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بالتعــاون مــع إدارة التخطيــط والتطويــر التنظيمـــي للمــوارد البشــرية
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ــل  ــرص العم ــاد ف ــى إيج ــجيع عل ــق للتش ــج تواف ــعى برنام يس

ــر البيئــة املناســبة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة .  الفاعلــة و توفي

ومــن هــذا املنطلــق يقــدم فريــق عمــل برنامــج توافــق فــي 

وزارة العمــل والتنميــة اإلجتماعيــة »دليل الترتيبات التيســيرية 

ــذي  ــة« وال ــن ذوي اإلعاق ــف و املوظفي ــن للتوظي للمتقدمي

ــل  ــن قب ــل م ــة التعام ــن كيفي ــرح ع ــه الش ــن خالل ــل م نأم

موظفــي إدارة املــوارد البشــرية مــع املتقدميــن واملوظفيــن 

مــن ذوي اإلعاقــةو كيفيــة تقديــم الخدمــات والترتيبــات 

ــة أو  ــدم للوظيف ــاعدة املتق ــي مس ــا ف ــيرية ألهميته التيس

املوظــف مــن ذوي اإلعاقــة للقيــام بمهامــه الوظيفيــة 

والعمــل . كمــا يســتعان بهــذا الدليــل كمرجعيــة تســاعد علــى 

مواءمتهــا  وكيفيــة  التوظيــف   مراحــل  بجميــع  التعــرف 

للتســهيل علــى املتقــدم أو املوظــف مــن ذوي اإلعاقــة أداء 

املهام الوظيفية األساسية للعمل .
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املراجعة اللغوية:

اإلشراف العام:

جوهرة أبانمي – املوارد البشرية

االعتماد:

إدارة التخـطـيط والـتـطويـر 
التنظيمي للموارد البشرية

اإلعداد:

د. مرفت أحمد طاشكندي

أميرة جندي 

ريان عبدالجواد

املراجعة النظامية:

لطيفة اللهيب

مها الخليفي

تم إعداد الدليل استنادًا ملا ورد في نظام الخدمة املدنية من لوائح وتنظيمات، وبناًء 
على إجراءات العمل الداخلية في وزارة العمل والتنمية اإلجتماعية.
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أهداف الدليل:

1. توعية و تثقيف موظفي إدارة املوارد البشرية بإجراءات توظيف ذوي اإلعاقة . 

ــى  ــة عل ــة قائم ــرص عادل ــى ف ــة عل ــن ذوي اإلعاق ــن م ــول املتقدمي ــة حص ــى أحقي ــد عل  2. التأكي

    أساس املؤهالت و الخبرات و املهارات ذات الصلة بالوظيفة و املهام الوظيفية . 

ــة  ــي تنمي ــاهم ف ــج تس ــالل برام ــن خ ــم م ــع غيره ــة م ــج ذوي االعاق ــبة لدم ــة مناس ــر بيئ  3. توفي

     قــدرات املعــاق لتحقيــق اندماجــه بشــكل طبيعــي فــي بيئــة العمــل و لتقليــل اآلثــار الســلبية مــن 

    إعاقته .

استخدام الدليل:

1. مجال الدليل: تطبق أحكام هذا الدليل على جميع منسوبي الوزارة من ذوي اإلعاقة.

ــف  ــراءات توظي ــات وإج ــة لسياس ــة النظامي ــتند املرجعي ــف: تس ــي للتكلي ــاس املرجع   2. األس

        ذوي اإلعاقة للتنظيمات الداخلية للوزارة.

 3. الواجبات والصالحيات:
3.1 الوزير/ أو من ينوب عنه:

3.1.1 اعتماد سياسات وإجراءات التكليف.

3.1.2 إصدار سياسات وإجراءات التكليف.

3.1.3 تعديل سياسات وإجراءات التكليف عند الحاجة.

3.2 اإلدارة العامة للموارد البشرية:

3.2.1 تعميم الدليل على كافة منسوبي الوزارة املعنيين.

3.2.2 التأكد من إطالع كافة املعنيين على الدليل.

3.2.3 تناط باإلدارة العامة للموارد البشرية صالحية تعديل الدليل بالتنسيق مع فريق  

          توافق في الوزارة.

3.2.4 شرح وتطبيق الدليل.

3.2.5 االطالع بالدور الرئيس واملسؤول عن تطبيق السياسات واإلجراءات الواردة في الدليل.

 3.3 إدارة التوظيف والتعيين:

ــراءات  ــذ إج ــى تنفي ــة عل ــل، والرقاب ــا ورد بالدلي ــق م ــن  بتطبي ــف والتعيي ــى إدارة  التوظي تتول

العمل وتلتزم اإلدارة بتطوير آليات التنفيذ بحسب ما تقتضيه مصلحة العمل.
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التمهيد: 

األشــخاص ذوي اإلعاقــة لهــم الحــق فــي التوظيــف والعمــل بناء علــى مؤهالتهــم وقدراتهــم وخبراتهم 

العلميــة والعمليــة. ولكــن مــن الضــروري مراعــاة احتياجاتهــم مــن الخدمــات التيســيرية التــي تمكــن 

املتقــدم أو املوظــف ذوي اإلعاقــة مــن التمتــع علــى قــدم املســاواة بفوائــد وامتيــازات الوظيفــة التــي 

يتمتع بها جميع املوظفين.

أمثله لبعض الترتيبات التيسيرية:  

1. التعديل في موقع العمل

2. مراعاة ساعات العمل

3. إعادة هيكلة فرص العمل

4. توفير مترجمين للغة اإلشارة الفورية عند الحاجة

 5. التعديــل فــي املعــدات أو األجهــزة املســاندة التــي تســاعد علــى التكُيــف فــي بيئــة العمــل وتســهل 

    القيام بمهام الوظيفة أو غيرها

نقاط مهمة كمرجعية عن الترتيبات التيسيرية:

 1. أفضــل مصــدر لتحديــد الترتيبــات التيســيرية املناســبة للشــخص هــو الشــخص ذوي اإلعاقــة ذاتــه 

      )اإلجتمــاع باملتقدم/املوظــف ذوي اإلعاقــة ملناقشــة مــدى فعاليــة الترتيبــات التيســيرية فــي بيئــة 

     العمل وازالة أي حاجز يعوقه من أداء املهام األساسية للعمل(. 

 2.  مــن مســؤولية صاحــب العمــل أن يستفســر مــن املتقدم/املوظــف عــن إحتياجاتــه مــن املعينــات 

     واألجهزة واألدوات التي تساعده في القيام بمهام الوظيفة األساسية.

 3 . يمكــن لصاحــب العمــل اختيــار ترتيبــات تيســيرية تختلــف عــن التــي طلبــت مــن قبــل املتقــدم/

ــدم/ ــات املتق ــاة أن إحتياج ــع مراع ــرض )م ــؤدي ذات الغ ــال وي ــل فع ــا كان البدي ــف طامل        املوظ

      املوظف ذوي اإلعاقة قد تختلف عن شخص ألخر لديه نفس اإلعاقة(. 

 4.  املوظــف ذوي اإلعاقــة يجــب أن يســتوفي معاييــر اإلنتاجيــة واألداء نفســها كأي موظــف آخــر فــي 

       نفــس الوظيفــة بتوفيــر الترتيبــات التيســيرية )ال يعتبــر تخفيــض أو تغييــر فــي مســتوى االنتاجيــة 

     واألداء للموظف من ذوي اإلعاقة دارجا تحت الترتيبات التيسيرية(. 

 5.  اســتخدام تقييــم األداء الــدوري باعتبــاره فرصــة لتحديــد املجــاالت فــي العمــل التــي قــد تحتــاج إلــى 

     ترتيبات تيسيرية إضافية. 

التعاريف واملصطلحات األساسية:

 يقصــد بالكلمــات والعبــارات التاليــة حيثمــا وردت فــي الدليــل مايلــي مالــم يقتضــي الســياق خــالف 

ذلك:



8
الدليل االسترشادي للترتيبات التيسيرية للمتقدمين للتوظيف واملوظفين ذوي اإلعاقة في الوظائف الحكومية

1.   الوزارة ذات العالقة / املعنية: 
وزارة العمل والتنمية اإلجتماعية.

