علــى أداء أي مــن المهــام المهــام الأساســية التــي 

تتطلبهــا الوظيفــة، اســأله ببســاطة عــن كيفيــة قيامــه بالمهمــة المطلوبــة.

لســؤال  الدعــوة  شــمولية  مــن  تأكــد  شــخصية،  مقابــلات  لإجــراء  المرشــحين  بدعــوة  تقــوم  عندمــا 
المقابلــة.  خــلال  تيســيرية  خدمــات  أو  احتياجــات  أي  عــن  المرشــحين 

إذا كان الاختيــار عــادًة يتطلــب إجــراء اختبــارات، عليــك التأكــد مــن عــدم التمييــز ضــد شــخص ذو 
قامــة قصيــرة. وعليــك دائًمــا مراجعــة الشــخص والتحــدث معــه بشــأن الخدمــات التيســيرية المطلوبــة. 
وتكــون الخدمــات التيســيرية غالبـًـا بســيطة، ومــن الأفضــل أن يتــم تقديمهــا لجميــع مقدمــي طلبــات 
التوظيــف. ويمكــن أن تشــتمل هــذه الخدمــات التيســيرية علــى إجــراء المقابلــة الشــخصية فــي مــكان 
يمكــن الوصــول إليــه بســهولة. علــى ســبيل المثــال،  توفيــر منحــدر ليتمكــن مــن الوصــول الــى مقــر 

المقابلــة الشــخصية بأســتخدام الكرســي المتحــرك.
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CASE STUDY

أحمد 

دراسة الحالة  1

تقــدم أحمــد بطلــب لشــغل وظيفــة مســاعد مــوارد 
فــي سلســلة ســوبرماركت ضخمــة. وأحمــد  بشــرية 
شــخص ذو قامــة قصيــرة يســتخدم كرســًيا متحــرًكا 
آلًيــا. وبعــد أن عــرض عليــه إجــراء مقابلــة شــخصية 
بشــأن الوظيفــة التــي تقــدم إليهــا، قــام أحمــد بإبــلاغ 
التوظيــف،  عــن  المســؤول  المديــر  وهــو  عبــداهلل 
عــن إعاقتــه وعــن أنــه يحتــاج إلــى إجــراء المقابلــة 
إليــه  الوصــول  يمكــن  مكتــب  فــي  الشــخصية 

بســهولة.  

أخبــر عبــداهلل أحمــد بــأن المبنــى مجهــز بأبــواب آليــة ومصاعــد ويمكــن دخولــه بســهولة. 
وســأل عبــداهلل أحمــد أيًضــا عمــا إذا كان يحتــاج إلــى أي خدمــات تيســيرية لغــرض إجــراء 

المقابلــة. 

طلــب أحمــد توفيــر موقــف ســيارة مجهــز بمنحــدر للكرســي المتحــرك، بالإضافة إلى مرحاض 
يمكن الوصول إليه بســهولة.

قــام عبــداهلل قبــل يــوم واحــد مــن إجــراء المقابلــة الشــخصية بحجــز موقــف ســيارة مناســب 
لأحمــد وأخبــر موظفــي الأمــن بذلــك. وقــام عبــداهلل أيًضــا بإبــلاغ موظفــي الاســتقبال بــأن 
أحمــد ســوف يصــل عنــد الســاعة الحاديــة عشــر صباًحــا، وأنــه يتوجب عليهــم تعريفه بمكان 

المرحــاض الــذي يمكنــه اســتخدامه.

أثنــاء المقابلــة، أخبــر عبــداهلل أحمــد بــأن الوظيفــة يمكــن أن تتطلــب بشــكل غيــر متكــرر 
الذهــاب إلــى المقــر الرئيســي المجــاور لمــكان العمــل. وســأل عبــداهلل أحمــد كيــف ينــوي 
القيــام بذلــك. وقــد أجــاب أحمــد عبــداهلل بأنــه يقــود ســيارة مجهــزة بمــا يتناســب مــع 

حالتــه، وأن الانتقــال إلــى المقــر الرئيســي ليــس مشــكلة.
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التعريف والتدريب

ينبغي تضمين وســائل الوعي بالإعاقة والحاجة إلى تقديم خدمات تيســيرية 
الإجــازات  بشــأن  السياســات  المثــال  ســبيل  علــى  السياســات،  جميــع  فــي 
المرضيــة، والتدريــب، وتقييــم الأداء. وينبغــي إطــلاع الموظفيــن الجــدد علــى 

هــذه السياســات خــلال عمليــة التعريــف.

