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 مقدمة

لقد باتت العولمة في عصرنا الحديث محركاً أساسياً للمجتمعات 

ومعياراً للتطور، إذ أن المجتمعات كافة تسعى الى ركوب موجة 

التطورات بأكبر سرعة ممكنة. وهنا يكمن التحدي في إشراك كل 

ان المجتمع حوال في هذا التقدم والتطور. وفي كل األفئات المجتمع ف

، كافةلن يصل إلى مرحلة التطور إال من خالل إشراك أفراده 

 واستثمار طاقاتهم.

ويشكل مكان العمل الوحدة المصّغرة للمجتمع حيث يفترر  برأ أن 

ديم يعكس التنوع داخلأ، كونأ يستثمر الطاقات المختلفة ويهدف إلى تق

 المتنوعة كافة. خدمة أو سلعة لفئات المجتمع 

 األشررخاصنجررد أن هنرراك تقصرريراً أو إهمرراالً حاصررالً تجرراه  إال أننررا

 األشرررخاصذوي المواصرررفات المختلفرررة فررري المجتمرررع، ومرررن بيرررنهم 

المعوقين الرذين يواجهرون صرعوبات وتحرديات كبيررة إلثبرات كفرا تهم 

إنمررا هررو  األشررخاصوقرردرتهم علررى اإلنترراح. فالحررّد مررن قرردرات بعرر  

ألنهرم عراجنون أو ريرر نتيجة ظروف وتهميش يفر  عليهم، وليس 

 قادرين كما يشاع عنهم.
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الررى تكبيررد سرروق العمررل خسررائر  ويرريدي اسررتبعاد هرريال  األشررخاص

، عداد كبيرة من جهةعدم استثمار الطاقات المتوفرة بأ عالية من حيث

وعدم اجتذاب فئة النبائن مرن األشرخاص المعروقين مرن جهرة أخرر ، 

 900لررى ا 600هنرراك ن أالتقررديرات العالميررة الررى  حيررث تشررير معظررم

فري المائرة  15الرى  10، أي ما يقارب مليون شخص معوق في العالم

 في المائة منهم في البلدان النامية. 80، ومن سكان العالم

علمرراً بررأن مفهرروم العمررل الالئررق أكررد فرررورة تعنيررن فرررص العمررل 

األمرن والكرامرة مرن الحريرة والمسراواة و المتكافئة للجميع فى ظروف

 . أو اإلعاقةو الديني عن اإلختالف العرقي أ وبغ  النظر

لررذلك نجررد أن التوجهررات الحديثررة فرري العديررد مررن البلرردان المتقدمررة 

األشررخاص توصرري بتحسررين فرررص التشررغيل والقيررام بمبررادرات لرردمج 

 في سوق العمل المفتوح وتعنين مبدأ تكافي الفرص.  ذوي اإلعاقة

يررة والعربيررة الترري وهنرراك الكثيررر مررن التجررارب والمبررادرات العالم

طررر جديرردة لتعنيررن الرردمج االقتصررادي بمررا يررتالئم أأوجرردت معررايير و

، والمبراد  التري نصرت عليهرا اإلعاقرة والمقاربة االجتماعية لموفوع

المعرروقين. ومررن أبرنهررا تجربررة  األشررخاصاالتفاقيررة الدوليررة لحقرروق 

 األشررخاص"إتحرراد المقعرردين اللبنررانيين" الترري تهرردف إلررى تطرروير دمررج 

قاربة االجتماعية التي تسعى الى لمعوقين إقتصادياً واجتماعياً وفقا للما

حتررررام التنررروع. كررررس مفهررروم إنالرررة الحرررواجن البيئيرررة والثقافيرررة وتإ
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ن خرالل هرذه التجربرة العديرد مرن وخصوصاً بعد أن طور "االتحاد" م

منها في هذا الدليل، والتي من  دوات التي نستعر  بعفاً اآلليات واأل

ر الردمج وترجمتهرا أن تسهل على أصحاب العمرل إعتمراد معرايينها شأ

 .بشكل عملي فمن أنظمة ميسساتهم

خولك إن اعتمادك ثقافة التنوع في إدارة األعمال يشكل بطاقة ت

ستراتيجيات السوق، وبها تعبر اللغات عبور األسواق. عليها ُتبنى إ

 والثقافات والطاقات. 

بحاجة إلى أدوات تساعدك  ولكي تتمكن من استثمار التنوع أنت

اكتشاف الفائدة من ذلك، وبالتالي استغاللها. فعندما تعبر الحدود  في

بحثاً عن أسواق جديدة، ستسعى إلى تحليل المعطيات والموارد، وبنا  

ستراتيجياتك، إما لتكتسب النبائن، وإما الستثمار إعلى النتائج، تبني 

لطاقة الكامنة في الطاقات. في الحالتين، يجب أن تدرك أن ا

 المعوقين تنتدرح في هذا السياق ويمكن استثمارها.  األشخاص

فري هرذا  الرردليل سرتتعرف علررى خطروات تسراهم فرري تحقيرق التنرروع 

داخررل شررركتك فرري حررال اتبعتهررا. نقرراط محررددة، عليررك االلتفررات إليهررا 

لتكسررب نبررائن جرردد لشررركتك، وتتجررأ لمسررار الشررركات العالميررة الترري 

 داخلها.تحقق التنوع 
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المسألة اآلن رهٌن بالخيار الذي تعتمده، في نظرتك وموقفك من 

إلى القدرات المعوقين، والقرار لك، فإما النظر  األشخاص

رتهان إلى األفكار المسبقة والمنمطة وهدر كل واستثمارها، وإما اإل

 تلك الطاقات. 

ال تنسى أن قاعدة النبائن عريفة ومتنوعة جداً من أعمار  

وحاالت؛ وعلى شركتك أن تعكس ذلك التنوع إن أردت  وأجناس

 اإلندهار.

 

إذاا، نجاحك في عبور األسواق هو رهٌن باعتمادك معايير 

  ......التنوع.

 .....ال تتردد، باشر باإلستثمار وحرر الطاقات.
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إذا كنت تسعى لإللتحاق بمسار التطور والريادة ال بد لشركتك 

ي مستويات عملها كافة. فالسعي لتحقيق أن تنتهج سياسة التنوع ف

التنوع في شركتك يتطلب منك الترحيب بالفئات المتنوعة كافة سوا  

على مستو  الخدمة أو السلعة التي تقدمها شركتك، أو على مستو  

الموظفين الذين يعملون لديك. بحيث تعكس التنوع الموجود في 

ات المختلفة للموظفين المجتمع فمن بيئة العمل لديك، ألنأ يخدم الحاج

 وللنبائن والنوار على حّد سوا .

ت التي يجب أن تعتمدها وفيما يلي الخطوات واإلجراءا

 لتصبح شركتك دامجة:

I. ني مفاهيم ثقافة الدمج والتنوع واحترام ثقافة تب

 ختالف اإل

 

 :لك من تبني ثقافة جديدة تحترم اإلختالف والتنوع من خاللبداية ال بد 

 حكام المسبقة التخلي عن األ 

 األشخاصيجابية واتخاذ موقف إيجابي من اإلنطالق من مباد  إ 

 .اإلعاقةذوي 
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 والقبول اإليمان بحّق كّل فرد في المشاركة الكاملة في المجتمع ،

 التام ألوجأ االختالف.

  ًللنموذح االجتماعي الحقوقي. تبني ثقافة الدمج والتنوع وفقا 

  من منظور  اإلعاقةذوي  األشخاصمقاربة موفوع توظيف

 اقتصادي.

