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1.	 http://www.spinalinjury101.org/details

1 - مقدمة

هــذا الدليــل هــو واحــد مــن سلســلة مــن 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 لمــدراء المــوارد البشــرية، والمــدراء المشــرفين، وفروع 
صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية، ومراكــز طاقــات، ومكاتــب التوظيــف، وأي خدمــات أخــرى تهــدف 

إلــى تشــجيع توظيــف الأشــخاص ذوي الإعاقــة.

ما هي إصابة العمود الفقري؟

تنتــج الإصابــات فــي العمــود الفقــري إمــا عــن إصابــة عرّضيــة، علــى ســبيل المثــال الإصابــة فــي حــادث 
ســيارة أو الســقوط أو الإصابــة بمــرض كالســرطان أو ترقــق العظــام أو التصلــب المتعــدد. 

النخــاع الشــوكي جــزء هــام مــن الجهــاز العصبــي المركــزي. وهــو آليــة لإرســال 
الرســائل مــن الدمــاغ إلــى بقيــة أجــزاء جســم الإنســان، ومــن الجســم إلــى الدمــاغ. 

تحــدث إصابــة العمــود الفقــري عندمــا يتعــرض العمــود الفقــري لأي ضــرر 
يمنــع الاتصــال بيــن الدمــاغ والجســم. وبعــد التعــرض لإصابــة فــي العمــود 
الفقــري، تتأثــر الرســائل الحســية والحركيــة والانعكاســية، ويمكــن أن لا 
تتمكــن مــن تجــاوز مــكان الضــرر فــي العمــود الفقــري. وتكــون الإصابــات 
إمــا كاملــة أو غيــر كاملــة، وذلــك بحســب مــا إذا كانــت هنــاك أي حركــة أو إحســاس 

يحــدث عنــد أو تحــت مســتوى الإصابــة.1

إصابــة النخــاع الشــوكي تختلــف كثيــًرا عــن إصابــات الظهــر ومنهــا علــى ســبيل 
المثــال الانــزلاق الغضروفــي أو الضغــط فــي أعصــاب الظهــر. وتشــمل إصابــات 
الظهــر التغيــرات العضليــة الهيكليــة والتغيــرات فــي العصــب المحيــط حيــث 
تختلــف  المركــزي.  العصبــي  الجهــاز  تضــرر  إلــى  الشــوكي  النخــاع  إصابــة  تــؤدي 
كيفيــة ونســبة التعافــي مــن الإصابــة فــي العمــود الفقــري مــن شــخص لآخــر. 



7

الخدمات التيسيرية المقدمة للأشخاص ذوي الإصابة في العمود الفقري 

طبعة 1,  يناير 2017

مستوى الإصابة

مســتوى الإصابــة هــو النقطــة الدقيقــة فــي النخــاع الشــوكي التــي تعرضــت للضــرر. وتحــدد المســتويات 
بعــدد الأعصــاب مــن أعلــى الرقبــة نــزولًا.

تتوزع هذه الأعصاب على مجموعات في أربعة مواضع مختلفة:

عنقية	 
صدرية	 
قطنية	 
عجزية	 

فــإذا تعــرض الشــخص لإصابــة فــي النخــاع الشــوكي فــي موضــع الرقبــة، يتضــرر أحــد الأعصــاب الرقبيــة 
)7-1(. ويمكــن الإشــارة إلــى الإصابــة مــن هــذا النــوع بـــ C1، أو C2، إلــخ.

إذا كانــت إصابــة النخــاع الشــوكي فــي الظهــر، يكــون الضــرر إمــا فــي أحــد الأعصــاب الصدريــة )12-1( أو 
الأعصــاب القطنيــة )5-1(. ويمكــن الإشــارة إلــى إصابــة الظهــر بـــ T6، أو L1، إلــخ.
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الشــلل الســفلي: يــؤدي تضــرر النخــاع الشــوكي فــي الظهــر إلــى شــلل نصفــي أو ســفلي، وهــذا يؤثــر 
علــى الحركــة والإحســاس فــي الســاقين مــع احتمــال التأثيــر علــى بعــض عضــلات المعــدة.

الشــلل الرباعــي: يــؤدي تضــرر النخــاع الشــوكي فــي الرقبــة إلــى شــلل رباعــي. ويؤثــر هــذا الشــلل علــى 
الحركــة والإحســاس فــي الأطــراف الأربعــة جميعهــا، بالإضافــة إلــى عضــلات المعــدة والصــدر.

1.  ا����ة ا������
2. ا����ة ا�������
3. ا����ات ا������
4. ا����ات ا������
5. ا����ات ا������
6. ا����ات ا������
7. ا����ات ا������

ا��أس – ا����غ – ا��ذن ا������ وا��ذن ا����� 
ا�����ب ا������ – ا����ب ا������ – ا�����ن - ا����ن

ا�����ن – ا���ان – ا��ذن ا���ر���
ا���� – ا��� – ا�����ن – ���ات ��������س

ا�����م - ا����ل ا������
ا�����ن – ا����� - ا���ز��ن

ا�����ن ا��ر����ن - ا�����ن

1. ا����ات ا���ر��
2. ا����ات ا���ر��
3. ا����ات ا���ر��
4. ا����ات ا���ر��
5. ا����ات ا���ر��
6. ا����ات ا���ر��
7. ا����ات ا���ر��
8. ا����ات ا���ر��
9. ا����ات ا���ر��
10. ا����ات ا���ر��
11. ا����ات ا���ر��
12. ا����ات ا���ر��

1. ا����ات ا������
2. ا����ات ا������
3. ا����ات ا������
4. ا����ات ا������
5. ا����ات ا������

ا�����

ا���� 

ا������ – ا���يء – ا��را��ن ا�������ن - ا������ 
ا����

ا�����ن – ا���ر - ا���ي
ا���ارة

ا���� – ا��ورة ا������ – ا�����ة ا������ 
ا����ة 

ا�������س – ا����� ���
ا����ل

ا�����ن ا�������ن 
ا������ن
ا������ن

ا�����ء ا������ – ا��ورة ا������و��

ا�����ء ا������ – ا������ ا��ر���
ا���� – ا��ا��ة – ا�����ن ا�������ن 

ا������ – ا�����ء ا�������� -  ا������ن
ا�����ب ا��ر��� – ��ة ا���و����� 

ا�����ن ا�������ن - ا�����ن

���م ا��ر��� - ا������ن

ا������� - ا���ج

C4
ا������ �� ا����ة ا������ 

(��� ر����)