2. الدليل:  
دليــل السياســات واإلجــراءات هــو دليــل عملــي لتنفيــذ العمليــات فــي الــوزارة، أو قطــاع، أو قســم، 

فهــو يحــول دون وجــود معوقــات فــي أداء الواجبــات نتيجــة لعــدم الفهــم أو أســاليب املعالجــة غيــر 

الثابتــة، وهــو يســاعد فــي تطويــر أســلوب متناغــم فــي التعامــل مــع أي مهمــة، ويتكــون الدليــل 

من السياسات واإلجراءات ومخططات العمليات.

3. السياسة:  
ــتقبلية،  ــة واملس ــرارات اآلني ــد الق ــه وتحدي ــددة لتوجي ــل مح ــة عم ــيلة أو طريق ــن وس ــارة ع عب

ــن  ــار م ــن إط ــروف ضم ــن الظ ــددة م ــة مح ــا ملجموع ــرار وفق ــع الق ــه لصن ــي موج ــة ه فالسياس

األهداف املؤسسية ومجموعة املبادئ اإلدارية.

4. اإلجراءات:
عبــارة عــن مجموعــة الخطــوات التــي تحــدد آليــة التنفيــذ والتــي تتبــع بترتيــب منتظــم ومحــدد 

للتأكيد على االلتزام بمنهج العمل املنتظم واملتكرر.

5. الشخص ذو اإلعاقة في مجال العمل: 
ــن  ــر م ــة أو أكث ــة دائم ــه إعاق ــخص لدي ــل كل ش ــام العم ــي نظ ــة ف ــخص ذوي اإلعاق ــد بالش يقص

اإلعاقــات التاليــة: اإلعاقــة البصريــة، اإلعاقــة الســمعية، اإلعاقــة العقليــة، اإلعاقــة الجســمية، اإلعاقــة 

الحركيــة، صعوبــات التعلــم، صعوبــات النطــق والــكالم، االضطرابــات الســلوكية، االضطرابــات 

االنفعاليــة، التوحــد، أو أي إعاقــة أخــرى يثبــت ــــ بموجــب تقريــر طبــي وفنــي مــن الجهــة املعتمــدة 

ــات  ــات والخدم ــكال الترتيب ــد أش ــا ألح ــاج صاحبه ــة ــــ احتي ــة اإلجتماعي ــل والتنمي ــدى وزارة العم ل

التيسيرية لتمكينه من القيام بمهام عمله.

6. الترتيبات التيسيرية: 
التجهيــزات املاديــة والتقنيــة والتعديــالت فــي ظــروف وبيئــة العمــل وفقــا للمعاييــر املعتمــدة 

متى كانت ضروريًة والزمة لتمكين ذو االعاقة من القيام بمهام عمله.

7. بيئة العمل: 
ــات  ــراء االمتحان ــل وإج ــدم للعم ــب التق ــم طل ــه وتصمي ــالن عن ــي واإلع ــاغر الوظيف ــم الش تصمي

واملقابــالت وعمليــة اتخــاذ القــرار بقبــول أو رفــض طلــب التوظيــف أو العمــل والتحــاق الشــخص 

ــة  ــتقالة واإلقال ــزاءات واالس ــع الج ــاث وتوقي ــب واالبتع ــة والتدري ــدوام والترقي ــه وال ــكان عمل بم

والتقاعد.

8. لغة اإلشارة: 
هــي عبــارة عــن رمــوز حركيــة بصريــة تســتعمل بترتيــب ونظــام معيــن تعتمــد بشــكل أساســي على 

استخدام اليدين والوجه والشفاه في التعبير عن األفكار لألشخاص ذوي اإلعاقة السمعية.
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9. مترجم لغة إشارة:
ــى  ــون إل ــد يحتاج ــارة ق ــة اإلش ــتخدمون لغ ــن يس ــمع الذي ــاف الس ــة أو ضع ــخاص ذوي اإلعاق األش

مترجميــن لغــة إشــارة مؤهليــن. » مترجــم لغــة إشــارة مؤهــل »هو الشــخص الــذي إيصــال املحادثة 

اإلستقبالية واإلرسالية والتعبيرية بكفاءة ودقة، وتفسيرها دون تحيز بلغة اإلشارة.

10. املهام الوظيفية األساسية: 
هــي تلــك املهــام والواجبــات الوظيفيــة التــي تعتبــر أساســية لعمــل ووظيفــة لقيــام الشــخص 

بها والتي ال يستطيع القيام بعمله من دونها.

أنواع اإلعاقات املشمولة في الدليل:

اإلعاقة السمعية: 
الصمم التام أو ضعفه الشديد وفقا للمعايير الطبية املعتمدة؛ بحيث يتطلب تواصل الشخص مع 

اآلخرين استخدام معينات سمعية أو رفع الصوت بدرجة غير اعتيادية

فقــدان الســمع هــو انخفــاض فــي القــدرة علــى الســمع، التــي يمكــن ان تحــدث عنــد الــوالدة أو تدريجيــا 

مع مرور الوقت. تتراوح درجة فقدان السمع ما بين بسيط ومعتدل وشديد و شديد جدا.

ويمكن التواصل معهم من خالل لغة اإلشارة وقراءة الشفاه أو عن طريق الكتابة.

اإلعاقة البصرية: 
كــف البصــر أو ضعفــه الشــديد الــذي يجعــل الشــخص بحاجــة الســتخدام معينــات بصريــة –باإلضافــة 

ــت  ــوان« إذا كان ــى األل ــي أو »عم ــا الليل ــك العش ــل، وكذل ــام العم ــام بمه ــة- للقي ــات الطبي للمعين

طبيعــة العمــل تتطلــب تمييــز األلــوان. الضعــف فــي حاســة البصــر بحيــث يحــد مــن قــدرة الفــرد علــى 

إستخدام بصره )العين( بفعالية وكفاءة.

 - الكف البصري الكلي:

إعاقة بصرية شديدة مع عدم القدرة على القراءة أو الكتابة إال من خالل وسيلة برايل للتواصل.

 - الكف البصري الجزئي:

إعاقــة بصريــة جزئيــة مــع صعوبــة شــديدة في قــراءة الكتابــة العاديــة وضرورة االســتعانة بالعدســات 

املكبرة والكتابة ذات األحرف الكبيرة.

اإلعاقة الحركية والجسمية: 
  - اإلعاقة الحركية:

تعطــل أو ضعــف الحركــة نتيجــة قصــور أو تعطــل أو ضعــف فــي القدميــن أو إحداهمــا أو اإلصابــة فــي 

العمــود الفقــري واســتخدام الشــخص للكرســي املتحــرك أو العــكاز أو غيــره مــن الوســائل واملعينات 

الخاصة باملساعدة على الحركة.
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- اإلعاقة الجسمية:

ــة- مثــل،:  ــر الحــواس الســمعية والبصري تعطــل أو قصــور أحــد أعضــاء أو وظائــف الجســم –مــن غي

قصر القامة وإصابات العمود الفقري والبتر في أحد األطراف وغيرها.

خلــل فــي أجــزاء الجســم املســؤولة عــن الحركــة والتنقــل ســواء كانــت عظميــة أو عصبيــة أو عضلية 

ــة  ــى الحرك ــخص عل ــدرة الش ــدم ق ــى ع ــؤدي إل ــد ت ــة ق ــة مختلف ــارات تطوري ــذ مس ــا، تأخ أو غيره

والتنقل، مما يستدعي استخدام أجهزة مساعدة. 

السياسات العامة ملراحل التوظيف وتوفير الخدمات التيسيرية:

1. الجدارة هي األساس الختيار املوظفين من ذوي اإلعاقة وغيرهم لشغل الوظيفة العامة.

ــا لتوفيــر   2. يجــب أن تتســم سياســات و إجــراءات التوظيــف و التعييــن بالشــفافية و االتســاق ضماًن

    الفرص املتكافئة للمتقدمين بطلبات لشغل املناصب الشاغرة. 