  التخلي عن المعتقدات الخاطئة والتركين على الحقائق حول

المرتبطة بالمفاهيم والتعريفات الحديثة  اإلعاقةذوي  األشخاص

 .اإلعاقةذوي  األشخاصمنافع توظيف لالعاقة والدمج و

 

 

لألعاقة والدمج ومنافع  ماذا نعني بالتعريف الحديث

 التوظيف؟

 

 :للنموذج االجتماعي وفقاا  اقةاإلعتعريف  - أ

هي التفاعل بين أشخاص يملكون قدرات وظيفية مختلفة وبيئة  اإلعاقة"

نالة كافة الحواجن ، مما يتطلب إ"ال تأخذ هذا االختالف بالحسبان

تاحة الفرصة لهيال  جتماعية واالقتصادية والبيئية إلالثقافية واال

 بالمشاركة. األشخاص
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الحركية،  اإلعاقةالى تقّسم إلى:  اإلعاقةف أنواع وهنا ال بد لنا أن نعرّ 

الذهنية،  اإلعاقةالنطقية،  اإلعاقةالسمعية،  اإلعاقةالبصرية،  اإلعاقة

 مرا  النفسية المنمنة.اإلعاقة التعلمية، األ

 :جتماعي والحقوقيتعريف الدمج وفقا للنموذجين اإل - ب

لخدمة أو من خاللها تلقي نفس ا األشخاصسياسة يستطيع كل هو " 

 األشخاصالسلعة أو العمل داخل الميسسة في نفس المكان ومع كل 

من خالل الوسائل المناسبة التي تتال م مع كل شخص  دون تميين

، مما يساعد على تكافي الفرص وتكفل الحصول على حقوقأ كاملة

 ستجابة لتنوع احتياجات جميع األفراد". واإل

 اإلعاقةذوي  األشخاصمنافع توظيف  - ت

ار منافع توظيف أشخاص ذوي اإلعاقة لباً ال تيخذ في عين اإلعتبرا

بسبب األفكار المسبقة عن قدراتهم على العمل والصور النمطية عن 

طاقاتهم. لكن إدارة التنوع تشكل عامالً أساسياً في تعنين الفعالية 

 واإلنتاجية وتحقيق نجاح أعمال الشركة عموماً.

 

ذوي  األشخاصتوظيف  بشكل موجز بعض منافع تعرضونس 

 اإلعاقة:
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أففل من ريرهم،  اإلعاقةذوي  األشخاصتعتبر سجالت حفور   -1

النهم يبقون لمدة أطول مع أرباب عملهم، ويتعرفون لحوادث أقل 

 في مكان العمل.

في حياتهم اليومية مهارات ذات قيم اإلعاقة يطّور الموظفون ذوي   -2

فهم. يذكر أن عدداً مرتفعة في العمل لحّل المشاكل التي قد تعتر

ال يحتاجون إلى أي تكييف في  اإلعاقةذوي  األشخاصكبيراً من 

كلفة هذا التكييف في كثير من  مكان العمل، وعند الفرورة تكون

 حيان متدنية.األ

تكسب الشركة التي توظف أشخاصاً ذوي اعاقة، وتعنن أدا هم   -3

ل، عبر أنظمة إدارة الموظفين، سمعة أففل على المد  الطوي

 وتيثر إيجاباً على معنويات الموظفين اآلخرين وحماستهم.

 ة: تحسين الصورة الخارجية للشركةالدعاية اإليجابي  -4

مساعدة الشركات على تحديد  اإلعاقةفي استطاعة الموظفين ذوي   -5

السوق المالئمة للمستهلكين المعوقين، وأسرهم وأصدقائهم والنفاذ 

 إليهم.

 ذوي إعاقة، فئات جديدة منأشخاصاً  تجذب الشركات التي تستخدم  -6

 .والمسنين وريرهم اإلعاقةذوي  األشخاصمن  النبائن والمساهمين
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 اإلستفادة من مخانن من المواهب رير المستثمرة.  -7

 فتح سوق جديدة.  -8

 تعنين مناهل جديدة من األفكار، واإلبتكار، والحلول.  -9

د من مام النبائن والمساهمين مما ينيأالشركة سمعة  تعنين  -10

 فائهم على الصعيدين الداخلي والخارجي.و

 

II.  إدخال معايير الدمج ضمن مؤسستك وتحويلها الى

 مكان عمل دامج

 

 مفهوم مكان العمل الدامج - أ

 مكان العمل الدامج هو بيئة/ مكان :

O يعامل فيأ جميع الموظفين فيأ بكرامة واحترام 

O ينظر فيأ لجميع المواهب والقدرات على انها ذات قيمة 

O عتبار احتياجات العاملين ويستثمر جميع القدراتذ بعين اإليأخ 
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O ن العاملين فيأ يعملون تنداد فيأ اإلنتاجية وخدمة النبائن المتمينة أل

  الدمج. لمنافعباندفاع وارتياح وسعادة ومدركين 

O  ،هو مكان حيث مباد  حقوق اإلنسان، المساواة، الكرامة اإلنسانية

 يتجنأ من أهداف الميسسة اليومية حترام واالستقاللية جن  الاإل

 والسلوكيات المعتمدة فيها.

 

 ماذا سيتغير داخل الشركة بعد اعتماد معايير سياسة الدمج؟ 

O نهم ذات قيمة.عمل مرحبة يشعر فيها الجميع باإلحترام وبأ ثقافة 

O نسان وظروف عمل الئقة اسات عمل تفمن المساواة وحقوق اإلسي

 وفرص توظيف متكافئة.

O  قسام( مدرك ولديأ وعي حول عمل )على كافة األصعدة واألفريق

 قيم الدمج المعتمدة في الشركة ويشارك بفاعلية في هذا المجال.

O  كبير الفئات الموجودة في القو  العاملة في الشركة تمثل الى حد

  و فئات النبائن.المحيط أ
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O ن قبل الميسسة ليتقدموا ويطوروا جميع الموظفين يتم تشجيعهم م

حد الموظفين يتم تشخيصها واتخاذ أمام أئهم. وعند وجود عوائق داأ

 نالتها.ت عملية إلخطوا

O و فصل رير فروري عن تصنيف أ استراتيجيات دامجة تبتعد

  .اإلعاقةللموظفين وفقاً لمعايير تتعلق بالجنس أو العرق أو 

 منافع مكان العمل الدامج - ب

O جذب مواهب جديدة واالستفادة منها 

O جية بشكل ملحوظ.نيادة االنتا 

O لتنام والوال  لد  الموظفيننيادة اإل 

O سواق ئن التي تشمل فئات مختلفة ودخول أتوسيع دائرة النبا

 متنوعة.

O ن خلق بيئة عمل متنوعة ودامجة يساهم بنشر هذه المفاهيم في إ

 المجتمع ونيادة الوعي.
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 كيف يمكن أن تؤسس مكان عمل دامج؟ - ت

الخطوات التي يجب عليك ان  كي تؤسس مكان عمل دامج هناك بعض

هذه الخطوات الى عملية ونظرية  تأخذها بعين االعتبار؛ وتنقسم

خطوات، تتفرع  5دارية، سيتم تقسيمها في هذا الدليل الى وإ

 منها بعض الخصائص والمعايير.

 

ن إلى ما تريد تحقيقأ وماذا يمكن أانظر حدد هدفك و أوالا: -

 تكون المنافع .