C6
ا������ �� ا����ة ا������

(��� ر����)

ا����د ا����ي 
ر�� ������ ���ا�� ردود ا���� ا���������

ا����د ا����ي ا�����

ا����د ا����ي ا���ري

ا����د ا����ي ا�����

T6
ا������ �� ا����ة

ا���ر�� (��� ����)

L1
ا������ �� ا����ة ا������

(���� ���)
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هل يستخدم كل شخص من ذوي إصابة في العمود الفقري كرسًيا متحرًكا؟

لا. يمكــن أن يســتخدم بعــض الأشــخاص ذوي الإصابــة فــي العمــود الفقــري كرســًيا متحــرًكا فــي 
مناســبات معينــة، غيــر أنهــم يســيرون باســتخدام وســائل مســاعدة علــى الحركــة كالعــكازات مثــلًا 
للمســافات القصيــرة. فــكل شــخص يختلــف عــن الآخــر ومــن المهــم عــدم وضــع أي افتراضــات حــول 

مــدى اســتخدام أي شــخص لكرســي متحــرك.

مــن المنطقــي مــن الناحيــة العمليــة تقديــم خدمــات تيســيرية للأشــخاص ذوي الإصابــة فــي العمــود 
الفقــري، حيــث أّنهــم يملكــون يملكــون فــي الغالــب مواهــب غيــر مســتغلة بالدرجــة الكافية في مكان 
العمــل. وبــدون الخدمــات التيســيرية، يمكــن أن لا يتقــدم المرشــحون الجيــدون لشــغل الوظائــف 
ويمكــن بالتالــي خســارة موظفيــن جيديــن. وتتفــاوت الاحتياجــات الدقيقــة مــن شــخص إلــى آخــر. 

ويجــب دائًمــا ســؤال الشــخص عــن الأشــياء التــي يحتاجهــا.
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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.

الخدمــة التيســيرية ليســت علاجــًا خاصــًا، 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 تكــون مجديــة 
تجارًيــا. 

الخدمات	التيسيرية	ومعايير	الممارسة	الأفضل

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 للممارســة الأفضــل 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«. نقطــة الانطــلاق المناســبة 
لتعريــف مــا هــو معقــول تتمثــل بالقيــام بمــا يبــدو منصًفــا وعــادلًا للشــخص وللآخريــن الذيــن يعملــون 

لــدى صاحــب العمــل بمــا يتناســب مــع حجــم المنشــأة ومواردهــا.

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

ما هي الخدمات التيسيرية ؟  .2
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لتحديد	معايير	الممارسة	الأفضل:

قم بترتيب مشاركة الأفراد في وضع الحلول واحترام حقوقهم في المحافظة على السرية.	 
ربما تحتاج إلى تغيير طريقة تعالمك مع الأشخاص لكي تكون معاملتك لهم منصفة.	 
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. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs397/en/

على	الصعيد	المحلي:

رّبمــا لا تمّثــل البيانــات الوطنيــة المقدمــة فــي الدليــل عــدَد الباحثيــن عــن العمــل مــن ذوي الإعاقــة فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية حتــى تاريــخ 31 ينايــر 2017 بشــكٍل كامل.

اســُتخلصت البيانــات الــواردة أدنــاه مــن الإجابــات علــى اســتبيان الإعاقــة والتــي ذكرهــا باحثــون عــن 
العمــل مســجلون فــي بوابــة العمــل الوطنيــة. عنــد الإجابــة عــن اســتبيان الإعاقــة قــام الباحثــون عــن 
العمــل بالإشــارة بأنفســهم إلــى/ بالإعــلان بأنفســهم عــن وجــود ضعفــًا وظيفيــًا لديهــم، وعليــه فــإن 
هــذه العمليــة عرضــٌة لوجــود إشــارٍة إيجابيــٍة زائفــة بوجــود ضعــف وظيفــي  حيــث أّن الباحثيــن عــن 
العمــل يقومــون بتعبئتهــا بأنفســهم، غيــر أن هــذه العمليــة تخّفــف مــن خطــر عــدم التعــرف علــى 

الأشــخاص الذيــن لديهــم احتياجــاٍت للترتيبــات التيســيرية فــي مــكان العمــل.

ما هو مدى شيوع إصابات العمود الفقري؟  .3

على	الصعيد	العالمي:

وفًقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، يصاب 500.000 شخص كل سنة في العمود الفقري.3

2016

+500,000

2017

+500,000

2017

+500,000

2019

+500,000

2020

+500,000

2018

+500,000
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 ُتجمــع بيانــات الإعاقــة منــذ عــام 2013، وقــد لا تمّثــل البيانــات القديمــة الباحثيــن عــن العمــل مــن ذوي الإعاقــة فــي المملكــة . 4
العربيــة الســعودية بشــكٍل كامــل. 

فــي فئــة الضعــف الوظيفــي » المتعــدد« لا تقــدم اســتبانة توافــق تقريــرًا عــن عــدد الباحثيــن عــن العمــل لــكل نــوع مــن أنــواع . 5
الضعــف الوظيفــي ، فذلــك الرقــم يشــمل الأشــخاص الذيــن لديهــم ضعــًف وظيفــي ذو صلــًة بالســمع ولكــن الأشــخاص ذوي 

الضعــف الوظيفــي ذي الصلــة بالســمع داخــل فئــة »المتعــدد« هــذه يبقــى مجهــولًا.

89,361 �� ا������� �� ا���� ������دة ذا�ً�� �� أّن ����� ���ً� 
و����ً� ذا ����ٍ� ������.

+

إ���ا��ت ا���ا�� ا����ي ����ز�� داون إ���� ا�����د ا����ي ا������ب ا�����ص ا��������
و���ف ا���� 

ا�����ص ا���
و���ف ا���� 

2013201420152016

342,084  �� ا������� �� ا���� ������دة ذا�ً�� �� أن ����� ����ُ و�����ُ ���ّ�دًا وا��ي �� ���� 
���ً� و����ً� ذا ����ٍ� ������.

فيمــا بيــن عامــي 2013 و 2016 4  قــام  89,361 مــن الباحثيــن عــن العمــل بالإفــادة ذاتًيــا عــن أّن لديهــم 
ضعفــًا وظيفيــًا ذا علاقــٍة بالحركــة ) بمــا فــي ذلــك إصابــات العمــود الفقــري(.