3. يجب أن تكون جميع الوظائف املطلوبة مدرجة ضمن خطة القوى العاملة املعتمدة. 

4. إدارة التوظيف و التعيين هي الجهة املخولة إلصدار قرارات التعيين .

 5. يجــب علــى اإلدارة العامــة االلتــزام باإلعــالن الكافــي و التوضيــح عــن إمكانيــة توظيــف ذوي اإلعاقــة 

    في الوظائف الشاغرة إلتاحة الفرص الكافية للمرشحين املحتملين لتقديم طلبات التعيين 

6. تلتزم الوزارة بمبدأ املساواة في حقوق منسوبيها بمن فيهم ذوي اإلعاقة. 

7. تلتزم الوزارة بتوفير كافة الترتيبات التيسيرية ملنسوبيها من ذوي اإلعاقة. 

8. تنفيذ عميالت التوظيف والتعيين وفًقا للوائح و نظام الخدمة املدنية. 

 9. املوظــف الــذي ال يباشــر وظيفتــه دون عــذر مشــروع خــالل خمســة عشــر يوًما)15(مــن تاريــخ إبالغه 

    قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن . 

10. يعتبر املوظف املعين تحت التجربة مدة سنة . 

أواًل: القواعد املنظمة لتصميم الشاغر :

مراعاة التنوع البشري وطبيعة االختالف بين األفراد أثناء عملية تصميم الشاغر .	 

البعــد عــن القوالــب النمطيــة والتصــورات املســبقة غيــر املوضوعيــة عــن الشــخص املتصــور 	 

لشغل العمل أو الوظيفة محل التصميم.

التفكيــر فــي وســائل مختلفــة وغيــر تقليديــة لتنفيــذ املهــام املتصــورة للعمــل أو الوظيفــة 	 

محل التصميم.

عــدم افتــراض وجــوب الخلــو مــن اإلعاقــات واألمــراض ملــن سيشــغل العمــل أو الوظيفــة وقياس 	 

ــق  ــة للعوائ ــن إزال ــيرية م ــات التيس ــات والخدم ــه الترتيب ــا تلعب ــى م ــاًء عل ــره بن ــك وتقري ذل

املادية ووفقا لطبيعة املهام املتفرعة عن الشاغر محل التصميم.

ــن »ال يســتطيعون 	  ــة املســبقة عــن األشــخاص الذي التجــرد عــن األحــكام الشــخصية والنمطي

شغل الشاغر« وتحكيم املعايير املهنية والعلمية و املهارية وغيرها .
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ثانيًا: القواعد املنظمة ملرحلة اإلعالن عن الشاغر:

اســتخدام لغــة موضوعيــة غيــر تمييزيــة وتجنــب اســتخدام عبــارات مــن مثــل: »ويشــترط فــي 	 

املتقدم أن يكون خاليا من اإلعاقات أو األمراض...«.

اســتخدام عبــارات مــن شــأنها تحفيــز األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى التقــدم للشــاغر املعلــن 	 

عنه مثل: »نرحب باستقبال طلبات من األشخاص ذوي اإلعاقة.

ثالثا:  القواعد املنظمة ملرحلة تصميم  طلب التقدم للعمل أو الوظيفة:

النقاط التالية تنطبق على جميع فئات اإلعاقة:

الســماح للشــخص باصطحــاب مرافــق يقــرأ الطلــب لــه ويكتــب معــه حيثمــا كان ذلــك ضروريــا، 	 

والسماح بتعبئة الطلب إلكترونيا ملن يرغب في ذلك.

ــي 	  ــيرية الت ــات التيس ــات والخدم ــة الترتيب ــوع وطبيع ــن ن ــئلة تبي ــى أس ــب عل ــواء الطل احت

يحتاجها الشخص.

عــدم احتــواء الطلــب علــى أســئلة تحتــوي علــى تمييــز مباشــر أو غيــر مباشــر تتعلــق باإلعاقــة 	 

مثــل: »إذا كان لديــك إعاقــة، فكيــف ســتتمكن مــن العمــل؟ هــل إعاقتــك تمنعــك مــن تنفيذ 

املهام التي قد تطلب منك؟ هل إعاقتك وراثية أم خلقية أم مكتسبة « 

املرشح/ املوظف ذوي اإلعاقة السمعية:

السماح باصطحاب مترجم لغة إشارة أو توفير مترجمين للغة اإلشارة. 	 

توفير الشاشات املرئية لقراءة املعلومات إذا لم يتوفر مترجم لغة اإلشارة.	 

يجب التأكد من الشرح للوصف الوظيفي لألشخاص ذوي اإلعاقة السمعية	 

  بالطريقة املناسبة .	 

املرشح/املوظف ذوي اإلعاقة البصرية:

الشرح شفهيا للوصف الوظيفي و تعبئة اإلستمارات. 	 

طباعة بعض األوراق املهمة مثل إستمارة طلب وظيفة أو عرض الوصف الوظيفي، أو  	 

         العقد الوظيفي بخطوط كبيرة وواضحة و إستخدام تباين األلوان أو بلغة البرايل.

املرشح /املوظف ذوي اإلعاقة الحركية/الجسمية:

في حال تجمع املتقدمين في ملتقيات التوظيف، يجب مراعاة سهولة الوصول إلى  	 

        مكان الحدث.

رابعا:  القواعد املنظمة ملرحلة البت في الطلب:
تقييــم الطلــب بشــكل موضوعــي ووفقــا للمعاييــر والضوابــط املعتمــدة لتقييــم الطلبــات 	 

املقدمة من الكافة.

تقييــم مــدى اســتيفاء الشــخص ملتطلبــات الوظيفــة أو العمــل فــي ضــوء مــا ينبغــي توفيــره 	 

له من ترتيبات وخدمات تيسيرية.
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ــة 	  ــك بطريق ــاره بذل ــب إخب ــة، يج ــل أو الوظيف ــغل العم ــخص لش ــول الش ــدم قب ــال ع ــي ح ف

موضوعيــة وبعيــدًا عــن العواطــف وعبــارات الشــفقة مــن مثــل: »لألســف نحــن نتفهــم ظرفك 

وإعاقتك ولكن... لألسف طلبك رُفض ألن العمل صعب عليك نتيجة ظرفك وإعاقتك...«.

ــن أو 	  ــن التمن ــدًا ع ــة بعي ــة موضوعي ــخص بطريق ــار الش ــب إخب ــب، يج ــول الطل ــال قب ــي ح ف

الشــفقة وبعيــدًا عــن املبالغــة؛  فيجــب تجنــب عبــارات مــن مثــل: »تــم قبــول طلبــك مراعــاًة 

لظرفــك، نرجــو الثــواب ألننــا قبلنــا أن تعمــل لدينــا، أنــت أحــق مــن غيــرك وأولــى من أي شــخص 

آخر نتيجة ظرفك...«.

خامسا:  القواعد املنظمة ملرحلة االختبارات ما قبل التوظيف ) إن وجدت(:

املرشح/املوظف ذوي اإلعاقة السمعية: 

السماح للشخص باصطحاب مترجم إشارة .	 

إعطاء وقت إضافي للممتحن من األشخاص ذوي اإلعاقة حسب الحاجة.	 

السماح للشخص باإلجابة على األسئلة من خالل الحاسوب إذا كان يجيد استخدامه.	 

املرشح/املوظف ذوي اإلعاقة البصرية: 

ــل 	  ــة بري ــرة وطريق ــروف الكبي ــك: الح ــي ذل ــا ف ــرة بم ــكال ميس ــئلة بأش ــة األس ــر ورق توفي

وبصيغة إلكترونية

إعطاء وقت إضافي للممتحن من األشخاص ذوي اإلعاقة حسب الحاجة.	 

السماح للشخص باإلجابة على األسئلة من خالل الحاسوب إذا كان يجيد استخدامه.	 

ــن 	  ــخص إذا كان م ــه الش ــا علي ــي يمليه ــة الت ــب اإلجاب ــئلة ويكت ــرأ األس ــخص يق ــر ش توفي

األشخاص ذوي اإلعاقة الذين ال يتمكنون من الكتابة بأنفسهم .