 معايير الدمج المعتمدة في ميسستك قم بمراجعة ثانياا: -

 ين يجب عليك التعديل، وفع خطة عمل لذلك.حدد أ :ثالثاا  -

 ناقش الخطة مع الموظفين وفعها موفع التنفيذ. رابعاا: -

الخطة، واستند الى النتائج  وقيم آثار ،راقب ،راجع خامساا: -

  لوفع خطط مستقبلية.
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 حجمها .1

 طبيعة عملها .2

 موقعها الجغرافي/ البيئة المحيطة .3

 الفئات التي توظفها .4

 فئات المستهلكين لمنتوجاتها .5

 هدافهاأ .6

 ففلثم فكر كيف يمكن أن تكون ميسستك دامجة بشكل أ

 

النظر في  رعب ثانياا: قم بمراجعة معايير الدمج المعتمدة في مؤسستك 

 مور التالية: األ

 التوزع الديموغرافي للموظفين والزبائن  .1

 السياسات واالجراءات الرسمية المعتمدة في المؤسسة:  .2

O سياسات التعامل مع التميين 
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O تدابير التعامل مع التوتر واالختالف بين المجموعات المتنوعة 

O صابات ظة على الموظفين الذين يتعرفون إلتدابير للمحاف

 عمل

O دابير للتعاطي بمرونة وتكييف العمل عند الحاجةت 

O مومة وفترات الرفاعةتدابير لها عالقة باأل 

O جانات المرفيةسياسات اإل 

O ديب وعدم التظلمتدابير التأ 

O سياسات الصحة والسالمة  

O دا إجرا ات إدارة األ 

O سياسات الدفع والتعويفات 

O  سياسات التوظيف 

O سياسات التدريب وتطوير المهارات 

O ات الشرا  من موردين يعتمدون الدمجسياس 

O سياسات توفير الخدمات للنبائن دون تميين 
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ممارسات العمل غير الرسمية/ غير المكتوبة المعتمدة في  .3

 المؤسسة 

O  سلوكيات ومواقف الموظفين 

O النشاطات التي تقوم بها الشركة 

O نماط العمل والفصلأ 

O التوظيفات 

 

  راكه.شابير المعتمدة الستشارة الفريق وإالتد .4

 

د معايير الدمج في مؤسستك ثالثاا: ضع خطة عمل لتطوير إعتما

 جراء التعديالت ضمن المستويات السبعة التالية:وضمان إ

 المستوى األول: سياسة المؤسسة والتخطيط واالدارة .1

O كهدف  اإلعاقةهدافها موفوع الدمج وأتفمين رسالة الشركة و

  قتصاديإجتماعي إ

O التها بنداً يرعى التنّوع في كافة أشكالأتفمين سياسة الشركة ورس  
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O  ًيفمن اعتماد مبدأ تكافي الفرص  تفمين رسالة الشركة بندا

  والمساواة

O  تفمين قيم الشركة مباد   تلحظ احترام التنوع واالحتياجات

  المختلفة ومبدأ المساواة

 

 المستوى الثاني: الموارد البشرية .2

 ن:دراح معايير الدمج فمإويشمل العمل على 

 

  :نظام الشركة

O دراح بند فمن نظام الشركة يخدم ويحفّن اعتماد التنّوع والدمج إ

 اعتباره من البنود األساسية. و

O األشخاصن يلحظ نظام الشركة الداخلي القانون الخاص بتشغيل أ 

 اإلعاقةذوي 

O واتباع ممارسات  اإلعاقةذوي  األشخاصيجابي من إتخاذ موقف إ

 عمل ماكن الرير تهميشية في أ
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O النبائن مهما كان نوعهااعتماد نظام يلحظ شكاوي الموظفين و  

 

 :الهيكلية العامة للشركة وتنمية مهارات فريق العمل

O  توعية وتدريب الكادر الوظيفي حول قفايا التنوع واحتياجات

المعوقين في مكان العمل من خالل إجرا  دورات  األشخاص

 تدريبية ونشاطات توعية بشكل دوري 

O محور أو موفوع التنوع والدمج بشكل ثابت كجن  من  إدخال

برنامج الدورات التدريبية التي تنظمها عادة الشركة لتنمية 

 مهارات موظفيها 

O  تكليف مرجعية في الشركة تتولى مسيولية تأمين دمج معايير

في أنظمة وبرامج العمل والعمل على تحديثها بما يتناسب  اإلعاقة

 و الميسسة.عوقين وإمكانيات الشركة أالم األشخاصمع إحتياجات 

O  من اإلستفادة من فرص التدريب  اإلعاقةتمكين الموظفين ذوي

وتطوير المهارات القيادية التي تيمنها الشركة على قدم المساواة 

 مع الموظفين رير المعوقين.
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 المستوى الثالث: بيئة العمل )المادية والبشرية( .3

في بيئة مريحة سوا  في  إلعاقةايتحقق الدمج عندما يعمل الشخص ذو 

تعاملأ مع رب العمل، أو فريق العمل، أو البيئة المكانية. من 

مكان عملأ ليكون  مرتاحاً في اإلعاقةالفروري أن يكون الشخص ذو 

ريده فمن بيئة مالئمة، وليس فقط ن يقوم بالعمل الذي يمنتجاً، بمعنى أ

 ل.ن يذهب إلى دوام العمل من دون القيام بأي عمأ
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ال بد  اإلعاقةشخاص ذوي لديك بيئة عمل دامجة ومالئمة لأل ليصبح

 لك من توفير العناصر الثالثة التالية:

 

 

أ –Attitude

او الموقف الذي نتخذه تجاه االشخاص 
المعوقين ، اي ان ال يتم الحكم على 
الشخص وفقا شكله او اعاقته ولكن 

وفقا لكفاءته ونتائج عمله

ب- Accessibility

التجهيز الهندسي للبيئة 
المكانية وتسهيل الوصول الى 

المعلومات
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، المعوقين األشخاص" أو الموقف الذي نتخذه تجاه Attitude"   - أ

أي أن ال يتم الحكم على الشخص وفقاا لشكله أو اعاقته ولكن وفقاا 

 لكفاءته ونتائج عمله:

 اإلعاقةذوي  األشخاصيجابي الذي تتخذه من اإل يشكل الموقف

تراف عة األهم نحو الدمج في مكان العمل، بحيث يكرس اإلالخطو

للشخص مما يخلق لديأ شعور باإلنتما  للمكان  بالقيمة اإلجتماعية

 ويدفعأ الى تطوير انتاجيتأ.

سلوب المالئم في المعاملة الذي يفمن لذلك من الفروري توفير األ

مع  استقالليتأ ويحترم خصوصيتأ بشكل متساو   لكل شخص

 خرين.اآل

 المعوقين: األشخاصبعض النصائح العامة في كيفية التواصل مع 

وكأنهم مجموعة مختلفة أو  اإلعاقةذوي  األشخاصال تتحدث عن   -

 منفصلة بل هم جن  من التنوع في المجتمع.

 كأنأ طفل اإلعاقةال تعامل الشخص ذو   -

شخص لكن بعد سيال إذا كان بحاجة للمساعدة يمكنك مساعدة ال  -

 وكيف يمكننا مساعدتأ.

بالحالة المرفية بل تكلم عن  اإلعاقةال تصف الشخص ذو   -

الشخص مستخدماً إسمأ، ال تقل ذلك "المشلول" بل قل فالن الذي 

 يستخدم كرسي متحرك.
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وليس مع مرافقأ، ال تتوتر  اإلعاقةتكلم مباشرة مع الشخص ذو   -

 التواصل البصري.وإستخدم 

و ال يمكنأ أن يفعل، إذا كان يستطيع أ ال تقرر عن الشخص ماذا -

إبتعد ما، لأ الحق في إتخاذ القرار...  يستطيع المشاركة في نشاط

 عن األحكام المسبقة.