التأكــد مــن خضوعــه لفتــرة  القصيــرة يلتحــق بعمــل جديــد، عليــك  القامــة  الموظــف ذو  إذا كان 
تحضيريــة شــاملة. ومــن المهــم أن يكــون برنامــج التعريــف والتدريــب المعتــاد فــي شــركتك متاًحــا 
بحيــث يتمكــن الموظفــون ذوو القامــة القصيــرة مــن الحصــول علــى نفــس المعلومــات، علــى ســبيل 
المثــال نفــس المعلومــات عــن إجــراءات الصحــة والســلامة بالشــركة. عليــك أيًضــا أن تســأل الموظفــون 
مــا إذا كانــوا يحتاجــون إلــى أي خدمــات تيســيرية. كمــا يجــب التأكــد مــن أن جميــع الموظفيــن ذوي 
القامــة القصيــرة قــادرون أيًضــا علــى الحصــول علــى فرصــة متكافئــة لمتابعــة تدريبهــم داخــل وخــارج 

الشــركة، والمشــاركة فــي الاجتماعــات وفــرص التطويــر المهنــي.

أ��ً� و���ً�
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الاحتفاظ بالموظف

حالمــا يتــم عــرض عمــل علــى شــخص مــا، يمكــن أن تحتــاج إلــى تقديــم خدمــات 
تيســيرية للتأكــد مــن قدرتــه علــى أداء الوظيفــة بأقصــى إمكانياتــه. ويجــب 
البــدء بتقديــم الخدمــات التيســيرية فــي أســرع وقــت ممكــن عملًيــا بعــد تعييــن 
الشــخص  مــع  التشــاور  ويجــب  وقًتــا.  ذلــك  يســتغرق  أن  ويمكــن   – الموظــف 
والتأكــد مــن أن المديــر أو الرئيــس المباشــر للموظــف يفهــم الخدمــات التيســيرية 

المتفــق عليهــا. 

يجــب تضميــن مراجعــات دوريــة للخدمــات التيســيرية، علــى ســبيل المثــال فــي نهايــة فتــرة التجربــة، 
وفــي جلســات الإشــراف والتقييــم لضمــان اســتمرار فعاليــة الخدمــات التيســيرية. وعليــك التأكــد مــن 
اتبــاع المنهجيــة نفســها بشــأن الخدمــات التيســيرية عنــد تقــدم موظــف ذو قامــة قصيــرة بطلــب 
للحصــول علــى ترقيــة. وهنــا أيًضــا، تجنــب وضــع افتراضــات علــى الموظــف بمــا يمكنــة عملــه أو لا 

يمكنــه القيــام بــه. 

ويعتبــر تحريــر اتفاقيــة كتابيــة بشــأن الخدمــات التيســيرية مــع الموظفيــن الجــدد مــن ذوي الإعاقــة 
وســيلة جيــدة لتســجيل الخدمــات التيســيرية التــي تــم الاتفــاق عليهــا، والإجــراءات المطلــوب اتخاذهــا 

فــي حــال تغيــب الموظــف عــن العمــل نتيجــة المــرض. 

ترتيبات العمل للاحتفاظ بالموظفين 

ســوف يعتمــد تقديــم الخدمــات التيســيرية علــى طبيعــة قصــر قامــة الموظــف – علــى ســبيل المثــال 
إذا كان الموظــف يســتخدم كرســًيا متحــرًكا. وتشــمل الخدمــات التيســيرية علــى ســبيل المثــال مــا يلــي: 

توفيــر مكتــب وشاشــة كمبيوتــر بارتفــاع مناســب وزاويــة مناســبة لطــول الشــخص مــع حمالــة وثائــق 	 
عنــد الحاجة.

توفيــر طاولــة مكتــب متغيــرة الارتفــاع بحيــث يســتطيع الموظــف تعديــل الارتفــاع بمــا يلائــم 	 
وضعيــة جلوســه.

توفيــر كرســي مريــح ذات مواصفــات خاصــة مناســب لطــول الشــخص، ويجــب أن تكــون الكراســي 	 
متغيــرة الارتفــاع. 