بالإضافــة إلــى ذلــك، وفــي نفــس الفتــرة، قــام	342,084	مــن الباحثيــن عــن العمــل بالإفــادة ذاتًيــا عــن 
أن لديهــم ضعفــًا وظيفيــًا متعــّددًا والتــي قــد	تشــمل ضعــف وظيفــي ذا علاقــٍة بالحركــة ) بمــا فــي 

ذلــك إصابــات العمــود الفقــري(5.
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غالبًــا مــا يعتقــد أصحــاب العمــل أنــه مــن الصعــب توظيــف الأشــخاص ذوي الإصابــة فــي العمــود 
تشــمل  المغلوطــة  التصــورات  وهــذه  المتحــرك.  الكرســي  يســتخدمون  الذيــن  والأشــخاص  الفقــري 
الاعتقــاد بأنهــم يكونــون محدوديــن بوظائــف معينــة. غيــر أن الأشــخاص ذوي الإصابــة فــي العمــود 
الفقــري يســتطيعون القيــام بمعظــم الوظائــف، كمــا يســتطيعون أظهــار نفــس القــدرة فــي العمــل 

كأي شــخص آخــر فــي حــال حصولهــم علــى التدريــب والمســاندة. 

مــن المحتمــل أن تضطــر إلــى إدارة شــخص يتعــرض لإصابــة فــي العمــود الفقــري فــي المســتقبل، حتــى 
لــو لــم يكــن أحدهــم يعمــل لديــك حالًيــا، حيــث أن معظــم الأشــخاص ذوي الإعاقــة يكتســبون هــذه 

الإعاقةأثنــاء حياتهــم العمليــة.

بالتحــدث بانتظــام مــع الموظفيــن عــن عملهــم، علــى ســبيل المثــال إجــراء اجتماعــات شــخصية مــع 
الموظــف، يمكــن أن تتمكــن مــن التعــرف علــى الصعوبــات التــي يواجههــا موظــف لديــه إصابــة 
فــي العمــود الفقــري. وســوف يتيــح لــك ذلــك فرصــة للتحــدث بشــأن الخدمــات التيســيرية لتمكيــن 

الموظــف مــن العمــل بكفــاءة أكبــر.
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4. http://www.saut.org.sa/language-guide

كلمة حول اللغة عند التحدث عن الإعاقة

)أو  »الشــخص  مصطلــح  نســتخدم  أن  المهــم  مــن  الإعاقــة،  عــن  التحــدث  عنــد 
الأشــخاص( ذو الإعاقــة«. وكلمــة “الشــخص” أو “الأشــخاص” وكلمــة “الإعاقــة” 
أو تصــف  تحــدد  لا  الإعاقــة  أن  علــى  للتشــديد  بكلمــة »ذو«  عــن عمــد  تفصــل 

ككل.  الشــخص 

لذلــك، عنــد الإشــارة إلــى شــخص لديــه إصابــة فــي العمــود الفقــري، ينبغــي الإشــارة إليــه علــى أنــه 
»شــخص ذو إصابة في العمود الفقري«. فإذا كان الشــخص يســتخدم كرســًيا متحرًكا، فإن المصطلح 
المقبــول فــي تلــك الحالــة هــو »مســتخدم كرســي متحــرك« أو »شــخص يســتخدم كرســًيا متحــرًكا«. 
ويجــب تفــادي اســتخدام أي مصطلحــات توحــي بــأن الشــخص مقيــد بكرســيه المتحــرك، علــى ســبيل 
المثــال القــول »إنــه قيــد الكرســي المتحــرك«. وفــي الواقــع، فــإن الكرســي المتحــرك يعطــي الشــخص 

اســتقلالية أكبــر ممــا لــو كان بدونــه.

لمزيــد مــن المعلومــات حــول آداب الســلوك والتواصــل، أنظــر »دليــل آداب وقواعــد التخاطــب مــع 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة« الصــادر مــن صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية. 

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

الاجتماع بالأشخاص ذوي الإصابة في العمود الفقري

هنــاك الكثيــر مــن درجــات وأنــواع الإصابــات المختلفــة فــي العمــود الفقــري. وفيمــا 
يلــي بعــض النصائــح التــي تســاعدك أثنــاء التواصــل مــع شــخص ذي الإصابــة فــي 

العمــود الفقــري:

حاول أن تكون على مستوى رؤية مستخدم الكرسي المتحرك لتفادي تشنج الرقبة.	 
يجب عليك الانتباه لكيفية تصرفك عند الركوع أو جلوس القرفصاء للتحدث مع الشخص.	 

دليل آداب التعامل والتخاطب مع الأشخاص ذوي الإعاقة  .4
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تذكر أنه يجب معاملة الأشخاص الراشدين على أنهم أشخاص راشدون.	 
لا تقــم أبــًدا بلمــس أو تحريــك العــكازات أو العصــا أو المّشــاية، أو بدفــع الكرســي المتحــرك بــدون 	 

موافقــة المســتخدم.
اعرض مقعًدا على الشخص الذي يمكن أن يكون بحاجة للجلوس.	 
تحدث بشكل مباشر مع مستخدم الكرسي المتحرك، وليس مع مرافقه.	 
الكرســي المتحــرك الــذي يســتخدمه الشــخص هــو امتــداد للمســاحة الشــخصية لذلــك الشــخص ولا 	 

ينبغــي الاتــكاء عليــه.
لا تقم أبًدا بتعليق أي شيء على الكرسي المتحرك الخاص بالشخص.	 
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تقديم الخدمات التيسيرية  .5

التوظيف والاختيار

يمكــن أن يتوجــب عليــك أيًضــا تقديــم خدمــات تيســيرية خــلال عمليــة 
التوظيــف لتمكيــن الأشــخاص ذوي الإصابــة فــي العمــود الفقــري مــن 
المهــم عــدم وضــع افتراضــات حــول مــا  تــام. ومــن  المشــاركة بشــكل 

يمكــن أو لا يمكــن للمتقــدم للوظيفــة القيــام بــه.

ليــس مــن الممارســة الجيــدة 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.