ال تستعمل كلمة "فحية" أو "يعاني من"، أو أي من عبارات  -

 الشفقة.

 األشخاصإحترام خصوصية  -

 

 الحركية: عاقةاإلذوي  األشخاصمع 

تدع الشخص الذي يستخدم عكان أن يقف لفترة طويلة، من ال  -

األففل أن تدعيأ للجلوس على كرسي ذات مقعد عالي ومع 

جوانب، لتسهيل عملية الوقوف، كذلك يففل الشخص إبقا  عكانه 

 في متناول يده.

ال تتكئ على الكرسي المتحرك، فالشخص يعتبر الكرسي جن  من  -

 ية.مساحتأ الجسد

الذين يستخدمون كرسي متحرك يففلون  األشخاصبع   -

 االنتقال من كرسيهم إلى كرسي المكتب خالل اللقا .

إذا كان الشخص لديأ مشاكل حركية في يديأ، يمكنك تقديم  -

 المساعدة في الكتابة أو في إستخدام الماكينات.
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إذا كنت تتكلم مع الشخص الذي يستخدم كرسي متحرك لوقت  -

 ن تكون بنفس مستو  النظر لتواصل أففل.طويل يففل أ

 

 البصرية: اإلعاقةذوي  األشخاصمع 

يمكنك اإلكتفا  بإلقا  تحية شفهية على الشخص الكفيف إذا لم يمد  -

 يده للمصافحة.

الموجودين عند مقابلة شخص  األشخاصعرف عن نفسك وعن  -

 كفيف

عندما تدعو الشخص الكفيف للجلوس، إرشده ممسكاً بيده بشكل  -

 يف أو بإعطائأ إرشادات شفهية.لط

إذا أردت مغادرة المكان ولو لفترة وجينة أعلم الشخص الكفيف  -

 بذلك

 طباعة المعلومات بأحرف كبيرة لألشخاص فعاف البصر -

يمكنك تقديم المساعدة في قرا ة بع  المعلومات لألشخاص  -

 المكفوفين وفعاف البصر.
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 النطقية: اإلعاقةذوي  األشخاصمع 

 

نتباهك الكامل عند التحدث مع الشخص الذي لديأ أعطي إ -

صعوبات في النطق، أصغي إليأ، ال توحي لأ أنك فهمت ما يقول 

 إذا لم تفهم، بل كرر ما قالأ لتتأكد أو أطلب منأ اإلعادة.

إسأل أسئلة قصيرة ليكون الجواب مختصر أو ليستطيع الشخص  -

 أن يجيب بحركة برأسأ مثالً.

الذين لديهم صعوبات  األشخاصألن رالبية ال تتكلم بصوت مرتفع  -

 في النطق، يسمعوا ويفهموا بشكل جيد.

 

 

 السمعية: اإلعاقةذوي  األشخاصمع 

 

للفت إنتباه الشخص الذي لديأ صعوبات سمعية يمكنك لمسأ بشكل  -

 لطيف على كتفأ.

الصراخ ال يفيد ممكن أن يكون فار، إرفع صوتك فقط عند   -

 م التواصل الكتابي.الطلب، كذلك يمكنك إستخدا

عند التحدث مع الشخص الذي يقرأ الشفاه، أجلس في مكان يكون  -

مصدر للفو ، أنظر إليأ بشكل مباشر، تكلم بشكل وافح، ال تبالغ 

في حركة شفاهك، ال تفع شي  في فمك أو تدخن عند التحدث 
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معأ، إفافة إلى حركة الشفاه يعتمد الشخص على تعابير الوجأ 

 .فأعطيأ إهتمامك

 الذهنية: اإلعاقةذوي  األشخاصمع 

 

بحاجة لوقت أطول من ريرهم لقرا ة  األشخاصبع  قد يكون  -

بع  المنشورات أو لتعبئة إستمارة، أو لفهم سيالك، يجب أن 

أو الشرح أكثر من مرة إذا لنم األمر  السيال، تعيد اً تكون صبور

 وتقدم المساعدة عند الحاجة.

افحة، وال تتحدث بأكثر من فكرة قبل إستخدم العبارات السهلة والو -

 التأكد من أن الشخص فهم كل ما تقول.

أحياناً قد يطلب منك الشخص أن تدون لأ بع  المعلومات التي قد  -

تراها بسيطة جداً، فال تتفاجى  ودون المعلومات ألن بع  

 ال يستطيعوا حفظ المعلومات حتى لو بنظرك سهلة. األشخاص
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ذوي  األشخاصاصل مع مصطلحات إيجابية للتو

 :اإلعاقة

 
 التعابير السلبية

 التعابير االيجابية

 شخص يستخدم الكرسي المتحرك مقعد / مقيد

 شخص كفيف عمىأ

شخص أصم/  شخص لديه صعوبة في  طر أخرس /أ
 النطق

 عاقة حركيةشخص لديه إ أعرج/ مشلول

شخص لديه اعاقة ذهنية/ شخص لديه  معتوه / مجنون/ متخلف
 ة تعلميةصعوب

 شخص ذو اعاقة معطوب/ معاق/ ذو عاهة
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لى توفير ساليب تواصل مالئمة ال بد من العمل عباالضافة الى إعتماد أ

الزمالء )على صعيد الموظفين و اإلعاقةشخاص ذوي بيئة عمل داعمة لأل

 في مكان العمل(. 

 ويمكنك تحقيق ذلك من خالل الخطوات التالية:
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هيز الهندسي للبيئة المكانية وتسهيل التج "Accessibility" - ب

 الوصول الى المعلومات واستخدامها

 

 مكانية بيئة توفير عند المعوقين لألشخاص اإلفافية الحاجة تنتفي

 عملهم وممارسة والوصول التنقل إمكانية ب للجميع مجهنة تسمح

 المكانية للبيئة الهندسي التجهين هميةأ تيتأ هنامن  .مستقل بشكل

 لمعايير والخاصة العامة المباني والمنشآت تطويع ليشم الذي

 فيهم بمن في مكان العمل، األشخاص كافة لحاجات موائمة هندسية

 تواجأ أن يمكن التي اإلشكاليات إن .المعوقين األشخاص

 الهندسي التجهين من حيث العمل مكان في المعوقين األشخاص

 :هي

o  العمل مكان إلى الوصول إمكانية. 

o  العمل مكان داخل األقسام كافة واستعمال بسهولة التنقل إمكانية. 

o  الوصول الى المعلومات واستعمالها إمكانية 

لبيئة المكانية ل الهندسي التجهين خالل من اإلشكالية هذه حل مكني

 .في مكان العمل
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 ساسية للتجهيز الهندسي في مكان العملالمبادىء األ

 للمعايير العالمية لتسهيل: اً توفير التجهينات الهندسية الالنمة وفق

 : الوصول الى مكان العمل وتتضمن إمكانية  .1

 

 تجهين وسائل النقل الخاصة بالشركة 

 تجهين الموقف 

 تجهين المدخل 

 

 التنقل داخل مكان العمل وتتضمن: إمكانية  .2

 

 توفير مصاعد 

 تجهين المصاعد 

  تجهين الممرات بين مختلف األقسام. )تجهين مساحة الممر

 شارات التوجأ المكاني(.وتوفير إ

 

قسام داخل مكان العمل والوصول الى إمكانية استعمال كافة األ .3

 المعلومات واستخدامها:

 