توفير موقف سيارة مخصص قريب من مدخل المكتب، إذا كان الموظف يقود سيارة.	 
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ســاعات عمــل مرنــة، علــى ســبيل المثــال إذا كان مــن الصعــب جــًدا الانتقــال إلــى مــكان آخــر خــلال 	 
أوقــات الازدحــام المــروري، يجــب الســماح للموظــف بــأن يبــدأ عملــه وينهيــه فــي أوقــات خــارج 

ســاعات الــذروة.
نقل طاولة عمل الموظف إلى مكان آخر داخل المبنى يمكن الوصول إليه بشكل أسهل.	 
أخذ استراحات والتجول في المبنى في أوقات الاستراحة.	 
توفير كراٍس وطاولات متغيرة الارتفاع  في غرف الاستراحة والمطابخ.	 
توفير أمكنة تخزين مخصصة ذات ارتفاع ملائم لطول الموظف. 	 

التقنية المساعدة

هناك عدد كبير جًدا من الأجهزة التي يمكن أن تساعد الأشخاص ذوي القامة القصيرة والأشخاص 
الذين يستخدمون كراٍس متحركة على العمل بفعالية. وهي تشمل: 4

اليديــن 	  حركــة  محــدودو  الموظفــون  يتمكــن  لكــي  نصــوص  إلــى  الحديــث  تحويــل  برمجيــات 
صوتيــة. بأوامــر  الكمبيوتــر  جهــاز  تشــغيل  مــن  والذراعيــن 

سماعات هاتف تعمل بأوامر صوتية، وجهاز هاتف بأزرار كبيرة، ونظام طلب أرقام أوتوماتيكي.	 
نظام بريد صوتي و/أو سماعة للأذنين، بحسب تفضيلات الشخص.	 
وسائل دخول بديلة إلى الحاسب الآلي ولوحات مفاتيح بديلة.	 

4.	 https://askjan.org/media/downloads/WheelchairA&amp;CSeries10.pdf
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بــدأت ســارة مؤخــًرا العمــل بوظيفــة استشــارية لــدى 
شــركة طبية. وســارة شــخص ذو قامة قصيرة، كما 
أنهــا تشــكو مــن انزعــاج وألــم فــي ظهرهــا وســاقيها 
إذا اســتمرت فــي الجلــوس لأكثــر مــن بضــع ســاعات. 
وقــد ازدادت فــي الآونــة الأخيــرة مشــكلة ظهرهــا 
مــن  إجــازة  أخــذ  إلــى  ســارة  ســوًءا، وكانــت تضطــر 
العمــل بعــد زيــارة الطبيــب للحصــول علــى استشــارة 

طبيــة.

خــلال اجتماعهــا الــدوري وجًهــا لوجــه مــع مديرتهــا ليلــى، شــرحت ســارة أن مشــكلة ظهرها 
تســبب لهــا انزعاًجــا فــي العمــل، وأنهــا تضطــر إلــى أخــذ اســتراحات منتظمــة للتجــول حــول 

المكتــب والتمــدد.

مــن  تســتفيد  أن  يمكــن  ســارة  أن  ليلــى  اقترحــت 
الحصــول علــى تقييــم مــن معالــج مهنــي لمعرفــة مــا 
إذا كانــت تحتــاج إلــى أي خدمــات تيســيرية يمكــن 
أن تســاعد علــى التخفيــف مــن انزعاجهــا. وقــد درســت 

ســارة هــذا الخيــار مــع فريقهــا الطبــي.

CASE STUDY

سارة

دراسة الحالة رقم 2 - الجزء 1
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مكان العمل

يمكــن أن يســهم تصميــم مــكان العمــل فــي مواجهــة الشــخص ذو القامــة القصيــرة لصعوبــات وعوائق 
عنــد الدخــول إلــى مقــر صاحــب العمــل. ويمكــن أن يســاعد توفيــر الخدمــات التيســيرية فــي المبانــي 
علــى تمكيــن الموظــف الــذي يســتخدم كرســًيا متحــرًكا والموظفيــن الآخريــن مــن التجــول داخــل المبنــى 

بمزيــد مــن الســهولة. وتشــمل هــذه الخدمــات التيســيرية مــا يلــي :

إجــراء تغييــرات هيكليــة أو أخــرى ماديــة. علــى ســبيل المثــال توســعة المداخــل وتوفيــر منحــدرات 	 
أو تغييــر مــكان الأثــاث المكتبــي، إذا كان الموظــف يواجــه صعوبــة فــي نــزول وصعــود الســلالم.