الوصف الوظيفي

عند	كتابة	الوصف	الوظيفي	ومواصفات	المرشحين:

يجــب عليــك أن تبيــن بالتحديــد المهــارات المطلوبــة والقــدرات التــي تتطلبهــا الوظيفــة. علــى 	 
ســبيل المثــال، إذا كانــت الوظيفــة تشــتمل علــى الكثيــر مــن الســفر، يجــب عليــك فــي تلــك الحالــة 

التأكــد مــن بيــان ذلــك بالتحديــد.
يجــب عليــك أن تكــون مرًنــا. يمكــن أن تحقــق التغييــرات الطفيفــة فــي غالــب الأحيــان فروقــات 	 

كبيــرة. علــى ســبيل المثــال، يمكــن أن يتــم تكليــف شــخص آخــر فــي الفريــق بالقيــام بمهمــة معينــة 
عنــد احتمــال مواجهــة مقــدم الطلــب لصعوبــات فــي القيــام ببعــض العناصــر التــي لا تتعــدى كونهــا 

جــزًءا بســيًطا مــن الوظيفــة.
لا تقــم دون مبــرر باســتبعاد المرشــحين ذوي الإصابــة فــي العمــود الفقــري. يجــب عليــك التركيــز 	 

علــى مــا هــو مطلــوب تحقيقــه فــي الوظيفــة وليــس علــى كيفيــة تحقيقــه.
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إعلانات الوظائف وطرق جذب مقدمي الطلبات

عند الإعلان عن وظيفة:

اســتخدم عبــارات إيجابيــة، علــى ســبيل المثــال »إننــا نرحــب بالباحثيــن عــن عمــل من الأشــخاص 	 
ذوي الإعاقة«.

اكتــب اســم جهــة الاتصــال التــي يمكــن للأشــخاص الذيــن يحتاجــون إلــى خدمــات تيســيرية 	 
المختلفــة  الاتصــال  وســائل  مــن  عــدد  باســتخدام  بهــا،  الاتصــال  التوظيــف  عمليــة  أثنــاء 
)علــى ســبيل المثــال البريــد الإلكترونــي، والهاتــف، والرســائل القصيــرة، والرســائل بالوســائط 

المتعــددة(.
ضــع الإعــلان فــي أكثــر مــن مــكان واحــد. بالإضافــة إلــى الصحــف المتداولــة، اســتخدم محطــة 	 

الراديــو المحليــة، والصحــف الناطقــة، والصحافة المجتمعية.
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:

التقــدم لوظيفــة يكــون حاصــلًا علــى مؤهــلات أعلــى ممــا هــو مطلــوب لحاجتــه إلى إعادة اكتســاب 	 
الثقة.

يمكن أن تكون هناك ثغرات في بيانات السيره الذاتية بسبب إعاقته.	 
يمكــن أن يكــون قــد اكتســب خبــرة فــي عمــل غيــر مدفــوع الأجــر، علــى ســبيل المثــال خبــرة عمليــة 	 

وعمــل تطوعي.
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المقابلات الشخصية

حيــث إنــك ترغــب فــي توظيــف الشــخص الأفضــل لشــغل الوظيفــة، يمكــن أن 
تحتــاج إلــى التأكــد مــن أن جميــع المرشــحين قادريــن علــى إثبــات قدرتهــم علــى 
القيــام بالعمــل. يجــب عليــك التركيــز علــى قــدرات الشــخص. فــإذا كانــت لديــك 
أي شــكوك بشــأن قــدرة الشــخص علــى القيــام بمهــام وظيفيــة أساســية، يمكنــك 

ببســاطة ســؤال الشــخص عــن كيفيــة قيامــه بتلــك المهــام.

الاختبارات 

عندمــا تقــوم بدعــوة مقدمــي الطلبــات لإجــراء مقابــلات شــخصية، تأكــد مــن ســؤال 
جميــع المرشــحين عمــا إذا كانــوا يحتاجــون إلــى أي خدمــات تيســيرية خــلال المقابلــة 
إمكانيــة  الشــخصية  المقابلــة  لــك  تتيــح  التســيرية،  الخدمــات  وبتقديــم  الشــخصية. 

تقييــم قــدرة المرشــحين ذوي الإصابــة فــي العمــود الفقــري:

تأكــد مــن أن موظفــي الاســتقبال والأمــن يعلمــون كيفيــة الترحيــب وتقديــم المســاعدة للــزوار 	 
ذوي الإعاقــة.

تأكد من خلو الممرات والمسارات من أي عوائق لتسهيل انتقال مستخدمي الكراسي المتحركة 	 
عبــر المبنى.

تأكد من أن جميع المصاعد في حالة تشغيلية جيدة.	 
تأكــد مــن وجــود إجــراءات للإخــلاء فــي حالــة نشــوب حريــق، تشــتمل علــى خدمــات تيســيرية 	 

متحركــة. كراســي  يســتخدمون  الذيــن  للأشــخاص 
يجب التفكير في كيفية وصول المرشــح إلى مكان إجراء المقابلة، وخيارات وســائل المواصلات 	 

المتاحــة له.
يجــب ترتيــب مخطــط غرفــة المقابــلات بحيــث يســتطيع المرشــح التحــرك فيهــا بســهولة – اســأل 	 

المرشــح مــا إذا كان يرغــب فــي الجلــوس أثنــاء المقابلــة.
اسأل المرشح أين يرغب في أن يرافقه أحد من مكتب الاستقبال إلى غرفة المقابلات.	 
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CASE STUDY

أحمد وإجراء المقابلة الشخصية

دراسـة حــالـــــة 1

تقدم أحمد بطلب وظيفة مســاعد في قســم الموارد البشــرية 
فــي سلســلة متاجــر ســوبرماركت كبــرى. أحمــد لديــه إصابــة فــي 

العمود الفقري ويســتخدم كرســًيا متحرًكا عادًيا. 

مقابلــة  إجــراء  أحمــد  علــى  عــرض  أن  بعــد 
حمــزة  التوظيــف  مديــر  أحمــد  أخبــر  شــخصية، 
بأنــه يســتخدم كرســًيا متحــرًكا وأنــه يحتــاج إلــى 
إجــراء المقابلــة فــي مكتــب يســهل الوصــول 

إليــه.

قال حمزة لأحمد أن الدخول إلى المبنى سهل وأنه مجهز بأبواب أوتوماتيكية 
ومصعــد. ســأل حمــزة أحمــد أيًضــا مــا إذا كانــت يحتــاج إلــى أي خدمــات تيســيرية 

لإجراء المقابلة الشــخصية.