املرشح/املوظف ذوي اإلعاقة الحركية/الجسمية: 

إجــراء االمتحــان فــي مــكان مهيــأ يتيــح لألشــخاص ذوي اإلعاقــة الحركيــة الوصــول لــه والدخول 	 

إليــه بســهولة ويســر؛ مــن حيــث املداخــل واملخــارج ودورات امليــاه وارتفــاع الطــاوالت 

ووضعية املقاعد...؛

إعطاء وقت إضافي للممتحن من األشخاص ذوي اإلعاقة حسب الحاجة؛	 

السماح للشخص باإلجابة على األسئلة من خالل الحاسوب إذا كان يجيد استخدامه؛	 

إجــراء االمتحــان فــي أوقــات تراعــي املتطلبــات التــي قــد تتعلــق باإلعاقــة، كأن يجــرى االمتحــان 	 

بعد الظهيرة إذا كان الشخص يذهب لجلسات عالج طبيعي أو وظيفي أو غيره.

ــن 	  ــخص إذا كان م ــه الش ــا علي ــي يمليه ــة الت ــب اإلجاب ــئلة ويكت ــرأ األس ــخص يق ــر ش توفي

األشخاص ذوي اإلعاقة الذين ال يتمكنون من الكتابة بأنفسهم.

سادسًا: القواعد املنظمة ملرحلة املقابلة الشخصية : 

إجراء املقابلة في مكان ووقت مالئمين وفقا للتفصيل السابق إلجراء االمتحان؛	 

البعد عن اللغة املثيرة للعواطف أو الحرج أو الشفقة أو املبالغة على أساس اإلعاقة.	 
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ــر 	  ــكل مباش ــل بش ــات العم ــارة ومتطلب ــرة وامله ــة بالخب ــة املتعلق ــئلة املوضوعي ــرح األس ط

ودون مواربة بسبب اإلعاقة.

تجنــب األســئلة املبنيــة علــى انطباعــات محــدودة عــن اإلعاقــة؛ مثــل: » هــل أنــت قــادر علــى 	 

العمل رغم إعاقتك؟ هل ستتمكن من تنفيذ مهام الوظيفة؟«

الســؤال بشــكل واضــح وتفصيلــي عــن الترتيبــات والخدمات التيســيرية التــي يحتاجها الشــخص 	 

وكيفيــة ووقــت توفيرهــا ومــدى معرفــة الشــخص بطبيعتهــا وقدرتــه علــى اســتخدامها ومــا 

إذا كان بحاجة لتدريب عليها وإن كان يعلم كيف تتم صيانتها .

إجــراء املقابلــة ضمــن اإلطــار الزمنــي املعقــول واملعتــاد وعــدم اختصارهــا علــى نحــو يعطــي 	 

ــول  ــه مقب ــول أو ألن ــر مقب ــه غي ــا ألن ــخص إم ــبة للش ــل بالنس ــل حاص ــا تحصي ــاع بأنه االنطب

بغض النظر عن خبراته ومهاراته واقتناع اللجنة به. 

سابعا: مرحلة االلتحاق بالعمل والدوام:

ــن فــي مــكان العمــل للتعامــل مــع زميلهــم بطريقــة مناســبة 	  ــن واملوظفي ــه العاملي توجي

وبعيدًا عن التحسس أو الرهبة لكونه من األشخاص ذوي اإلعاقة.

ــه والتعــرف علــى مــكان العمــل 	  تخصيــص اليــوم األول للعمــل لتعريــف الشــخص علــى زمالئ

والتنقــل داخلــه وبيــن مكاتبــه ومرافقــه وجعــل املخــرج واملدخــل الرئيســي نقطــة االنطــالق 

والعودة في تعريفه وتوجيهه للتنقل باستقاللية داخل مكان العمل .

توفيــر الوصــف الوظيفــي والتعليمــات الخاصــة بقواعــد العمــل وإجراءاتــه ومــا يرتبــط بذلــك 	 

من قوانين أو قرارات بأشكال ميسرة.

تــرك الوقــت للشــخص لفحــص واختبــار الترتيبــات والخدمــات التيســيرية التــي تــم توفيرهــا لــه 	 

إلبداء أي مالحظات عليها

مراعــاة املرونــة فــي أوقــات العمــل مــع إلــزام الشــخص بالــدوام وفقــا لعــدد الســاعات، ومــن 	 

ــة أو تتعلــق  ذلــك: الســماح بالحضــور متأخــرًا أو االنصــراف مبكــرًا إذا كان ذلــك ألغــراض  عالجي

بطبيعــة تأثيــر بعــض العقاقيــر ومراعــاة تغييــر وقــت الراحــة بالنســبة لــه إذا كان ذلــك ضروريــا؛ 

بما يتماشى مع اللوائح اإلدارية الداخلية.

توفير كشف الراتب والخصومات واملستحقات املالية بأشكال ميسرة.	 

تعويــض التأخــر فــي الحضــور باالنصــراف متأخــرًا أو تعويــض االنصــراف متأخــرًا بالحضــور مبكــرًا 	 

أو التعويض من خالل التكليف بإنجاز العمل خارج أوقات الدوام وفقا لإلجراءات املتبعة 

تكليف الشخص باملهام املوصوفة للعمل أو الوظيفة التي يشغلها.	 

دعوة الشخص لحضور االجتماعات واللقاءات شأنه شأن سائر زمالئه .	 



14
الدليل االسترشادي للترتيبات التيسيرية للمتقدمين للتوظيف واملوظفين ذوي اإلعاقة في الوظائف الحكومية

ــة 	  ــع كيفي ــة وض ــك وكيفي ــاج ذل ــاعدته إذا احت ــل ملس ــة األمث ــن الطريق ــخص ع ــؤال الش س

التثقيف والتوعية في التعامل مع املوظفين ذو اإلعاقة: 

ــة  ــي بيئ ــل  ف ــة للعم ــخاص ذوي اإلعاق ــاعدة األش ــل ملس ــالء العم ــن زم ــي بي ــر الوع 1. نش

تفاعلية، مساندة، متعاونة، متفهمة ومريحة.

 2. التأكــد مــن أن املوظفيــن ذوي اإلعاقــة فــي بيئــة آمنــة غيــر معرضيــن للتهميــش أو التحرش 

    وغير منعزلين عن غيرهم من املوظفين.

طرق التواصل مع األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية: 

كتابة الكالم بالقلم والورق، ألواح الكتابة ،الكمبيوتر اللوحي أو إرسال بريد إلكتروني.	 

ــة، 	  ــد الحاج ــي  عن ــال املرئ ــق االتص ــن طري ــل أو ع ــكان العم ــي م ــارة ف ــة إش ــم لغ ــر مترج توفي

ــة أو  ــات الوظيف ــر واجب ــا تغي ــاع، كلم ــب، أو اجتم ــدوات، التدري ــل، ن ــة عم ــالل مقابل ــال: خ )مث

عندمــا تكــون هنــاك مهمــة كبــرى جديــدة، عندمــا تكــون هنــاك اجتماعــات تســتوجب النقــاش 

و املشاركة و غيره(.

عقد دورات تدريبية لتعلم لغة اإلشارة ومجموعة من الكلمات األساسية للتواصل.	 

تجنب ملس رأس املوظف ذوي اإلعاقة كعالمة للتعاطف أو التربيت على كتفه.	 

ــه ومــا يســتطيع أو ال 	  عــدم أخــذ قــرارات عنهــم )الشــخص ذو اإلعاقــة الســمعية يعــرف قدرات

يستطيع القيام به(. 

عــدم تحــدث أكثــر مــن شــخص فــي وقــت واحــد، أخــذ األدوار عنــد التحــدث، عــدم تغطيــة الفــم 	 

ــنى  ــفاه ليتس ــراءة الش ــح لق ــكل واض ــدث بش ــة التح ــدث، محاول ــاء التح ــورق أثن ــن أو ال باليدي

ــع  ــري م ــل البص ــى التواص ــاظ عل ــدث، الحف ــه أي متح ــا يقول ــة م ــارة ترجم ــة اإلش ــم لغ ملترج

الشخص. 