تغييــر أماكــن مفاتيــح النــور أو مقابــض الأبــواب أو الأرفــف للأشــخاص الذيــن يواجهــون صعوبــة 	 
فــي الوصــول إليهــا.  

تركيــب أبــواب آليــة للأشــخاص الذيــن يواجهــون صعوبــة فــي الوصــول إلــى المقابــض أو دفــع/	 
ســحب الأبــواب. ويجــب أن تكــون الأبــواب واســعة بمــا فيــه الكفايــة لكــي يتمكــن الشــخص الــذي 

يســتخدم كرســًيا متحــرًكا مــن عبورهــا بســهولة. 
تغييــر اتجــاه فتــح الأبــواب للأشــخاص الذيــن يســتخدمون كــراٍس متحركــة، وإعــادة ترتيــب أثــاث 	 

المكتــب الــذي يعمــل فيــه الموظــف لضمــان إمكانيــة تنقلــه داخــل المكتــب بحريــة.
توفير مراحيض يمكن الوصول إليها بسهولة.	 
إلــى المكتب/مــكان 	  يجــب التأكــد أيًضــا مــن وجــود منحــدرات و/أو مصاعــد، إذا كان الوصــول 

العمــل يتطلــب صعــود الســلالم ســواء داخــل المكتب/مــكان العمــل نفســه أو خارجــه.
إذا كان مــن الصعــب تركيــب مصعــد، فبالتالــي يجــب أن تكــون مرًنــا، وأن تــدرس إمكانيــة الســماح 	 

للموظــف بالعمــل فــي مكتــب مناســب فــي الطابــق الأرضــي أو بالعمــل عــن بعــد.

يجــب التأكــد مــن إعطــاء الوقــت الكافــي للموظــف ذو القامــة القصيــرة ليعتــاد علــى التجــول فــي 
المبنــى، بمــا فــي ذلــك أي تغييــرات فــي تصميــم مــكان العمــل – اســأل الموظــف عــن التغييــرات 

المســاعدة التــي يمكــن إجراؤهــا فــي المبنــى.

يجب التأكد من أن الموظفين على معرفة ودراية بسياســات وإجراءات الصحة والســلامة البســيطة 
لتجنــب المخاطــر المحتملــة التــي يمكــن أن تعيــق حركــة الموظــف ذي القامــة القصيــرة الــذي يســتخدم 
كرســًيا متحــرًكا. علــى ســبيل المثــال، التأكــد مــن عــدم وجــود أي عوائــق فــي الممــرات وعلــى الأرضيــات 
الذيــن  والأشــخاص  أو دراجــات ســكوتر  الذيــن يســتخدمون كــراٍس متحركــة  الأشــخاص  لمســاعدة 

يواجهــون صعوبــة فــي المشــي علــى التجــول والتحــرك بســهولة. 
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لمزيــد مــن المعلومــات بشــأن ســهولة التنقــل داخــل المبنــى، انظــر الملحــق )أ(: ســهولة اســتخدام محطــة 
العمــل والملحــق )ب(: التنقــل فــي مــكان العمــل. 

أو بــدًلا مــن ذلــك، يمكنــك مشــاهدة الدليــل الارشــادي للوصــول الشــامل: مركــز الملــك ســلمان لأبحــاث 
الإعاقة.

http://www.kscdr.org.sa/media/5019/uap-be-ar.pdf
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CASE STUDY

سارة

دراسة الحالة رقم 2 - الجزء 2

تــم  مهنــي،  معالــج  مــن  لســارة  تقييــم  إجــراء  بعــد 
بالتوصيــات. قائمــة  إعــداد 

اجتمعت سارة وليلى لمناقشة الخدمات التيسيرية 
التــي تمــت التوصيــة بهــا، والتي تشــمل ما يلي:

توفيــر طاولــة مكتــب متغيــرة الارتفــاع بحيــث 	 
أثنــاء  الجلــوس  أو  الوقــوف  ســارة  تســتطيع 

العمــل.
توفير كرسي مريح ذات مواصفات خاصة يتيح دعًما إضافًيا لمنطقة الظهر.	 
توفيــر ســماعات هاتــف بحيــث لا تحتــاج ســارة إلــى تثبيــت الهاتــف بيــن الكتــف والرقبــة 	 

أثنــاء إجــراء المكالمــات الهاتفيــة.
أخذ استراحات منتظمة للمشي والتمدد.	 
توفير كمبيوتر محمول خفيف الوزن لحضور الاجتماعات الخارجية.	 