  تجهين المكتب 

 قسم الموارد البشرية ليتمكن الموظفون من تجهين القسم االداري و

 ن الولوح اليها.المعوقين م األشخاص

 نتاح.تجهين المشارل وخطوط اإل 

 . تجهين صاالت العر 

 .تجهين قاعات االجتماعات والميتمرات 
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 ( والتوظيف، والموقع  الحفور، المتابعة، المقابلةتجهين  األنظمة

 كتروني...(اإل

 دوات العمل.تجهين أ 

 .تجهين قاعات الطعام 

 .تجهين الحمامات 

 

جهزة، نظام األثاث، ألبواب، اقسام  األ: يشمل تجهيز كافة األمالحظة

 التهوئة باالضافة الى الجهاز الضوئي والصوتيات

 

 معايير التجهيز الهندسي في مكان العمل:

 السيارة موقف

 المعوقين لألشخاص المدخل إلى األقرب الموقف تخصيص يففل

 :منها المعايير بع  واحترام

o  هو قينلألشخاص المعو المخصص رير السيارة موقف عر 

 على خالية فسحة سم 2×35 السيارة، عر  .سم 180 سم 250

 المعوقين لألشخاص المخصص أما الموقف ،باألبوا جانبي

 330 المجموع فيصبح إحد  الجوانب على سم 80 عليأ يفاف

 .سم
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o للمعوقين المخصص الموقف إلى وافح برسم يشار. 

 المدخل

o نسبة تنيد ال، يستحسن أبمنحدر المدخل عند يستبدل الدرح 

 .% 5 انحداره عن

o  العامة األماكن في سم 120 عن يقل ال المنحدر عر. 

o عن ينيد ال بارتفاع الجهتين من بدرابنون المنحدر تنويد يجب 

 ذات المنحدر أرفية تكون أن يجب . سم75  عن يقل وال سم 90

 .لإلننالق قابل رير خشن سطح

 الممرات

o  بمرور يسمح مما سم، 120 عن الممرات عر  يقل أال يجب 

 أما نفسأ، الوقت في آخر وشخص المتحرك على الكرسي شخص

 .سم 220  فيكون العر  المنعطفات، عند

o  ارتفاع على الممرات، جدران طول على أفقية متكآت تثبيت يففل 

 األر . سم عن 90
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o اإلعاقةذوي  األشخاصرفية يساعد يففل توفير تجهين في األ 

الخالي من العوائق للتنقل داخل على االستدالل على الطريق 

 المكان.

o  على يففل توفير اليافطات المكتوبة والصور الرمنية للداللة

السمعية )استخدام  اإلعاقةشخاص ذوي االقسام واألماكن بالنسبة لأل

 يافطات بلون يعكس الكتابة الموجودة بشكل وافح(.

 األبواب

o سم 80 عن الباب عر  يقل أال يجب. 

o تجنب ويففل سم، 80 أقصاه ارتفاع على بالبا مقب  يثبت 

 بمقاب  عنها واإلستعافة الدائري الشكل ذات استعمال المقاب 

 .المسك والتحكم سهلة أفقية

o وأبواب الرئيسية لألبواب خاصة المننلقة األبواب استعمال يففل 

 أو آلياً، تفتح التي األنواع من األبواب تكون أن على المصاعد،

 .فتحها عند جهداً  ال تتطلب لتيا األبواب استعمال

o ارتفاع ينيد أال يجب وجودها عند لكن عتبات، وجود عدم يففل 

 الذين لألشخاص بالنسبة عائقاً  شكلت وإال .سم  2عن العتبة

 .الكرسي المتحرك يستعملون
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o حرف النافرة( اسم القسم فع يافطة طبع عليها بالبلاير )األيففل و

لمكتب. كذلك ف اإلستدالل على االمكتب ليستطيع الشخص الكفي وأ

محدد يظهر الكتابة بشكل وافح  يمكن وفع يافطة بلون

 الصم. األشخاصشخاص فعاف البصر ولأل

 المصعد

o المصعد أمام سم 150 × 150 عن تقل ال مساحة ترك يجب. 

o سم، 130 أقصى وكحد سم 100 ارتفاع على التحكم أنرار تثبيب 

 .سيةرأ وليس أفقية بطريقة ويففل تثبتها

o كحد وعرفها سم ١٤٠ عن المصعد ررفة عمق يقل أال يجب 

 .سم ١٢٥ عرفها يكون أن يففل لكن مس ١١٠ أدنى

o ارتفاع على تثبت بمتكآت والخلفية الجانبية الجدران تنويد يففل 

 .سم 90

o على للداللة صوتية إشارات تعطي بأجهنة المصعد تنويد يففل 

 .وصول المصعد

o ويففل سم 80 عن المصعد لباب الصافي العر  يقل أال يجب 

 مس 100 يساوي الصافي عرفها فتحات ذات استعمال أبواب
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 التي المصاعد وجود حال في ،اإلرالق وليست سريعة تلقائياً  وتفتح

 .الفتح تكون سهلة أن يففل يدوياً، تفتح

 المكتب

o الذين لألشخاص يسمح بشكل المكتب أثاث وتنسيق ترتيب يجب 

 .بسهولة التحرك حركية إفافية لديهم حاجات

o ليتمكن  المكتب بهو في األقل على سم 150 مساحة ترك يففل

 .اإللتفاف من المتحرك الكرسي يستعمل الذي الشخص

o سم 75 إلى 70 عن يقل ال بارتفاع وطاوالت مكاتب استعمال 

 .بسهولة تحتها المتحرك الكرسي بدخول بشكل يسمح

o تحت وليس نبيةجا والطاوالت المكتب أدراح تكون أن يففل 

 .سم  40  عن يقل ارتفاعها وأال المكتب،

o أو السجاد مثل العوائق من خالية المكتب أرفية تكون أن يففل 

 .الموكيت الخشن

o على الجرس الرفوف، باإلفا ة، التحكم أنرار تثبيت يففل 

 .سم130 أقصى  كحد ارتفاع
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o اإلعاقةذوي  األشخاصرفية يساعد يففل توفير تجهين في األ 

ى االستدالل على الطريق الخالي من العوائق للتنقل داخل عل

 المكان.

 الحمام أو الصحية الوحدة

o الخارح إلى الباب فتح تجاهإ يكون أن يجب. 

o الصحية  الوحدة وسط في سم 150 × 150 مساحة تترك أن يففل

 .المتحرك الكرسي وحركة دوران لتسهيل

o إلننالقا تمنع خشن سطح ذات الحمام أرفية تكون أن يجب. 

o عن يقل ال ارتفاع على ويثبت قاعدة دون المرحا  يكون أن يجب 

 .سم 50إلى  سم 45

o قدرها المرحا  بجانب عوائق أي من خالية مساحة تترك أن يجب 

 من واالنتقال المتحرك الكرسي بإيقاف تسمح سم 85 على األقل

 .إلى المرحا  الكرسي

o 100 ارتفاع لىع المرحا  جانب إلى المياه مونع تثبيت يففل 

 .سم 60 ارتفاع على الورق ومونع سم،
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o على  متحركة وأفقية رأسية ومتكآت الحائط على مقب  تثبيت يجب

 .سم 80 بارتفاع المرحا  جانبي

o 85 و السفلي للحرف سم 70 ارتفاع على المغاسل تكون أن يجب 

 .سم 70 وعرفها سم 55 عمقها قاعدة، دون العلوي، سم للحرف

o الساخن للما  الواحد الذراع ذات الخالطات استعمال يففل 

 تغلق التي أو اللمس، أو بالكبس تعمل التي أوالخالطات والبارد،

 .بمفردها

o المائلة المرايا استعمال يجب. 

o والورق الصابون ومونع باإلفا ة التحكم أنرار تثبيت يففل 

 .سم 100 ارتفاع على المغسلة جانب المنشفة إلى وتعليق

فير التجهينات الالنمة للسماح ن نغفل فرورة توكذلك ال يجب أ

وصول الى المعلومات واستعمالها بال اإلعاقةشخاص ذوي لأل

كفوفين، شخاص فعاف البصر والم)كتجهين الموقع االلكتروني لأل

نظمة المتعلقة بتوفير المعلومات للموظفين وتجهين كافة البرامج واأل

 والنبائن(.
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ظائف والذي يشمل تكييف ييف الو" تكAccommodation" - ت

 :دوات والمهاماأل

                    

التكييف هو عبارة عن تعديل للمهنة، أي إجرا  تغييرات في البيئة 

المكانية للعمل، أو في طريقة أدا  المهام المتعلقة بالمهنة، بشكل 

يجعلها مهيئة ومجهنة ليتمكن الشخص المعوق من إنجان مهمتأ 

 بأففل نتيجة ممكنة.