التحــدث مباشــرة إلــى وجهــة الشــخص ذوي اإلعاقــة الســمعية وليــس للمترجــم، وجــذب االنتباه 	 

البصــري لــه قبــل البــدء فــي املحادثــة )مثــال، إذا دخلــت إلــى مكتبــه وظهــر الشــخص لــك، 

ومض أضواء الغرفة كإشارة لدخولك(.

تجنب الضوضاء واإلزعاج في املكتب.	 

اســتخدام تعابيــر الوجــه واإليمــاءات عنــد التحــدث الــى شــخص ذوي إعاقــة ســمعية كبديــل عــن 	 

نبرة الصوت. 

يســتعان بمترجــم لغــة اإلشــارة فقــط مــع الشــخص األصــم. وال داعــي ملترجــم مــع الشــخص 	 

الذي لديه صعوبة في السمع ألنه ال يستخدم لغة اإلشارة. 

إذا لــم تفهــم مــا قالــه الشــخص ذوي اإلعاقــة الســمعية، فــال بــأس أن تطلــب منــه تكــرار الجملة 	 

للتأكد من فهم الحديث بدال من ادعاء فهم ما تم قوله.



15
الدليل االسترشادي للترتيبات التيسيرية للمتقدمين للتوظيف واملوظفين ذوي اإلعاقة في الوظائف الحكومية

ــو كان 	  ــى ل ــمعية حت ــة الس ــخص ذوي االعاق ــع الش ــل م ــد التواص ــاح عن ــدم االرتي ــعر بع ال تش

التواصل معه محرجا في البداية خاصة اذا كان يستخدم لغة االشارة.

التحــدث بشــكل واضــح وال تبالــغ فــي حــركات الشــفاه لتمكيــن الشــخص ذوي اإلعاقة الســمعية 	 

من قراءة الشفاه. 

ــاع،  	  ــرض االجتم ــات ع ــج ومحتوي ــل) برنام ــاع، مث ــل االجتم ــا قب ــة مقدم ــواد مكتوب ــر م توفي

برنامج التدريب، مسار ورش العمل ، و التوقف لبضع دقائق بعد كل عرض او محادثة(.

تدوين محضر ألي اجتماع لكي يستطيع الشخص ذو اإلعاقة السمعية الرجوع له.	 

طرق التوصل مع املوظف ذوي اإلعاقة البصرية:

تجنب ملس رأس املوظف ذوي اإلعاقة كعالمة للتعاطف أو التربيت على كتفه. 	 

عــدم أخــذ قــرارات عنهــم، الن الشــخص ذو اإلعاقــة البصريــة يعــرف قدراتــه ومــا يســتطيع أو ال 	 

يستطيع القيام به. 

يمكــن عــرض تقديــم املســاعدة ولكــن مــن غيــر اإلصــرار عليهــا. إذا كان الشــخص ذوي اإلعاقــة 	 

البصرية يحتاج ملن يوجهه، فعليك بالسماح للشخص ملسك ذراعك ومساندته باملشي. 

مــن األفضــل ذكــر بعــض التوجيهــات لــه إذا كانــت هنــاك ســاللم للصعــود أو النــزول أو أيــن 	 

مــكان الكرســي أو البــاب أو املــكان الــذي يريــد الوصــول إليــه )علــى اليميــن أو اليســار أو علــى 

ُبعد خمس خطوات(.

ال تبــادر بســحب الشــخص ذوي اإلعاقــة البصريــة مــن ذراعــه ألنــه يحقــق التــوازن الحركــي بهــا، 	 

عليك أن تقدم ذراعك قربه وسيبادر هو باالستناد عليها.                                                             

التحدث مباشرة إلى الشخص ذوي اإلعاقة البصرية و استخدام نبرة صوت طبيعية. 	 

ــي 	  ــود ف ــو موج ــن ه ــكل م ــف ب ــك، التعري ــس زميل ــل أن تلم ــاٍل قب ــوت ع ــمك بص ــرِّف باس ع

الغرفة أو تقديم أنفسهم حتى ال يشعر بالعزلة االجتماعية أو النبذ. 

عنــد إعطــاء التوجيهــات، ينبغــي عــدم اســتخدام اإلشــارات، علــى ســبيل املثــال » الكرســي هناك« 	 

ــي  ــة، ينبغ ــات التوجيهي ــتخدام الكلم ــد اس ــكان. عن ــف م ــدة لوص ــيلة جي ــت وس ــي ليس فه

استخدامها مع التوصيف املكاني )على اليمين أو اليسار أو على بعد خمس خطوات(. 

احــرص علــى إبقــاء املمــرات و املســارات ســهلة الوصــول ومــن غيــر عقبــات كمــا يجــب إبــالغ 	 

املوظــف ذوي اإلعاقــة فــي حالــة إجــراء أي تعديــالت مكانيــة بزيــادة معــدات أو بإزاحتهــا مــن 

مكانها حتى ال يكون عرضة للحوادث.

في حال خروج شخص من الغرفة يفضل االفادة بذلك.	 

عنــد توجــه الشــخص ذوي اإلعاقــة البصريــة إلــى مــكان جديــد أم غيــر مألــوف، مــن األفضــل ذكر 	 

بعــض األوصــاف أو زخــارف خاصــة باملــكان، وإذا اضطــررت لتــرك زميلــك ذوي اإلعاقــة البصريــة 

فينبغي إبالغه بذلك ومحاولة إيجاد شخص أخر يرافقه.
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قراءة املعلومات التي يتم كتابتها أو املكتوبة بصوت عاٍل.	 

للمصافحة، يجب أن ينبه الشخص بقوله » سأصافح يدك«.	 

ــه« 	  ــخص يقول ــه الش ــب أن ُينب ــوس، يج ــى الجل ــة عل ــة البصري ــخص ذوي االعاق ــاعدة الش ملس

سأساعدك على الجلوس«.

طرق التوصل مع املوظف ذوي اإلعاقة الحركية/الجسمية:

تجنب ملس رأس املوظف ذوي اإلعاقة كعالمة للتعاطف أو التربيت على كتفه .	 

ــتطيع أو ال 	  ــا يس ــه وم ــرف قدرات ــة يع ــة الحركي ــخص ذو اإلعاق ــم )الش ــرارات عنه ــذ ق ــدم أخ ع

يستطيع القيام به(. 

التأكــد مــن عــدم تحريــك أو دفــع الكرســي املتحــرك للشــخص ذوي اإلعاقــة الحركيــة ، إال بعــد 	 

ــن  ــزءا م ــه ج ــرك بأن ــي املتح ــي كرس ــر ف ــي النظ ــاعدة. وينبغ ــى مس ــة إل ــد إذا كان بحاج التأك

مساحته الشخصية. 

عــدم االتــكاء علــى الكرســي املتحــرك الخــاص باملوظــف، أو اســتخدام الكرســي لتعليــق أو وضــع 	 

األشياء الشخصية عليه.

ــى 	  ــة إل ــي حاج ــخص ف ــا. إذا كان الش ــرار عليه ــر اإلص ــن غي ــن م ــاعدة ولك ــم املس ــرض تقدي ع

مساعدة، سوف يقبل املساعدة وسيشرح بالضبط ما يحتاج إليه من مساعدة. 

ــي 	  ــتخدم الكرس ــن ملس ــا وال يمك ــات مرتفع ــي خدم ــالء أو أي مكت ــة العم ــباك خدم إذا كان ش

املتحرك الوصول إليه، يتوجب عليك الخروج من مكانك وتقديم الخدمات لهذا الشخص. 

ــركا، 	  ــيا متح ــتخدم كرس ــخص يس ــع ش ــال م ــا طوي ــتغرق وقت ــد تس ــة ق ــاك محادث إذا كان هن

فيفضل الجلوس ليكون في مستوى العين ملستخدم الكرسي متحرك.

ال تتفاجــأ إذا كان الشــخص ينتقــل مــن علــى الكرســي املتحــرك إلــى قطعــة مــن أثــاث أو يقــف 	 

ــن  ــون م ــة يعان ــي املتحرك ــتخدمي الكراس ــس كل مس ــل. لي ــرك للتنق ــي املتح ــن الكرس م

الشلل، أو يستطيعوا املشي مع أو بدون مساعدة العصي أو العكازات.