يســهل  ســيارة  موقــف  أحمــد  طلــب 
مؤهلــة. ميــاه  ودورة  إليــه  الوصــول 

أحمد

حمزة
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فــي اليــوم الــذي ســبق إجــراء المقابلــة، حجز حمزة موقف 
وأبلــغ موظفــي  إليــه  الوصــول  يســهل  لأحمــد  ســيارة 
الموقــف بذلــك. أخبــر حمــزة أيًضــا موظفــي الاســتقبال 
بــأن أحمــد ســوف يحضــر الســاعة 11 صباًحــا لإجــراء مقابلــة 
ميــاه  دورة  إلــى  إرشــاده  فــي  يرغــب  وأنــه  شــخصية 

مؤهلــة. 

خــلال المقابلــة، أخبــر حمــزة أحمــد أن مهامــه يمكــن أن تشــتمل علــى 
بعــض التنقــل بيــن الحيــن والآخــر إلــى المكتــب الرئيســي القريــب. 

وســأل حمــزة أحمــد كيــف ســيقوم بتلــك المهــام. أخبــر أحمــد حمــزة أنــه يقــود 
ســيارة معدلــة والتنقــل لــن يمثــل مشــكلة.
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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. يجــب 
البــدء بتقديــم الخدمــات التيســيرية فــي أســرع وقــت ممكــن عملًيــا بعــد تعييــن 
الموظــف – ويمكــن أن يســتغرق ذلــك وقًتــا. ويجــب التشــاور مــع الشــخص 
والتأكد من أن المدير أو الرئيس المباشــر للموظف يفهم الخدمات التيســيرية 
بإصابــات  التوعيــة  يشــمل  والــذي  بالإعاقــة  الوعــي  تدريــب  عليهــا.  المتفــق 

العمــود الفقــري، يمكــن أن يكــون مفيــًدا جــًدا لفريــق عمــل المرشــح للوظيفــة.

يتوجــب ضمــان إجــراء مراجعــة دوريــة للخدمــات التيســيرية، علــى ســبيل المثــال فــي نهايــة فتــرة 
التجربــة، وفــي جلســات الإشــراف والتقييــم لضمــان اســتمرار فاعليــة الخدمــات التيســيرية. وُيعتبــر 
وضــع اتفاقيــة خدمــات تيســيرية مصممــة حســب الطلــب، خاصــة طريقــة جيــدة لتســجيل ومراجعــة 

المعقولــة. التيســيرية  الخدمــات 

يجــب أيًضــا التأكــد مــن اتبــاع نفــس الطريقــة فيمــا يتعلــق بالخدمــات التيســيرية عندمــا يتقــدم شــخص 
لديــه إصابــة فــي العمــود الفقــري بطلــب للترقيــة، وهنــا أيًضــا يجــب عــدم وضــع أي افتراضــات حــول مــا 

يمكــن أو مــا لا يمكــن للموظــف القيــام بــه.
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التعريف والتدريب

خدمــات  تقديــم  إلــى  والحاجــة  بالإعاقــة  الوعــي  وســائل  تضميــن  ينبغــي 
بشــأن  السياســات  المثــال  ســبيل  علــى  السياســات،  جميــع  فــي  تيســيرية 
الإجــازات المرضيــة، والتدريــب، وتقييــم الأداء. وينبغــي إطــلاع الموظفيــن 

التعريــف. خــلال عمليــة  السياســات  الجــدد علــى هــذه 

يتمكــن  بحيــث  متاًحــا  شــركتك  فــي  المعتــاد  والتدريــب  التعريــف  برنامــج  يكــون  أن  المهــم  مــن 
الموظفــون ذوو الإصابــة فــي العمــود الفقــري مــن الحصــول علــى نفــس المعلومــات، علــى ســبيل 

المكتبيــة: والإجــراءات  الشــركة  عــن  المعلومــات  نفــس  المثــال 

إتاحة المزيد من الوقت ودرجة أكبر من المرونة للتعريف والتدريب.	 
التأكــد مــن تدريــب جميــع الموظفيــن علــى مخاطــر مــكان العمــل وكيفيــة الإبــلاغ عنهــا، بواســطة 	 

مســؤول مختــص بالصحــة والســلامة.
يجــب تنفيــذ نظــام الرفيــق للمســاعدة أثنــاء إنــذارات الحريــق وإخــلاء المبنــى حيــث يتــم اختيــار 	 

موظــف حاصــل علــى تدريــب لمســاعدة الموظفيــن الذيــن يســتخدمون الكراســي المتحركــة للخروج 
مــن المبنــى بأمــان.

يجــب إبــلاغ محاضــري الــدورات والمدربيــن عندمــا يكــون لديهــم مشــاركون فــي برنامــج التدريــب 	 
لديهــم إصابــة فــي العمــود الفقــري، والتأكــد مــن معرفتهــم بطــرق التدريــس والتدريــب. علــى 

ســبيل المثــال اســتخدام غرفــة أكبــر مجهــزة بطــاولات قابلــة للتعديــل.
يجــب التأكــد مــن أن جميــع الموظفيــن ذوي الإصابــة فــي العمــود الفقــري قادريــن أيًضــا علــى 	 

فــي  والمشــاركة  الشــركة،  وخــارج  داخــل  تدريبهــم  لمتابعــة  متكافئــة  فرصــة  علــى  الحصــول 
المهنــي. التطويــر  وفــرص  الاجتماعــات 
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ترتيبات العمل للاحتفاظ بالموظفين

الكثيــر مــن الخدمــات التيســيرية التــي ينبغــي عليــك أخذهــا فــي الاعتبــار لشــخص 
ذي إصابــة فــي العمــود الفقــري يمكــن أن تنطبــق أيًضــا علــى كل موظــف. علــى 
ســبيل المثــال توفيــر مكاتــب قابلــة لتعديــل الارتفــاع تســاعد علــى التخفيــف 
مــن الإصابــة بمشــاكل فــي الظهــر، كمــا تتيــح لــك المحافظــة علــى مهــارات 
بديليــن،  الموظفيــن وتوفيــر تكلفــة توظيــف وتدريــب موظفيــن  وخبــرات 

واحتمــال توفيــر تكلفــة التقاعــد المبكــر.