وافقــت ســارة علــى أن هــذه الخدمــات التيســيرية يمكــن أن تســاعد علــى التخفيــف مــن الآلام 
فــي ظهرهــا، لــذا دونــت ليلــى ملاحظــة لديهــا للتواصــل مــع مســؤول المــوارد البشــرية ليباشــر 

تنفيــذ هــذه الخدمــات.

لجميــع  أســعار  عــروض  ثلاثــة  البشــرية  المــوارد  إدارة  أرســلت 
لترتيــب  توافــق   – البشــرية  المــوارد  تنميــة  لصنــدوق  الأجهــزة 
الحصــول علــى الدعــم المــادي بموجــب برنامــج دعــم التوظيــف. 
وقــد تمــت الموافقــة علــى طلــب الحصــول علــى الدعــم المــادي. 

تنفيــذ  بعــد  بينهمــا  فيمــا  دوريــة  اجتماعــات  لعقــد  لديهمــا  ملاحظــة  وســارة  ليلــى  ســجلت 
الخدمــات التيســيرية لتقييــم مــدى فعاليتهــا ومناقشــة مــا إذا كانــت تحتــاج إلــى أي تعديــلات.

HR
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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 أصحاب العمل في الغالب اعتقاد خاطئ بأن توظيف الأشــخاص ذوي الإعاقة يمثل خطورة 
لا يمكن التحكم بها على صحة وســلامة الشــخص ذي الإعاقة وزملائه.

بصفتــك صاحــب عمــل، يجــب أن تتبــع سياســة ســلامة، وأن تتشــاور مــع موظفيــك وممثلــي الســلامة 
بشــأن المخاطــر المحــددة والتدابيــر المطلــوب اتخاذهــا لتجنــب هــذه المخاطــر أو الســيطرة عليهــا. 

كذلــك يتوجــب عليــك أيًضــا التأكــد مــن إلمــام الموظفيــن بسياســة الســلامة. 

إذا كانــت لديــك مخــاوف تتعلــق بالصحــة والســلامة بشــأن موظــف ذو قامــة قصيــرة، ومــن أجــل 
الوصــول إلــى تحقيــق أفضــل المعاييــر المتعــارف عليهــا، ينبغــي عليــك مــا يلــي:

اتباع نهج إدارة الحالات.	 
إجراء تقييم فردي وموضوعي وفعال لأي مخاطر تتعلق بتوظيف شخص ذو قامة قصيرة.	 
تقديم خدمات تيسيرية يمكن أن تخفف أو تزيل المخاطر المرتبطة بالشخص.	 
القيــام بــكل مــا هــو عملــي بشــكل معقــول للتخفيــف أو إزالــة المخاطــر المتعلقــة ببيئــة العمــل أو 	 

أنشــطة العمــل، وتطبيــق معاييــر ممارســة ســليمة وآمنــة.
التعامل بشكل معقول مع أي حالات تنطوي على مخاطر أخرى.	 

الصحة والسلامة
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الإخلاء في حالات الطوارئ

إجــراءات  ووضــع  للإخــلاء  وســائل  توفيــر  أيًضــا  العمــل  أصحــاب  علــى  ينبغــي 
احترازيــة للســلامة لضمــان المحافظــة علــى حيــاة جميــع الموظفيــن فــي حالــة 

نشــوب حريــق.

ينبغــي علــى أصحــاب العمــل المشــاركة مــع الموظفيــن ذوي الإعاقــة لوضــع خطــة شــخصية تتضمــن 
مــا يحــدث فــي حــالات الطــوارئ.

يمكن أن تشتمل الاعتبارات المتعلقة بالأشخاص ذوي القامة القصيرة على ما يلي:

إتاحة مزيد من الوقت للتدريب على الإخلاء.	 
استكشاف خيارات لتنزيل الأشخاص محمولين على السلالم، إذا كان ذلك ضرورًيا.	 
استخدام مصعد مخصص للإخلاء في حالة الحريق في حالة توفره.	 
وضع درابزين للسلالم للمساعدة أثناء الإخلاء.	 
قيام مفتشي الحريق بإجراء مراجعات إضافية.	 
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الإطار التنظيمي في المملكة العربية السعودية  .6

لقــد ورد النــص بوضــوح علــى حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة ســواء علــى المســتوى العالمــي فــي 
المحلــي فــي تعريــف  المســتوى  الإعاقــة، وعلــى  الأشــخاص ذوي  المتحــدة لحقــوق  الأمــم  اتفاقيــة 
الإعاقــة الصــادر عــن وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة ونظــام رعايــة المعوقيــن فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية.