 يشمل مفهوم التكييف ثالثة أقسام:

   :تكييف مهام العمل ويتفمن 

o  و المعدات اآلالت أ إعادة تصميم أو تحوير في األجهنة أو

 المستخدمة في أدا  مهمات الوظيفة

o   تعديل في تسلسل أدا  مهمات الوظيفة 

o  قسام وإعادة تنظيمها تجنئة مهمات الوظيفة إلى عدة أ 

o   العملتعديل مواعيد أو أوقات 
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   تكييف شروط العمل، ويهدف إلى تأمين التقديمات المهنية

واإلجتماعية وفوائدها لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة تماماً 

 كالتي تقدم للموظفين اآلخرين.

  داري وف العمل: دورات تدريبية للفريق أو للطاقم اإلتكييف ظر

 حول التنوع والدمج.

 

 ظيفة ضمن مؤسستك؟و وتكييف مهنة أن تقوم بمتى يجب أ

  إن رب العمل رير مفطر للقيام بتكييف منصب العمل )المهام( إذا

 لم يكن لديأ موظفون لديهم احتياجات إفافية.

 :ًيعتبر التكييف مطلوباً وفروريا 

o   عندما يتقدم شخص لديأ احتياجات إفافية للحصول على عمل

 )فرصة عمل(.

o  أو في طور أن  وجود موظف في الشركة لديأ احتياجات إفافية

 يصبح لديأ احتياجات إفافية.
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o  و مهام الموظف الذي لديأ احتياجات إفافية في تغيير منصب أ

المهام والمسيوليات المطلوبة   الشركة مما ييدي الى اختالف في 

 منأ.

 

 كيف يتم التكييف؟

ففل إذ أن التكييف أو التكييف األليس هناك من صيغة موحدة 

همة تكييف مكان العمل وتجهينه تتطلب يخفع لعوامل شخصية. فم

فافة الى دراسة مفصلة لكل من المرونة والمالحظة الدقيقة، إ بعفاً 

 شخص بحد ذاتأ.

 :اآللية التي يتم اتباعها إلجراء التكييف

  تحليل المعلومات التي يوفرها الوصف الوطيفي )الموجود في

 التي سيشغرها الشخص المعوق. بالوظيفةالشركة( الخاص 

 حليل الوظيفة، أي إجرا  قائمة تقييم مفصلة تتفمن:ت 

o  ،ن أوقات الراحة، والوفعية التي يجب أظروف الوظيفة: الدوام

و ، طبيعة العمل )فردي أيعمل بها الشخص )وقوف، جلوس،...(

 فمن مجموعة(.
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o والمهارات التي تتطلبها.   مهام الوظيفة 

o قيام بأ، مل الطريقة العمل المتبعة: األدا  الذي يجب على العا

عليأ/عليها أن تقوم بأ وما هي المهارات  وطريقة األدا ، ولماذا

 دا .الالنمة لأل

o دوات واآلالت المستخدمة في العمل.الوسائل واأل 

o .دراسة البيئة الهندسية لمكان العمل 

o  الموجودة لد  الشخص المتقدم للوظيفة. اإلعاقةتحديد نوع 

o وق المتقدم للوظيفة، وتحديد تقييم قدرات واحتياجات الشخص المع

 مد  كفا تأ.

o .دراسة متطلبات الشركة وفريق العمل 

o إلجرا  التكييفات  و المعوقات التي تتطلب تدخالً تحديد المشاكل أ

 الالنمة.

o  وفع مقترحات التجهين والتكييف التي تسمح للشخص القيام

 بمهامأ بسهولة.

o مكانيات الشركة المادية لتنفيذ التكييف.دراسة إ 
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o ختيار التكييف األنسب واألقل كلفة.إ 

o .تنفيذ التكييف 

o كد من مالئمة التكييف لأ.متابعة الموظف لفترة معينة للتأ 

 

 من يقوم بالتكييف؟

إن تنفيذ آلية التكييف ال تقع على عاتق رب العمل إذ بإمكانأ االستعانة 

ت بإخصائيي العالح اإلنشغالي الميهلين للقيام بالتقييم وتحديد مقترحا

 التكييف المناسبة.

ويتم تنفيذ هذه اآللية على مراحل عدة تتفمن اجتماعات متتالية مع 

 رب العمل والشخص المعوق ومراقبة عن كثب لواقع العمل.

من المهم جداً مناقشة موفوع التكييفات مع الشخص نفسأ، فعبر 

تجاربأ يطّور مهاراتأ في حل المشاكل التي يواجهها، ويصبح خبيراً 

أففل من وليس هناك خطي كل ما يمكن أن يفسد عليأ عملأ. في ت

الشخص المعوق نفسأ أن يقترح التعديالت الالنمة التي يحتاجها في 

 مكان العمل والتي يمكن أن تحسن من إنتاجيتأ بأقل كلفة ممكنة.
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ال بد من اإلشارة إلى أن تكييف مكان العمل وتجهينه في محاولة 

، يقتصر في اإلعاقةذوي  األشخاص لجعلأ مجهناً لالستعمال من

معظم األحيان على مجرد تغيير في وفعية ترتيب األثاث داخل 

وقات الراحة... مما ال ، تعديل في برنامج العمل، تنظيم أالغرفة

يتطلب كلفة إفافية بل دراسة تفصيلية وافحة لحاجات كل شخص 

ي وإمكاناتأ، في محاولة للتوصل إلى أففل الحلول التي تسمح ف

 عملية الدمج المهني.

 

 المستوى الرابع: نظام التوظيف .4

O  عند االختيار إذا كان لديهم  اإلعاقةلألشخاص ذوي إعطا  الفرصة

  .اإلعاقةال  ،ساس الكفا ةمطلوبة على أالمواصفات والكفا ة ال

O  اإلعاقةتقديم فرص تدريب وتأهيل مهني وإداري لألشخاص ذوي 

 الميسسة. من رير الموظفين داخل الشركة أو

O األشخاص الذين من الممكن أن عتماد سياسة المحافظة على وظيفة ا

و خارح نتيجة تعرفهم لحادث )داخل أ اإلعاقةمن ذوي يصبحوا 

 العمل(.
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O ستشارة الموظفين المعوقين حول اإلجرا ات التي من شأنها تحسين  إ

  وتطوير آدائهم الوظيفي.

O  وعلى قدم المساواة مع  ،من االستفادة اإلعاقةتمكين الموظفين ذوي

من التأمينات والتقديمات اإلجتماعية  ،سائر الموظفين اآلخرين

 والصحية المقررة وفقاً ألنظمة العمل المعتمدة.