إذا كان الشــخص يســتخدم عــكاز أو بعــض املعــدات األخــرى املســاعدة، يمكن تقديم املســاعدة 	 

بحمل والحقائب واألمتعة أو غيرها. 

ــى التدقيــق حــول اســتخدام كلمــات مثــل »املشــي« أو »الجــري« أمــام 	  ــاك الحاجــة إل ليــس هن

األشخاص الذين يستخدمون الكراسي املتحركة، ألنهم غالبا ما يستخدمون نفس الكلمات.
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كيفية تهيئة وتعريف املوظف ذوي اإلعاقة  للوظيفة: 

نظام املرشد والزميل: 

الهــدف منــه هــو إشــعار املوظفيــن ذوي اإلعاقــة بأنهــم ال يختلفــون عــن غيرهــم مــن املوظفيــن 

وأنهم أشخاص فاعلين مثلهم مثل أي شخص في املجتمع. 

املرشد:

هــو املديــر أو املســؤول بقســم املــوارد البشــرية، وظيفتــه إعطــاء املوظفيــن ذوي اإلعاقــة 

شرح مكثف عن جميع االحتياجات التي يحتاجها املوظف إلتمام مهامه الوظيفية.

الزميل:

هــو الشــخص الــذي يــازم املوظــف ذوي اإلعاقــة فــي موقــع العمــل اليومــي بصفــة مســتمرة. 

يقــدم لــه خدمــات ليــس فقــط علــى نطــاق العمــل بــل أيضــا علــى نطــاق الخدمــات الشــخصية 

ــى الصــاة ومرافقتــه وقــت االســتراحة ومازمتــه طــوال الوقــت لكــي  مثــل الذهــاب معــه إل

يشعر أنه داخل منظومة عمل مريحة.

دور املرشد مع املوظف ذوي اإلعاقة:

التدريب العام عند التوظيف على مهام العمل.	 

التثقيــف علــى كيفيــة التعامــل مــع بيئــة العمــل بوجــود الزمــالء الذيــن ليســوا علــى درايــة 	 

بكيفية التعامل معهم.

التوجيــه علــى كيفيــة إبــراز قدراتــه ومهاراتــه وكيفيــة إقنــاع الشــخص الــذي أمامــه بأنــه لديــه 	 

قدرات ومهارات حتى بوجود إعاقته. 

التثقيف على كيفية تفاعل املوظف ذوي اإلعاقة مع الزمالء .	 

الترتيبات التيسيرية في موقع العمل:

إعادة النظر في استخدام الحيز: من املمكن تحسين فرص الوصول للموظفين ذوي اإلعاقة عن 

طريق إعادة النظر في استخدام الحيز )مثال: إذا كانت هناك حاجة إلى مقابلة شخصية أو 

اجتماع أو إيجاد مكتب ملوظف من ذوي اإلعاقة في مبنى لم يتم وضع التعديات عليه 

للصعود إلى أحد األدوار العليا، قد يكون من املمكن نقل املقابلة الشخصية أو االجتماع من 

الطابق العلوي إلى الطابق األرضي(.
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  املوظف ذوي اإلعاقة السمعية: 

تثبيــت مــرآة أمــام الشــخص فــي األماكــن التــي يجلــس فيهــا املوظــف وظهــره مســتدر، لكــي 	 

ال يتفاجأ املوظف عندما يقترب منه شخص من وراء ظهره ليتواصل معه.

وضــع الفتــة صغيــرة عنــد منطقــة مكتــب املوظــف التــي تشــير الــى أن الشــخص الــذي يعمــل 	 

لديه إعاقة سمعية ويتطلب التواصل معه بالكتابة.

 االجتماع في مجموعات صغيرة والجلوس على طاولة مستديرة لتسهيل قراءة الشفاه.	 

االجتمــاع فــي غرفــة هادئــة لتجنــب اإلزعــاج والضوضــاء )علــى ســبيل املثــال، معــدات املكاتــب، 	 

ثرثرة الردهة، واآلالت، وغيرها( وإذا كان ذلك ضروريا يمكن تثبيت لوحات الحد من الضوضاء.

ــة 	  ــن رؤي ــه م ــمعية ، لتمكين ــة الس ــف ذوي اإلعاق ــاءة للموظ ــوس و اإلض ــكان الجل ــط م ضب

املترجم خالل االجتماعات أو قراءة شفاه املتحدث.

توفيــر أقــراص الفيديــو التــي تحتــوي علــى ترجمــة توضيحيــة بلغــة اإلشــارة و وحــدات تدريبيــة 	 

على شبكة اإلنترنت التي تشمل الصوت.  

التأكد من استخدام معدات عالية الجودة خالل االجتماعات املنعقدة باتصال هاتفي. 	 

اســتخدام ســماعة رأس للحصــول علــى صــوت أكثــر وضــوح خــالل االجتماعــات املنعقــدة باتصال 	 

هاتفي.

استخدام هاتف التضخيم الصوتي.	 

استخدام البريد إلكتروني أو الرسائل النصية للتواصل.	 

استخدام جهاز السلكي يحتوي على خدمة الرسائل النصية. 	 

استخدام عالمات وإشارات اليد كوسيلة للتواصل.	 

اعــداد وتطبيــق اإلرشــادات األمنيــة علــى جميــع مســتخدمي معــدات النقــل والرافعات الشــوكية 	 

والسيارات مثال: 

التوقف وتشغيل األضواء »الفالش« واألبواق عند التقاطعات حسب موقع العمل. 	 

تثبيت وميض األضواء املبهرة على املركبات املتحركة. 	 

تثبيت نظام تنبيه مرئي لتحذير العامل بقدوم املركبات.                                     	 

تعديل املعدات بإضافة الضوء على مصدر الصوت	 

تثبيــت نظــام تنبيــه مرئــي )وميــض األضــواء( فــي حالــة تحذيــر بحــدوث حريــق أو أي تحذيــرات 	 

أخرى.

 تثبيــت املرايــا الصناعيــة فــي مواقــع اســتراتيجية )علــى ســبيل املثــال، الزوايــا العميــاء( فــي 	 

بيئة العمل.
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ــون 	  ــد ليك ــون فري ــترة ذات ل ــة أو س ــدي قبع ــمعية أن يرت ــة الس ــخص ذوي اإلعاق ــن للش يمك

بمثابة تنبيه لآلخرين.         

تثبيت نظام الرؤية في السيارة أو رافعة شوكية أو غيرها. 	 

توفير جهاز بيجر هزاز يهتز تلقائي عن طريق نظام تنبيه في حال حدوث طوارئ.      	 

إنشاء نظام تنبيه بشبكة اإلنترنت يظهر نصا بوجود حالة طوارئ.	 

استخدام الصور والرموز على الالفتات.	 

املوظف ذوي اإلعاقة البصرية:

توفير لوحات إعالنية بلغة البرايل. 	 

إعادة تصميم صيغة املواد املقروءة: األدوات التي تساعد األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية	 

إمكانيــة الوصــول الكامــل إلــى املــواد املكتوبــة باســتخدام لغــة البرايــل، الطباعــة املكبــرة ،أو 	 

التسجيالت الصوتية  .

ســؤال املوظــف إذا يفضــل العمــل فــي منطقــة مضــاءة جيــدا. ومحاولــة تجنــب تفــاوت حــدة 	 

للضوء و املناطق املظلمة. 

ترتيــب األثــاث وتحريكــه بطريــق توفــر مســاحة واســعة تمكــن االشــخاص ذوي اإلعاقــة البصريــة 	 

من التحرك في وحول املكتب بسهولة.

عــدم وضــع الســجاجيد األرضيــة الفضفاضــة التــي قــد تســبب خطــرا لوقــوع أو تعثــر األشــخاص 	 

ذوي اإلعاقة البصرية.

ــى 	  ــول إل ــة للوص ــي الرؤي ــف ف ــم ضع ــن لديه ــن أو الذي ــخاص املكفوفي ــارئ لألش ــر ق توفي

املعلومات الواردة.