فــي العــام 2008، وقعــت المملكــة العربيــة والســعودية وصادقــت علــى 
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة والتــي تنــص 

علــى مــا يلــي:

المادة )27(

العمل والعمال

تعتــرف الــدول الأطــراف بحــق الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي العمــل، علــى قــدم المســاواة مــع . 1
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؛

)أ( المستوى الدولي
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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؛

)ج( كفالــة تمكيــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن ممارســة حقوقهــم الُعماليــة والنقابيــة علــى قــدم 
المســاواة مــع الآخريــن؛

)د(  تمكيــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن الحصــول بصــورة فعالــة علــى البرامــج العامــة للتوجيــه 
والمســتمر؛ المهنــي  والتدريــب  التوظيــف،  وخدمــات  والمهنــي،  التقنــي 

)هـــ( تعزيــز فــرص العمــل والتقــدم الوظيفــي للأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي ســوق العمــل، فضــلا عــن 
تقديــم المســاعدة علــى إيجــاد العمــل والحصــول عليــه والمداومــة عليــه والعــودة إليــه؛

)و( تعزيــز فــرص العمــل الحــّر، 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( كفالة 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.

تكفــل الــدول الأطــراف عــدم إخضــاع الأشــخاص ذوي الإعاقــة للــرق أو العبوديــة، وحمايتهــم علــى . 2
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 تعريفــًا للإعاقــة والعمــل 
أحــكام  تنفيــذ  فــي  التنفيذيــة  اللائحــة  مــن  )العاشــرة(  المــادة  فــي 
المــادة )الثامنــة والعشــرون( مــن نظــام العمــل والتــي صــدرت في القرار 
الــوزاري رقــم 1982 وتاريــخ 28/6/1437هـــ الــذي أقــر اللائحــة التنفيذيــة 
الُمعدلــة لنظــام العمــل. حيــث أوضحــت المــادة العاشــرة المقصــود 
بأنــه » كل شــخص يثبــت بموجــب تقريــر  الإعاقــة  بالشــخص ذوي 
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«.
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الأشــخاص ذوي  بمــا فيهــم  المهــارة  الموهوبيــن وذوي  بتوظيــف  إذا كنــت صاحــب عمــٍل يهتــم 
الإعاقــة، فيمكــن للخدمــات والمؤسســات والشــركات التاليــة أن تســّهل احتياجــات العمــل لديــك.

p طاقات – البوابة الوطنية للعمل   
طاقات هي مبادرة وطنية أنشئت لتكون منصة افتراضية لسوق العمل في المملكة 
العربية السعودية، وتمتد لتغطي القطاعين العام والخاص. ترتكز رسالة طاقات على 
تقديم وتبادل خدمات التوظيف والتدريب بكفاءة وفاعلية لزيادة استقرار وتطوير 

القوى العاملة.

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

p فروع صندوق تنمية الموارد البشرية و مراكز طاقات   

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

الخدمــات أو المؤسســات غيــر التابعــة لصنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية ليســت بالضــرورة معتمــدة مــن 
الصندوق. 

p جمعية الإعاقة الحركية للكبار  

920009882  -  +966 11 292 1572  : هــاتف   
  www.harakia.org.sa  : الموقع الاكتروني 

harakia@harakia.org.sa  : البريد الاكتروني 
1  : المنطقة  

p مؤسسة العنود الخيرية  
صيانة الكراسي المتحركة للأشخاص ذوي الإعاقة

تحويلة 1240 - 1423   +966 11 481 8877  : هــاتف   
+966 11 482 6164  : فاكس   

1  : المنطقة  

المؤسسات المفيدة   .7
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p الجمعية الخيرية لرعاية ذوي الإعاقة بالرس  
تقديم الرعاية وإعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة

  +966 16 333 8444  : هــاتف   
  www.dcr.sa  : الموقع الاكتروني 

5  : المنطقة  

p إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة  
إعادة التأهيل الطبي والخدمات التعليمية والتدريب المهني

+966 13 868 1306  : هــاتف   
www.psrc.org.sa  : الموقع الاكتروني 
info@psrc.org.sa  : البريد الاكتروني 