أن يواجهوهــا. وتشــمل  التــي يمكــن  المشــاكل  بشــأن  الموظفيــن  مــع جميــع  التشــاور  المهــم  مــن 
يلــي: مــا  الفقــري،  العمــود  فــي  الإصابــة  بمــن فيهــم ذوي  الموظفيــن  لجميــع  الجيــدة  التوصيــات 

اســتخدام ســماعات هاتــف للموظفيــن الذيــن يســتخدمون الهاتــف باســتمرار – وضــع الهاتــف علــى 	 
الأذن يمكــن أن لا يكــون مريًحــا.

اســتخدام شاشــة كمبيوتــر بارتفــاع مناســب وزاويــة مناســبة لطــول الشــخص مــع حامــل الوثائــق عنــد 	 
الحاجة.

أخذ فترات راحة من العمل والتنقل حول المكتب خلال فترات الراحة تلك.	 

تشمل التعديلات الأخرى التي ينبغي النظر فيها لشخص ذي إصابة في العمود الفقري، ما يلي:

اســتخدام طاولــة مكتــب متغيــرة الارتفــاع بحيــث يســتطيع الموظــف تعديــل ارتفاعهــا حســب 	 
الطلــب.

الســماح بإجــازة للمشــاركة فــي برنامــج إعــادة تأهيــل أو عــلاج طبــي. وينبغــي أن يتــم تســجيل ذلــك 	 
علــى أنــه غيــاب ناتــج عــن إعاقــة وليــس غياًبــا فــي إجــازة مرضيــة.

تكــون ســاعات الــدوام مرنــة، علــى ســبيل المثــال، إذا كان مــن الصعــب جــًدا التنقــل أثنــاء فتــرات 	 
الازدحــام المــروري، ينبغــي الســماح للموظــف بالحضــور والانصــراف خــارج فتــرات الازدحــام المــروري. 
كذلــك فــإن تنــاول الأدويــة يمكــن أن يؤثــر علــى ســاعات الــدوام، وينبغــي الســماح بالمرونــة فــي 

هــذه الحالــة.
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ســاعات الــدوام المرنــة يمكــن أن تســاعد الموظفيــن أيًضــا الذيــن يســتخدمون وســائل النقــل العــام 	 
)عندمــا تكــون متوفــرة( حيــث إنهــم لا يحتاجــون للتنقــل أثنــاء ســاعات الــذروة التــي تكــون خلالهــا 

المســاحة المتوفــرة فــي وســائل النقــل العــام أقــل.
نقل محطة عمل الموظف إلى مكان آخر في المبنى يكون الوصول إليه أسهل.	 
العمــل بــدوام جزئــي أو المشــاركة بالوظيفــة إذا كانــت الإصابــة فــي العمــود الفقــري تمنــع العمــل 	 

بــدوام كامــل.
إعادة التعيين في وظيفة أخرى في حال لم يعد الموظف قادًرا على القيام بوظيفته الحالية.	 



26

الخدمات التيسيرية المقدمة للأشخاص ذوي الإصابة في العمود الفقري 

طبعة 1,  يناير 2017

CASE STUDY

ليلى

دراسـة حــالـــــة 2

عملــت ليلــى بوظيفــة مســؤولة أبحــاث لــدى منظمــة لا تســتهدف الربــح لمــدة أربــع ســنوات. 
وأثنــاء ســفرها فــي رحلــة تزلــج مــع عائلتهــا، ســقطت ليلــى وتعرضــت لإصابــة فــي عمودهــا 

الفقــري نتــج عنهــا شــلل أســفل الخصــر. 

إلــى  للعــودة  جاهــزة  الآن  ليلــى  أصبحــت 
وظيفتهــا الســابقة، ومــع أنهــا كانــت متوتــرة 
بشــأن العــودة إلــى العمــل، لــم ترغــب فــي التخلــي 
رئيســها  مــع  تحدثــت  وقــد  وظيفتهــا.  عــن 
المباشــر الســابق ومديــر المــوارد البشــرية بشــأن 
مــن  تتمكــن  لكــي  تحتاجهــا  التــي  التعديــلات 
القيــام بعملهــا. وتــم الاتفــاق علــى تمكيــن ليلــى 
مــن العــودة إلــى عملهــا بشــكل مرحلــي وشــراء 

لهــا جديــدة  أجهــزة 

وقــد بقيــت ليلــى فــي المستشــفى بعــد الحــادث لمــدة ســتة أشــهر حيــث تلقــت 
العــلاج الطبيعــي والدعــم النفســي لمســاعدتها علــى التأقلــم مــع إعاقتهــا. 
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الدخــول والخــروج منــه عبــر منحــدر وأبــواب  والمكاتــب موجــودة فــي مبنــى جديــد يمكــن 
أتوماتيكيــة وحراســة أمنيــة. وبينمــا يوجــد موقــف ســيارة يســهل علــى ليلــى اســتخدامه عنــد 
الحضــور والانصــراف، فــإن هــذا الموقــف يســتخدم فــي الغالــب مــن الــزوار والموظفيــن. وقــد 
تــم إبــلاغ الأمــن بمراقبــة اســتخدام الموقــف والتأكــد مــن إبعــاد الأشــخاص غيــر المصــرح لهــم 

بالوقــوف فيــه.

أعضــاء الفريــق جميًعــا )10 أشــخاص( يتطلعــون إلــى عــودة ليلــى إلــى الفريــق ويدركــون أن بيئــة 
العمــل فــي المكتــب يمكــن أن تحتــاج إلــى تغييــر. ومــن الناحيــة العمليــة، تــم نقــل الموظفيــن 
الذكــور إلــى الطابــق الثانــي والموظفــات الإنــاث إلــى الطابــق الأرضــي الــذي يشــتمل علــى حمــام 
يســهل اســتخدامه. كذلــك تــم الأخــذ فــي الاعتبــار إجــراءات الإخــلاء فــي حالــة الحريــق، وفــي 

الحــالات الطارئــة، يكــون خــروج ليلــى مــن الطابــق الأرضــي أكثــر ســهولة وأماًنــا.