م، لتســهيل رؤيتــه 	  طــالء حــواف الُســلَّم باســتخدام لــون يتميــز عــن الجــزء الرئيســي مــن الُســلَّ

من قبل الشخص ذوي اإلعاقة البصرية.

يجــب أن تكــون اللوحــات اإلعالنيــة موجــزة، ســهلة القــراءة مــع وتكبيــر الحــرف فــي بدايــة كل 	 

كلمة ملساعدة ضعيفي البصر للعثور على بداية الكلمة الواحدة.

طــالء جــدران املمــرات بخطيــن متباينيــن فــي األلــوان مثــل األحمــر واألزرق، ليتمكــن الشــخص 	 

ذوي اإلعاقة البصرية من إتباع الخطوط.

زيــادة اإلضــاءة فــي املناطــق الخطــرة مثــل الســاللم أو التغيــرات فــي مســتوى األرضيــة، والتأكــد 	 

ــة  ــخص ذوي اإلعاق ــا للش ــك الرؤي ــد ُترب ــي ق ــالل الت ــن الظ ــي تكوي ــبب ف ــاءة ال تس أن اإلض

البصرية.  
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املوظف ذوي اإلعاقة الحركية/الجسمية: 

ــتخدم 	  ــة املس ــن ذوي اإلعاق ــخص م ــد الش ــاول ي ــي متن ــدات واألدوات ف ــوف واملع ــود الرف وج

للكرسي املتحرك واللذين لديهم إصابات في الظهر.

ــب 	  ــع املكت ــكان رف ــت باإلم ــل مؤق ــة. ح ــي املتحرك ــز الكراس ــب لحي ــاع املكت ــب ارتف تناس

باستخدام كتل خشبية.

ترتيــب األثــاث وتحريكــه بطريقــة توفــر مســاحة واســعة تمكــن االشــخاص ذوي اإلعاقــة الحركيــة 	 

املستخدمين للكراسي املتحركة من التحرك في املمرات وحول املكتب بسهولة.

عــدم وضــع الســجاجيد األرضيــة الفضفــاض التــي قــد تســبب خطــرا بوقــوع وتعثــر األشــخاص 	 

ذوي اإلعاقة الحركية.

ــتدعي 	  ــي تس ــن الت ــي األماك ــة ف ــة الحركي ــذوي اإلعاق ــوس ل ــد للجل ــر مقاع ــن توفي ــد م التأك

االنتظار للحصول على الخدمة، إعطاء األولوية لخدمة األشخاص ذوي اإلعاقة.

فــي حــال علــو شــباك الخدمــة و عــدم تمكــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة الحركيــة مــن الوصــول 	 

إليــه، علــى أحــد املوظفيــن الخــروج مــن وراء مكتــب الخدمــة لتلبيــة مطالــب األشــخاص الذيــن 

ال يستطيعون االقتراب من املكتب.

عدم اإلكثار من التشميع عند تنظيف األرض لكي ال تصبح األرضية زلقة.	 

 ثامنا:  القواعد املنظمة ملرحلة التدريب و االبتعاث: 

إلحــاق الشــخص ذوي اإلعاقــة فــي الــدورات والبرامــج التدريبيــة املخصصــة لوظيفتــه أو عملــه 	 

مــع مراعــاة توفيــر الترتيبــات والخدمــات التيســيرية فــي البرنامــج أو الــدورة وعــدم اســتثنائه 

منها على أساس اإلعاقة؛

محاســبة الشــخص ذوي اإلعاقــة علــى أســاس مــن املســاواة مــع غيــره علــى التقصيــر أو التغيب 	 

أو عــدم اســتكمال البرنامــج أو الــدورة التدريبيــة وتكليفــه بــذات املهــام املطلوبــة مــن غيــره 

من امللتحقين معه بها؛

ــات 	  ــر الترتيب ــروطه وتوفي ــتوفى ش ــاث إذا اس ــي االبتع ــه ف ــة حق ــخص ذوي اإلعاق ــاء الش إعط

والخدمات التيسيرية الالزمة البتعاثه.

 املوظف ذوي اإلعاقة السمعية:

توفير مترجمين للغة اإلشارة. . 1

توفير الشاشات املرئية لقراءة املعلومات إذا لم يتوفر مترجم لغة اإلشارة.. 2

ــم . 3 ــن فهمه ــد م ــمعية للتأك ــة الس ــخاص ذوي اإلعاق ــة لألش ــادة العلمي ــة امل ــادة صياغ إع

للمعلومات.
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املوظف ذوي اإلعاقة البصرية:

طباعــة املــادة العلميــة بخطــوط كبيــرة وواضحــة و اســتخدام تبايــن  األلــوان أو الشــرح . 1

التفصيلي. 

 فــي حالــة عــدم قــدرة املوظــف ذو اإلعاقــة حضــور دورة خارجيــة خــارج مبنــى املنشــأة أو فــي . 2

    مدينــة اخــرى يتــم توفيــر االتصــال املرئــي أو الصوتــي لتميكــن املوظــف ذو اإلعاقــة مــن 

االستفادة  من الدورات التدريبية.

ــاعدة . 3 ــات واألدوات املس ــات والخدم ــر الترتيب ــروءة: توفي ــواد املق ــة امل ــم صيغ ــادة تصمي إع

ــل،  ــة براي ــتخدام لغ ــال: اس ــة )مث ــواد املكتوب ــة للم ــة البصري ــخص ذوي اإلعاق ــول الش لحص

الطباعةاملكبرة، التسجيالت الصوتية(.

املوظف ذوي اإلعاقة الحركية/الجسمية:

فــي حالــة عــدم قــدرة املوظــف لحضــور دورة تدريبيــة خــارج مبنــى املنشــأة أو فــي مدينــة اخــرى 

يتم توفير االتصال املرئي أو الصوتي لتميكن املوظف من االستفادة من الدورات التدريبية. 

تاسعا:  القواعد املنظمة ملرحلة اإلجازات واالنتداب واإلعارة:

 عــدم احتســاب تغيــب الشــخص ذي اإلعاقــة عــن عملــه ألغــراض عالجيــة مثــل: جلســات العــالج . 1

 الوظيفــي أو الطبيعــي أو التخاطــب أو لغســيل الكلــى وغيرهــا؛ مــن إجازاتــه، شــريطة أن تتثبــت 

جهة العمل من ذلك كله؛

 عــدم انتــداب الشــخص ذي اإلعاقــة دون مســوغ قانونــي وعملــي وبقصــد إراحتــه مــن العمــل أو . 2

 التخلص من وجوده؛

 إعطــاء الشــخص حقــه فــي اإلعــارة متــى توافــرت فيــه شــروطها مــع مراعــاة توفيــر الترتيبــات . 3

والخدمات التيسيرية في مكان العمل الذي سيعار إليه.

عاشرًا: القواعد املنظمة ملرحلة تقييم األداء والترقية: 

  تطبيــق معاييــر األداء دون النظــر إلــى اإلعاقــة ومــع  مراعــاة مــدى توافــر أو ضعــف الترتيبــات و . 1

    الخدمات التيسيرية و أثرها على فاعلية أداء الشخص.

 إجــراء عمليــة التقييــم ومــا يرتبــط بهــا مــن إجــراءات وتقاريــر بأشــكال ميســرة تتيــح للشــخص . 2

    ذي اإلعاقة االطالع على مضامينها وفهمها.

 إعطــاء الشــخص ذي اإلعاقــة حقــه فــي الترقــي فــي الوظيفــة دون تمييــز علــى أساســا اإلعاقــة . 3

    وتوفير الترتيبات والخدمات التيسيرية الالزمة في منصبه او موقعه الوظيفي الجديد 
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الترتيبات التيسيرية خال تقييم األداء الوظيفي:

وضــع معاييــر األداء للموظــف ذوي اإلعاقــة كغيــره مــن املوظفيــن، ولكــن يجــب التأكــد مــن 	 

توفير الوسائل والخدمات التيسيرية 

النظــر علــى القــدرة الحاليــة ألداء مهــام الوظيفــة األساســية مــع أو بــدون الترتيبــات التيســيرية 	 

، وعــدم التأثــر باملفاهيــم الســلبية عــن اإلعاقــات فــي التقييــم بشــكل عــام )مثــال:  مــن الغيــر 

مناســب تقييــم املوظــف الــذي يســتخدم كرســي متحــرك ســلبيا لعــدم حضــور االجتمــاع الــذي 

عقد في مبنى غير مجهز لألشخاص ذوي اإلعاقة(.