4  : المنطقة  

p جمعية فتاة الإحساء التنموية الخيرية  
تقديم خدمات الدعم وإعادة التأهيل للنساء والأطفال

 +966 13 593 0421  : هــاتف   
الموقع الا

www.fatatalhasa.com كتروني : 
4  : المنطقة  

p )جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي )واعي  
تهدف الى تنمية الوعي والسلوك الحضاري لدى الفرد والأسرة والمجتمع، وتفعيل 

طاقات الأفراد والمؤسسات

+966 11 263 4111  -  +966 11 269 4499  : هــاتف   
  www.wa3i.org.sa  : الموقع الاكتروني 

1  : المنطقة  
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p جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء  
تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة

+966 13 562 0222  : هــاتف   
 +966 13 562 0111  : فاكس   

  www.hdisabled.org.sa  : الموقع الاكتروني 
4  : المنطقة  

p الجمعية الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين في بريدة  
البرامج وخدمات إعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة

+966 16 385 0120  : هــاتف   
 +966 55 326 2424  : جوال   
www.cdb.org.sa  : الموقع الاكتروني 

 scrdisa@gmail.com  : البريد الاكتروني 
5  : المنطقة  

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

+966 11 488 4401  : هــاتف   
+966 11 482 6164  : فاكس   

  www.kscdr.org.sa  : الموقع الاكتروني 
13 - 1  : المنطقة  

p 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

  www.doroob.sa  : الموقع الالكتروني 
13 - 1  : المنطقة  
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p قادرون – شبكة أصحاب الأعمال والإعاقة  
تقديم الإرشاد والتوجيه والتدريب ومعايير الممارسة الأفضل لأصحاب العمل لتوظيف 

الموظفين ذوي الإعاقة والاحتفاظ بهم على رأس العمل وتضمينهم من خلال بيئات 
عمل شمولية.

 +966 12 698 6116  : هــاتف   
   www.qaderoon.sa  : الموقع الاكتروني 

info@qaderoon.sa  : بريد الكتروني  
13 - 1  : المنطقة  
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p  W3C اتحاد شبكة الإنترنت  
مؤسسة تم إنشاؤها لوضع المعايير والمحافظة على حداثتها فيما يتعلق بالإنترنت 

لتمكين المستخدمين من الوصول إلى صفحات الإنترنت بدون مشاكل.

    www.w3.org  : الموقع الاكتروني 
عالمي  : المنطقة  

p منظمة الصحة العالمية  
يعمل موظفو منظمة الصحة العالمية مع الحكومات وشركاء آخرين في أكثر من 150 

دولة لضمان أعلى مستويات الصحة لجميع الناس.

http://www.who.int/en  : الموقع الاكتروني 
عالمي  : المنطقة  

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

للأشخاص ذوي الإعاقة

http://www.businessanddisability.org/index.php/en  : الموقع الاكتروني 
عالمي  : المنطقة  
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CHANGE IN LEVEL 7mm-13mm
BEVELED BUT NOT STEEPER THAN 1:2
(RATIO OF RISE TO RUN)

RUN

RI
SE 7 mm-13 mm

6 mm
MAX

سهولة الوصول إلى محطة العمل 

جميــع الترتيبــات التيســيرية التاليــة مفصلــة فــي الدليــل الإرشــادي للوصــول الشــامل بالمملكــة العربيــة 
الســعودية – مركــز الملــك ســلمان لأبحــاث الإعاقــة – 2012. الأرقــام التاليــة هــي أرقــام فصــول المســائل 

)accessibility.pscdr.org.sa(. ذات الصلة

تصميم المكتب، أسطح الأرضيات الأبواب والمساحات )3-2-9، 3-3-2-25، 3-5-2(

الملحق »أ«
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مكتــب قابــل لتعديــل الارتفــاع أو طاولــة لشــخص لا يســتطيع العمــل بارتيــاح علــى أحــد 
)3-3-6( الموجــودة  المكاتــب 
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نظــام وضــع الملفــات بالشــكل الــذي يمكــن مــن الوصــول إليهــا للشــخص الــذي لا يســتطيع 
الوصــول لأدراج الملفــات العلويــة والســفلية فــي خزانــة الملفــات الرأســية. )3-3-9(
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والمــواد  المكتبيــة  المســتلزمات 
المســتخدمة بشــكل متكــرر فــي معظــم 
الوصــول  ســهلة  الأدراج  أو  الأرفــف 
يســتطيع  لا  الــذي  للشــخص  إليهــا 
الوصــول إلــى الأرفــف والأدراج العلويــة 

)3-3-9( والســفلية. 