كذلــك ســألت إدارة المــوارد البشــرية أيًضــا ليلــى عمــا إذا كانــت ترغــب فــي إعطــاء بقيــة 
أعضــاء الفريــق الصغيــر تدريبـًـا علــى الوعــي بالإعاقــة، وقــد وافقــت ليلــى علــى ذلــك حيــث إنــه 

يعتبــر مفيــًدا.

w.c

وتشــمل الأجهــزة الجديــدة طاولــة مكتــب يمكــن تعديــل ارتفاعهــا، 
وسماعات للأذنين للتحدث على الهاتف وبرمجية تحويل الحديث 
اســتخدام  مــن  ترهقــا  أن  يمكــن  ذراعيهــا  إن  حيــث  نصــوص  إلــى 

الكرســي المتحــرك اليــدوي.
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مكان العمل

يمكــن أن يــؤدي تصميــم مــكان العمــل إلــى تشــكيل عقبــة أمــام الشــخص ذو الإصابــة فــي العمــود 
الفقــري تعيــق دخولــه إلــى مــكان العمــل. ويمكــن أن تتيــح بعــض الخدمــات التيســيرية فــي المبنــى 
تمكيــن للموظــف الــذي يســتخدم كرســي متحــرك وللآخريــن أيًضــا إمكانيــة التحــرك عبــر المبنى بســهولة 

أكبــر. وتشــمل هــذه التعديــلات مــا يلــي:

إجــراء تغييــرات هيكليــة أو تغييــرات ماديــة أخــرى، منهــا توســعة عــرض الأبــواب، أو توفيــر منحدر، 	 
أو نقل الأثاث لتســهيل حركة مســتخدم الكرســي المتحرك.

نقــل أماكــن مفاتيــح الكهربــاء ومقابــض الأبــواب أو الأرفــف بمــا يتناســب مــع قــدرة الشــخص ذو 	 
الإعاقــة لتمكينــه مــن الوصــول إليهــا.

تركيــب أبــواب أوتوماتيكيــة واســعة بالقــدر الكافــي لتمكيــن مســتخدم الكرســي المتحــرك مــن 	 
المــرور عبرهــا بســهولة.

تغييــر اتجــاه فتــح الأبــوب لمســتخدم الكرســي المتحــرك وإعــادة ترتيــب أثــاث المكتــب الــذي 	 
يعمــل فيــه الموظــف لضمــان قدرتــه علــى التحــرك بحريــة.

ترتيب دورة مياه يسهل الوصول إليها.	 
فــي حالــة وجــود ســلالم داخــل المكاتــب أو مــكان العمــل أو تــؤدي إليــه، يجــب التأكــد مــن توفيــر 	 

منحــدرات أيًضــا.
يجــب تركيــب مصعــد – فــإذا لــم يكــن ذلــك ممكًنــا، يجــب فــي تلــك الحالــة التعامــل بمرونــة 	 

والتفكيــر بالســماح للموظــف بالعمــل فــي مكتــب مناســب فــي الطابــق الأرضــي أو العمــل عــن بعــد.
يجــب التأكــد مــن حصــول الشــخص ذو الإصابــة فــي العمــود الفقــري علــى الوقــت الكافــي للتعــرف 	 

علــى المبنــى، شــاملًا أي تغييــرات فــي مخطــط مــكان العمــل – اســألهم عــن التغييــرات فــي المبنــى 
التــي يمكــن أن تســاعد علــى ذلــك. 

يجــب التأكــد مــن أن الموظفيــن علــى علــم بأبســط إجــراءات الصحــة والســلامة لمنــع الأخطــار التــي 	 
يمكــن أن تواجــه الموظــف الــذي يســتخدم كرســًيا متحــرًكا. علــى ســبيل المثــال التأكــد مــن خلــو 
الممــرات والمســاحات المكتبيــة مــن العوائــق لمســاعدة مســتخدمي الكراســي المتحركــة أو عجلــة 

الســكوتر والأشــخاص ذوي الصعوبــة فــي المشــي.

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

	 الملحق	»أ	«	-	الوصول	لمحطة	العمل	
	 الملحق	»ب	«	-	الوصول	لموقع	العمل	
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التقنية المساعدة

التــي يمكــن أن تســاعد الأشــخاص ذوي الإصابــة فــي العمــود الفقــري  هنــاك عــدد مــن الأجهــزة 
3 بفاعليــة وتشــمل:  العمــل  مــكان  فــي  الاســتقلالية  لتحقيــق 

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

أرقــام 	  طلــب  ونظــام  كبيــرة،  بــأزرار  هاتــف  وجهــاز  صوتيــة،  بأوامــر  تعمــل  هاتــف  ســماعات 
أوتوماتيكــي.

نظام بريد صوتي و/أو سماعة للأذنين، بحسب تفضيلات الشخص.	 
الحديــث 	  علــى  التعــرف  المثــال تقنيــة  علــى ســبيل  الآلــي،  الحاســب  إلــى  بديلــة  وســائل دخــول 

البديلــة. المفاتيــح  ولوحــات 

هــذه التوصيــات تســاعد أيًضــا علــى الاحتفــاظ بالموظفيــن الــذي يتعرضــون لإصابــة فــي العمــود 
الفقــري.

الناتجــة عــن إصابــة العمــود  التغيــرات  إلــى فتــرة إجــازة للتكيــف مــع  يمكــن أن يحتــاج الموظــف 
الفقــري, علــى ســبيل المثــال، تمكيــن الموظــف مــن تطويــر طــرق عمــل جديــدة والعيــش باســتقلالية 

قبــل العــودة إلــى العمــل.
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3 https://askjan.org/media/downloads/WheelchairA&CSeries10.pdf 
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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.

بــأن توظيــف الأشــخاص ذوي الإعاقــة يمثــل  يســود أصحــاب العمــل فــي الغالــب اعتقــاد خاطــئ 
خطــورة لا يمكــن التحكــم بهــا علــى صحــة وســلامة الشــخص ذي الإعاقــة وزملائــه.

إذا كانــت لديــك مخــاوف تتعلــق بالصحــة والســلامة بشــأن موظــف يعانــي إصابــة فــي عموده الفقري، 
ومــن أجــل الوصــول إلــى تحقيــق أفضــل المعاييــر المتعــارف عليهــا، ينبغــي عليــك القيــام بمــا يلــي:

تبني توّجه لإدارة الحالات.	 
إجــراء تقييــم فــردي وموضوعــي وفعــال لأي مخاطــر تتعلــق بتوظيــف شــخص ذو إصابــة فــي 	 

الفقــري. العمــود 
تقديم خدمات تيسيرية يمكن أن تخفف أو تزيل المخاطر المتعلقة بالشخص.	 
القيــام بــكل مــا هــو عملــي بشــكل معقــول للتخفيــف مــن 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

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

نشــوب حريــق.