إجــراء عمليــة التقييــم و مــا يرتبــط بهــا مــن إجــراءات و تقاريــر بأشــكال ميســرة تتيــح للشــخص 	 

ذي اإلعاقة االطالع على مضامينها و فهمها. 

إعادة هيكلة الوظائف:

ــر مــن  ــة. وهــو ال يغي هــو أحــد الســبل لدمــج األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي القــوى العامل

املهــام األساســية للوظيفــة. علــى أصحــاب العمــل تحديــد العوامــل الغيــر ضروريــة التــي 

تجعــل الوظيفــة ال تتفــق مــع إعاقــة املوظــف، أمــا بحذفهــا أو اســتبدال املهــام إذا أمكــن 

ــن أن  ــث يمك ــداف، بحي ــاز األه ــائل إنج ــر وس ــات أو تغيي ــع الواجب ــادة توزي ــالل إع ــن خ وم

يركز على قدرات الشخص ذوي اإلعاقة.

قبل الشروع في اعادة هيكلة الوظيفة، يجب على صاحب العمل التأكد من التالي: 

الحصــول علــى معلومــات مــن الشــخص ذوي اإلعاقــة عــن إمكانيــة القيــام   باملهــام . 1

واملعوقات التي قد تعيقه من اداء مهام الوظيفة.

فهم متطلبات الوظيفة لتحديد املهام األساسية وكيفية القيام بأدائها.. 2

إعادة التعيين على وظيفة بديل:

تتــم هــذه العمليــة بعــد التأكــد مــن توفيــر الترتيبــات التيســيرية ألداء الوظيفــة الحالية. 

ــة عــدم تتناســب الوظيفــة مــع املوظــف، يمكــن لصاحــب العمــل البحــث عــن  وفــي حال

ــا،  ــر، املزاي ــة، األج ــث: الدرج ــن حي ــة م ــة الحالي ــة للوظيف ــاغرة معادل ــرى ش ــة أخ وظيف

املوقــع. إذا لــم يكــن هنــاك وظيفــة شــاغرة تعــادل الوظيفــة الحاليــة، فبإمــكان صاحــب 

العمل إيجاد وظيفة شاغرة قريبة من الوظيفة الحالية للموظف.
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الترتيبات التيسيرية في التدرج الوظيفي:

جميــع . 1 مثــل  والترقيــة  الوظيفــي  املســار  فــي  التطــور  فــي  اإلعاقــة  ذوي  مــن  املوظــف   حــق 

املوظفيــن دون تمييــز علــى أســاس اإلعاقــة وتوفيــر الترتيبــات والخدمــات التيســيرية الالزمــة فــي منصبه 

أو موقعه الوظيفي الجديد. 

 فهــم املهــارات التطوريــة لــدى الشــخص ذوي اإلعاقــة التــي تتناســب مــع قدراتــه للنظــر فــي . 2

 إعادة تعيينه للوظيفة املناسبة و توفير التدريب الوظيفي له لتعزيز فرص الترقية. 

املشــاريع . 3 فــي  اآلخريــن  مــع  العمــل  علــى  فقــط  االقتصــار  وليــس  قيــادي  دور  إعطــاء   فــرص 

الجماعية.

االستشــارات املهنيــة . 4 وتوفيــر  الترقيــة،  برامــج  فــي  اإلعاقــة  إدراج املوظفيــن ذوي   توفيــر فــرص 

ملساعدتهم على تحقيق أهدافهم املهنية.

 إحدى عشر: القواعد املنظمة ملرحلة الجزاءات وتوقيع العقوبات التأديبية:

النظــر . 1 دون  والتأديبيــة  اإلداريــة  والعقوبــات  بالجــزاءات  املتعلقــة  واإلجــراءات  النصــوص   تطبيــق 

لكون الشخص من ذوي اإلعاقة وعدم التغاضي عّما قد يرتكبه من مخالفات أو تقصير.

ضعــف . 2 أو  غيــاب  مرجعــه  ليــس  للجــزاء  املســتوجب  التقصيــر  أو  املخالفــة  كــون  مــن   التثبــت 

الترتيبات والخدمات التيسيرية في بيئة العمل .

 إطــالع الشــخص ذي اإلعاقــة بطريقــة يفهمهــا علــى ســبب الجــزاء أو العقوبــة ومنحــه الفرصــة . 3

للدفاع عن نفسه وفقا لإلجراءات والقواعد املرعية. 

ال يجوز بحال أن تكون اإلعاقة سببا في توقيع أي جزاء أو عقوبة على الشخص. . 4

اثني عشر: القواعد املنظمة ملرحلة انتهاء العمل باالستقالة أو الفصل أو التقاعد:

أو . 1 الكترونيــة  كانــت  ســواًء  ميســرة  بطــرق  اســتقالته  بتقديــم  اإلعاقــة  ذي  للشــخص   الســماح 

بواسطة كاتب يختاره هو بحرية واستقالل أو من خالل مترجم لغة اإلشارة.

 التأكــد مــن رغبــة الشــخص باالســتقالة مــن خــالل الحديــث معــه مباشــرًة بواســطة شــخص آخــر  . 2

 غير الذي كتب له االستقالة في الحاالت التي يستعين بها الشخص بكاتب معين.

أو غيــر . 3 الشــخص بوجــود تمييــز مباشــر  ليــس مرجعــه شــعور  االســتقالة  أن ســبب   التأكــد مــن 

ــت  ــا ليس ــيرية أو ضعفه ــات التيس ــات والخدم ــاب الترتيب ــة أو أن غي ــاس اإلعاق ــى أس ــده عل ــر ض   مباش

 هي السبب في استقالته.

 ال يجــوز أن يكــون ســبب فصــل الشــخص مــن عملــه مرجعــه اإلعاقــة أو رفــض توفيــر الترتيبــات . 4

 والخدمات التيسيرية الضرورية لقيامه بمهام عمله.
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ــت . 5 ــواًء كان ــخص س ــة الش ــق بإعاق ــارات تتعل ــن أي عب ــا م ــل خالي ــرار الفص ــون ق ــب أن يك يج

تعاطفيــه  أو نقديــًة مــن مثــل: »يأتــي فصــل العامــل أو املوظــف بعــد مراجعــة دقيقــة لــكل 

ــخص  ــة... إن الش ــخاص ذوي اإلعاق ــن األش ــه م ــي لكون ــه الصح ــك ظرف ــي ذل ــا  ف ــب بم الجوان

ــا  ــة م ــه نتيج ــام عمل ــام بمه ــل للقي ــر مؤه ــدو غي ــة يب ــخاص  ذوي اإلعاق ــن األش ــه م ولكون

يعانيه من قصور وعجز...«.

يجب قراءة قرار الفصل وإفهامه للشخص وتوفيره بأشكال ميسرة حسب الحاجة.. 6

 يجــب تطبيــق املعاييــر والضوابــط الخاصــة باإلحالــة علــى التقاعــد علــى األشــخاص ذوي اإلعاقــة . 7

على أساس من املساواة مع غيرهم دون تمييز على أساس اإلعاقة.

 ال بــد مــن إعــالم الشــخص بحقوقــه ومســتحقاته وتيســير تحصيلهــا والحصــول عليهــا ضمــن . 8

  أقصــى درجــات التيســير ومــن ذلــك: التســليم النقــدي )الــكاش( إذا كانــت التعليمــات تســمح 

 بذلــك وإال فبتعديلهــا ووضــع اســتثناء يتيــح هــذا األمــر، أو بتحويــل راتبــه التقاعــدي و 

املكافآت للبنك الذي يختاره الشخص.
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