للشــخص  الكتــب  الصفحــات وحامــل  مقلــب 
الأوراق. مــع  التعامــل  لا يســتطيع  الــذي 

وســائل الكتابــة للشــخص الــذي لا يســتطيع 
الإمســاك بــأداة الكتابــة.

إليهــا  الوصــول  ســهلة  المكتبيــة  الآلات 
مثل آلات تصوير المســتندات والفاكســات، 
يســتخدم  الــذي  الشــخص  يتمكــن  بحيــث 
مــن  إليهــا  الوصــول  مــن  متحــرًكا  كرســًيا 

)3-3-10( جالســًا  الوضــع 
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هاتــف بمكبــر صــوت، هاتــف بــزر كبيــر، نظــام اتصــال آلــي، نظــام بريــد صوتــي و/ أو ســماعة 
رأس، بنــاء علــى محــددات الشــخص وتفضيلاتــه. )3-4-7(

بدائــل الدخــول إلــى الكومبيوتــر مثــل التعــرف علــى الــكلام، إدخــال شــفرة مــورس، تــراك بولــز، 
قفــل المفاتيــح، بدائــل لوحــات المفاتيــح و/ أو مــاوس ســتيك، بنــاء علــى حــدود الشــخص 

وتفضيلاتــه
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سهولة الوصول إلى مكان العمل 

الشــامل  للوصــول  الإرشــادي  الدليــل  فــي  مفصلــة  التاليــة  التيســيرية  الترتيبــات  جميــع 
بالمملكة العربية الســعودية – مركز الملك ســلمان لأبحاث الإعاقة – 2012. الأرقام التالية 

)accessibility.pscdr.org.sa( .هــي أرقــام فصــول المســائل ذات الصلــة

أماكــن وقــوف الســيارات ســهلة الوصــول للشــخص الــذي يقــود ســيارة )3-1-1، 3-1-3، 3-1-4، 
6-1-3، و3-1-9(

>200 mm

75 mm
MIN

CHANGE IN LEVEL UP TO 6 mm
MAY BE VERTICAL

RISE 6 mm or LESS

الملحق »ب«
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وسائل النقل المحلية سهلة الوصول – جمعية حركية )انظر الموارد المحلية(
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طريــق الانتقــال ســهل الوصــول مــن مــكان وقــوف الســيارات إلــى داخــل المبنــى )3-1-13، -3-2
1، 2-2-3، و3-2-3(
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دورات المياه والاســتراحات ســهلة الوصول )3-2-11، 3-2-12، 3-2-14، 3-2-15، 3-2-16، -3-2
17، 18-2-3، 23-2-3، 22-2-3، و 3-2-25(
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والســلالم  كالمصاعــد  الشــخص،  عمــل  محطــة  إلــى  إليــه  الوصــول  ســهل  الانتقــال  طريــق 
)3-2-8  ،3-2-7  ،3-2-6  ،3-2-5( إلــخ  المتحركــة، 
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HANDRAIL

19 mm MIN

12
00

 m
m

 M
AX

89
0 

m
m

 M
IN

80
0 

m
m

-9
20

 m
m

16 mm MIN

لمزيــد مــن المعلومــات حــول إمكانيــات الدخــول إلــى المبانــي، أنظــر دليــل الإرشــادات العامــة للدخــول 
http://www.kscdr.org.sa/media/5019/uap-be-ar.pdf :إلــى المبانــي
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الشركاء المتعاونين  .8

يرحب صندوق تنمية الموارد البشرية بتلقي الملاحظات من الأشخاص والمؤسسات وأصحاب 
العمل المهتمين حول دليل الخدمات التيسيرية هذا لإيجاد فرص العمل.

لتقديم ملاحظاتكم واقتراحاتكم فضلًا الاتصال بصندوق تنمية الموارد البشرية – توافق على 
Tawafuq@hrdf.org.sa البريد الإلكتروني

 وسوف تشتمل الطبعة الثانية من الدليل على الملاحظات المقدمة وأسماء المؤسسات وأصحاب 
العمل الذين شاركوا في عملية المراجعة.

الموعد النهائي لتقديم الملاحظات على الطبعة الأولى هو 1 سبتمبر 2017م.