O  الموظف في الشركة فرصة الترقي  اإلعاقةإعطا  الشخص ذو

والتنقل من قسم إلى آخر، أي إتباع النظام المتبع عامة في الشركة 

  .مع كافة الموظفين

O  مع باقي  بشكل متساو   اإلعاقةالحرص على التعاطي مع الشخص ذو

 . الموظفين

O  تسعى إلى الداخلية للشركة حقوق الموظفين وأن تراعي القوانين

 .تحسين ظروف العمل
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التوظيف ال بد من تعديل كافة  دراج معايير الدمج ضمن نظامعند إ

 صها فيما يلي: ، ويمكن تلخياإلجراءات التي يشملها لتصبح دامجة

 اإلعالن عن الوظيفة تعديل - أ

 تعديل طلب التوظيف  - ب

 تعديل المقابلة  - ت

 تعديل الوصف الوظيفي - ث

 ستمرارية الموظفضمان إ - ج

 

 اإلعالن عن الوظيفةتعديل  - أ

أ ألكبر ظيفة شاررة في شركتك، عليك التّوجعند اإلعالن عن و 

لتنيد فرصك في الحصول على أشخاص  األشخاصعدد ممكن من 

 ين للمنصب الشارر:مناسب

O الصحف.اإلعالن في الوسائل اإلعالمّية و 
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O  مفمون اإلعالن يجب أن يكون موّجهاً للجميع مع اإلشارة إلى

استقبال طلبات ذوي اإلحتياجات الخاّصة إلتناماً بمبدأ تكافي 

 الفرص.

O  األشخاصالتواصل مع مكاتب التوظيف التي تسعى لتوظيف 

 المعّوقين.

O األشخاصالجمعيات الّتي تعنى بميسّسات والتواصل مع باقي ال 

 بتشغيلهم.المعّوقين و

O متّوفر بلغتين ّن اإلعالن يجب أن يكون وافحاً ويجب اإلنتباه أ

 على األّقل.

 

 طلب التوظيفتعديل  - ب

 عتمادها فمن تصميم طلب التوظيف:الخطوات التي يمكن إ بع  

O الترويج للمنصب الوظيفي  اعتماد نماذح متعّددة من أجل

 : بحيث تتفمن أساليب مختلفة لطرح األسئلة.لمطلوبا
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O ليست حائالً  اإلعاقة، ألّن اإلعاقةإلغا  كافة األسئلة التي تتعلّق ب

أمام أن يقوم الموّظف بمهامأ، إّنما العوائق تكون من المحيط 

 اإلجتماعي والمكاني.

O  الطلب من كل المتقّدمين إلى الوظيفة بتحديد التكييفات التي

 ا والتي يمكن تأمينها من قبل الشركة.يحتاجونه

O اً: إذا تقّدم للوظيفة إذا كان ذلك فروريّ  ،تأمين تعليمات شفهية

 يملك الكفا ة المطلوبة.شخص أصم و

O تقليل عدد الكلمات في طلب التوظيف، بحيث تسّهل على تبسيط و

 المتقّدم للوظيفة تعبئة الطلب بالمعلومات المطلوبة.

 

 المقابلةتعديل  - ت

 أن تكون وفق المعايير التالية: يجب  

O المعّوقين  األشخاصمقابلة عدد معّين من  لألخذ بعين االعتبار

 فمن المتقّدمين للوظيفة.

O  ذوي  األشخاصتوفير كافة التجهينات الالنمة لتسهيل مشاركة

تجهينات جرا  المقابلة )المتقدمين الى الوظيفة في إ اإلعاقة
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مستخدمة في المقابلة، اإلفا ة، هندسية للمكان، تكييف األدوات ال

 دوات التواصل...(أ

O المعوقين األشخاصيجابية في التعاطي مع استخدام التعابير اإل 

O  األشخاصاعتماد معايير التواصل التي تتالئم واحتياجات 

 ستقاللية الشخص وتكافي الفرص.المعوقين وتعنن مبدأ إحترام إ

O  ليها خالل حتاجون إييفات التي يالمعوقين عن التك األشخاصسيال

 المقابلة

O ذا دعت الحاجة.إتكييف الوقت  إمكانية 

O  إدخال التنّوع فمن فريق عمل الشركة من خالل اختيار أشخاص

عطا  إو ،معّوقين إذا كان لديهم الكفا ة والمواصفات المطلوبة

 فرصة للشخص للتجربة أو للتدريب.

 

 :نقترح عليك بعض الخطوات من أجل مقابلة توظيف أفضل  

الهدو ، حاول أن تففي جواً من الراحة والهدو  أثنا  مقابلة  -

التوظيف، ألن الشخص الذي تجري معأ المقابلة قد يكون متوتراً، 

حتى لو لم يكن عنده حاجات إفافية. بمبادرات بسيطة منك تففي 
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جواً من الراحة أمام شخص معوق الذي تجري معأ مقابلة 

 التوظيف:

يفع  حتياجات إفافية، أحياناً أنيففل الشخص الذي لديأ ا -

عكانيأ أو العصا أو الكرسي المتحرك في مكان قريب بحيث تبقى 

 في متناول يده.

الذين يستعملون كرسياً متحركاً قد يففلون  األشخاصن بع  إ -

االنتقال من الكرسي المتحرك إلى كرسي جلوس ثابت )كرسي 

تقال من الوقت يحسب الوقت الذي يتطلبأ اإلن أن الالمكتب(، على 

 المخصص للمقابلة.

الذين يستعملون الكرسي المتحرك أو  األشخاصعند الحديث مع  -

العكان ألكثر من عدة دقائق، يففل الجلوس بحيث تكون معأ على 

 مستو  نظري واحد وذلك لتسهيل التواصل والمحادثة.

يمكنك أن تسأل الشخص الذي تجري معأ المقابلة كيف يمكنك  -

 مساعدتأ؟  

يكون لديك معلومات كافية وأساسية حول المهام المتعلقة  أن -

بالوظيفة: لماذا، كيف، أين، متى، وبمن تصبح المهمة منجنة. 

بحيث تحّدد المهام واألولويات ويكون وافحاً بالنسبة لك ما هي 

األمور التي على طالب الوظيفة أن يتقنها. حاول أن تكون مرناً 
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على الوصف  -تطلب األمر إذا -بحيث تجري بع  التعديالت 

 الوظيفي دون أن تنعكس على المهام األساسية المتعلقة بالوظيفة.

الذين يتقدمون  األشخاصأن يكون لديك الئحة أسئلة حول قدرات  -

بطلب الوظيفة إلنجان المهام المتعلقة بها دون التطرق لموفوع 

 . إطرح على المتقدمين للوظيفة األسئلة نفسها.اإلعاقة

ع أو تفكر مسبقاً في كيفية إنجان الشخص الذي يمأل الطلب ال تتوق -

مهام الوظيفة ألنأ بالتأكيد لديأ تقنيات مرادفة سوف تعرفها فيما 

 بعد.

نجن الوظيفة المطلوبة، كيف أنأ/ أنها يُ  قد تسأل المتقدم إلى الوظيفة -

مع أو بدون تجهينات. يمكنك أن تسأل أيفاً أن يبرهن ذلك، إذا 

 هام. كان فمن الم

على الشخص المتقدم للوظيفة إال إذا  اإلعاقةال تطرح موفوع  -

 طرحأ هو أوالً.

حتفظ بالمعلومات التي أفصح عنها الشخص الذي قابلتأ ألنها إ -

 معلومات خاصة.