ينبغــي علــى أصحــاب العمــل المشــاركة مــع الموظفيــن ذوي الإعاقــة، ومنهــم الأشــخاص ذوي الإصابــة 
فــي العمــود الفقــري، لوضــع خطــة شــخصية تتضمــن مــا يحــدث فــي حــالات الطــوارئ.

يمكن أن تشتمل الاعتبارات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإصابة بالعمود الفقري ما يلي:

استخدام مصعد مخصص للإخلاء في حالة الحريق في حالة توفره.	 
توفير درابزين يدوي للمساعدة أثناء الإخلاء الطارئ.	 
استكشــاف خيــارات لحمــل مســتخدمي الكراســي المتحركــة. تذكــر أن الشــخص الــذي يســتخدم 	 

الكرســي المتحــرك يمكــن أن يكــون قــادًرا علــى الســير باســتخدام وســائل دعــم لمســافة قصيــرة فــي 
حالــة الطــوارئ.
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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 
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، أو علــى المســتوى المحلــي فــي تعريــف 

الإعاقــة الــذي وضعتــه وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

العربيــة والســعودية وصادقــت علــى  المملكــة  العــام 2008، وقعــت  فــي 
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الأشــخاص ذوي الإعلاقــة 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 يكتســبون الإعاقــة خــلال عملهــم، وذلــك عــن طريــق اتخــاذ الخطــوات 

المناســبة، بمــا فــي ذلــك ســن التشــريعات، لتحقيــق عــدة أهــداف منهــا مــا يلــي:

حظــر التمييــز علــى أســاس الإعاقــة فيمــا يختــص بجميــع المســائل المتعلقــة بكافــة أشــكال العمالــة، أ. 
المهنــّي، وظــروف  والتقــدم  العمــل،  واســتمرارية  والعمــل،  والتعييــن  التوظيــف  ومنهــا شــروط 

العمــل الآمنــة والصحيــة؛

)أ( المستوى الدولي
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حمايــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي ظــروف عمــل عادلــة وملائمــة، علــى قــدم المســاواة ب. 
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؛

ضمــان تمكيــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن ممارســة حقوقهــم الُعماليــة والنقابيــة علــى قــدم ج. 
المســاواة مــع الآخريــن؛

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

تعزيــز فــرص العمــل والتقــدم المهنــي للأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي ســوق العمــل، فضــلا عــن ه. 
إليــه؛ العمــل والحصــول عليــه والاســتدامة فيــه والعــودة  إيجــاد  المســاعدة علــى  تقديــم 

تعزيــز فــرص العمــل الحــّر، ومباشــرة الأعمــال الحــرة، وتكويــن التعاونيــات، والشــروع فــي الأعمــال و. 
التجاريــة الخاصــة؛

تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام؛ز. 

تشــجيع عمالــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي القطــاع الخــاص مــن خــلال انتهــاج سياســات واتخــاذ ح. 
تدابيــر مناســبة، قــد تشــمل البرامــج التصحيحيــة، والحوافــز، وغيــر ذلــك مــن التدابيــر؛

ضمان توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل؛ط. 

تشجيع اكتساب الأشخاص ذوي الإعاقة للخبرات المهنية في سوق العمل المفتوحة؛ي. 

تعزيــز برامــج إعــادة التأهيــل المهنــي والوظيفــي، والاحتفــاظ بالوظائــف، والعــودة إلــى العمــل ك. 
لصالــح الأشــخاص ذوي الإعاقــة.

2. تكفــل 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 تعريفــًا للإعاقــة والعمــل 
في المادة )العاشــرة( من اللائحة التنفيذية في تنفيذ أحكام المادة 
)الثامنــة والعشــرون( مــن نظــام العمــل والتــي صدرت في القرار الوزاري 
رقــم 1982 وتاريــخ 28/6/1437هـــ الــذي أقــر اللائحــة التنفيذيــة الُمعدلــة 
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، الإعاقــة 
والاضطرابــات  الســلوكية،  الاضطرابــات  والــكلام،  النطــق  صعوبــات  التعلــم،  صعوبــات  الحركيــة، 

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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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   

المؤسسات المفيدة  .7
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1  : المنطقة  
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 الجمعية الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين  
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  
برامج ومعلومات التوعية الأسرية.

+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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)2-3،	13-3-3،	و	3-4-5(
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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

FIRE ALARM

SWITCH

OPTIMUM
RANGE

INTERCOM

THERMOSTAT

OUTLET

450 mm MIN

12
00

 m
m

 M
AX

300 mm
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مخارج	الطوارئ	والإخلاء	في	حالة	الحريق.	)3-4-9(

UP

Wheelchair Space
800 mm x 1400 mm

Communication System
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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(	.الصلــة	ذات	المســائل	فصــول	أرقــام	هــي

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(

2700 mm MIN

VEHICLE SPACE

2100 mm MIN

36
00

 m
m

 M
IN

ACCESS AISLE

300 mm
MIN

45
0 

m
m

 M
IN

21
00

 m
m

 M
IN

TO
 C

EN
TE

R 
O

F 
SI

GN
2% MAX. SLOPE OF PAVEMENT AT ACCESSIBLE PARKING SPACE

39
00

 m
m

 M
IN

39
00

 m
m

 M
IN

PATHWAY TO ACCESSIBLE 
BUILDING ENTRANCE

KERB CUT

LOADING
ZONE

ACCESS
AISLE

CLEAR
SPACE

2100 mm

2100 mm

2100 mm5400 mm MIN



48

الخدمات التيسيرية المقدمة للأشخاص ذوي الإصابة في العمود الفقري 

طبعة 1,  يناير 2017

طريــق	الانتقــال	ســهل	الوصــول	مــن	مــكان	وقــوف	الســيارات	إلــى	داخــل	المبنــى	)3-1-13،	-3-2
1،	2-2-3،	و3-2-3(

2% MAX. SLOPE OF PAVEMENT AT ACCESSIBLE PARKING SPACE

ACCESS
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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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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 المتعاونون

يرحب صندوق تنمية الموارد البشرية بتلقي الملاحظات من الأشخاص والمؤسسات وأصحاب 
العمل المهتمين حول دليل وسائل تسهيل التوظيف هذا.

المرجو الاتصال بصندوق تنمية الموارد البشرية – توافق على البريد الإلكتروني
 tawafuq@hrdf.org.sa لتقديم 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 1 مايو 2017م.