ال توظف الشخص الذي ال يمتلك المهارات التقنية أو المهنية  -

 المطلوبة للوظيفة.
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، الشخص المكفوف أو أفف لفظة الشخص أوالً. كأن تقول مثالً  -

المرأة المقعدة. وذلك إعطاً  قيمة لإلنسان بشخصأ وقدراتأ على 

 .اإلعاقةإنجان المهام المطلوبة منأ بغ  النظر عن 

 

 :بعض االقتراحات حول التعديالت التي يمكن اجرائها عند المقابلة 

  الحركية اإلعاقةبالنسبة للشخص ذو 

 والوصول الى مكان المقابلة نالة العوائق للسماح للشخص بالتنقلإ -

 جرا  المقابلةإختيار ررفة مجهنة إل -

را  االختبارات )اذا كان توفير أدوات تتالئم واحتياجاتأ أثنا  إج -

 لديأ صعوبة بالكتابة..(

 ساليب التواصل المذكورة في االعلى.وألتنام بنصائح اإل -

  البصرية اإلعاقةبالنسبة للشخص ذو 

ن الممرات أمنة و ال تعر  الشخص أإنالة العوائق والتأكد من  -

للوقوع: سجادة مثنية، طاولة في وسط الممر، وسيلة تدفئة على 

 األر ...

عن الشباك أو  الشخص تتأثر باإلفا ة القوية أبعدهإذا كانت عيون  -

 فا ة القويةاإل
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 الملّون، و الصور. ،استخدم الخط الكبير -

 اقرأ بصوت عالي ما تكتبأ. -

هذه  ارات، الوصف الوظيفي..( بخط كبير.ختبإطبع المواد )اإل -

الذين يواجهون صعوبات بالقرا ة  ألشخاصالطريقة ستساعد ا

 يفاً.أ

صعوبة في ريية الخطوط على  األشخاصن يواجأ يمكن أ -

 ن تكون بخط عري .ألوراق فيجب أا

 السمع كوسائل للتواصل.يجب استخدام حاستي اللمس و -

مما يساعد الشخص  عند نشو  حوار: فليذكر كل شخص اسمأ  -

 فعيف البصر على تحديد المتحدث.

را  االختبارات )يمكن توفير أدوات تتالئم واحتياجاتأ أثنا  إج -

 استخدام الكمبيوتر مع البرنامج الناطق..(

 على.االلتنام بنصائح أساليب التواصل المذكورة في األ -

  السمعية اإلعاقةبالنسبة للشخص ذو 

لك يصّعب على فذ خلفكفو  قوي  الوقوف في مكان ال يوجد فيأ -

 وجهك.الشخص ريية شفاهك و

حاول تخفيف المكان الهاد  ؛  اختيار ررفة بعيدة عن الفجيج/ -

 الفجيج في الغرفة قدر المستطاع.

 شارات: الحمام، المكاتب...ع يافطات، إوف -
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يسمعك  في مكان قريب من الشخص حتى يراك و الوقوف -

 الشخص في األمام. و جلوسامتار(، أ 3بوفوح )أقل من 

را  االختبارات )ترجمة إجثنا  أدوات تتالئم واحتياجاتأ توفير أ -

 لغة االشارة، اختبارات مكتوبة..(.

 على.المذكورة في األ لتنام بنصائح اساليب التواصلاإل -

 

 الذهنية  اإلعاقةشخاص ذوي بالنسبة لأل 

 ختبار وتنويعهاتبسيط أدوات اإل -

 يرة ووافحة .سئلة صغتجنئة األسئلة الى أ -

ذا كان إرا  االختبارات )إجثنا  توفير أدوات تتالئم واحتياجاتأ أ -

 لديأ صعوبة بالكتابة..(

 على.ألساليب التواصل المذكورة في ااإللتنام بنصائح أ -

 الوصف الوظيفي تعديل - ث

O :فرورة إيجاد وصف وظيفي 

ساهم في إدارة يعتبر الوصف الوظيفي أحد أهم العناصر التي ت 

ييم قدرات الشخص من منّظم فهو يسمح بتقشكل متقن والعمل ب

  حاجاتأ اإلفافّية من جهة أخر .جهة مهنّية و
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O للحاجة مكن إدخال تكييف معّين على الوصف الوظيفي وفقاً ي 

 

 :استمرارّية المّوظفضمان  - ج

O استشارة الجهات أهمية التكييف لتأمين إستمرارية الموظف و

 المختّصة.

O وّظف الذي أصبح لديأ إعاقة بسبب العمل أهمية المحافظة على الم

 أو ألسباب أخر .

 

 

 نتاج والتسويق في الشركةاإلالمستوى الخامس:  .5

 

O نتاح الشركة أو السلعة إاالستفادة من إمكانية عتبار األخذ بعين اإل

 المعوقين .  األشخاصمن قبل جميع أفراد المجتمع منهم 

O اعتماد التنّوع في  على استعمال عالمة أو إشارة على المنتج تّدل

  ّن المنتج موّجأ للجميع.الشركة وا
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O الف والتنوع وتبتعد عن ختطوير سياسة تسويق دامجة تحترم اإلت

 ...(.النات،خدمات النبائن، االعالتميين )

 

  عالمي للشركةالمستوى اإلالمستوى السادس:  .6

 

O اإلعاقةتحديث قاعدة المعلومات التي تملكها الشركة حول التنوع و 

O ر قصص وتجارب ناجحة تعر  أففل حاالت التنوع والدمج نش

  المعتمدة من قبل الشركات 

O  إعالن ما تطبقأ الميسسة في كل ما يتعلق بموفوع إدارتها

 ،قسمها وبرنامجها اإلعالمي )مجلة، بريد الكتروني للتنوع فمن

ك من منافع وصورة لما في ذل  ...(منشورات، وسائلها اإلعالمية

 .يةخارجية إيجاب
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المستوى السابع: النشاطات والمسؤولية االجتماعية المشتركة  .7

 والعالقات والتواصل

 

O تشجيع الشركات األخر  لخو  أن تكون الشركة نموذجاً لتعليم و

 التجربة

O األشخاصتطوير الشراكة والتواصل المباشر بين أرباب العمل و 

من خالل كتساب مفهوم التنوع بشكل أففل )ال اإلعاقةذوي 

 جتماعات...( ا

O  تبادل معلومات وخبرات بين أرباب العمل والمجتمع بشكل عام

 خالل اللقا ات واالجتماعات والميتمرات( )

O مور اإلقتصادية بين تأمين الخدمات اإلستشارية في بع  األ

الشركات الداعمة والمنظمات رير الحكومية العاملة في مجال 

تمويل، رعاية،  (ويق...ال اإلنتاح، اإلدارة، التس)في مج اإلعاقة

 .اإلعاقةدعم مادي للمنظمات رير الحكومية العاملة في مجال 
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 الخاتمة

 

 نطلق نحو التنوعإ

 

 شركات المستقبل هي الشركات التي تؤمن بالتنوع وتعتمده.

 إجعل شركتك من الشركات الرائدة.

المعوقين قفية  األشخاصإن إدخال التنوع في الشركات وتوظيف 

دة الدخل الوطني، وتحسن الوفع امتيان، تساهم في نياإقتصادية ب

جتماعي لألشخاص المعوقين من خالل تأمين استقالليتهم اإلقتصادية اإل

 وإتاحة الفرصة لدخولهم في الدائرة االقتصادية.

 

 بدأ الخطوة بخطوة واحدة... فّكر وال تمّيز.إ

 حّرر الطاقات وانطلق لبداية جديدة... سيحدث تعاونك فرقاا 

 حتماا.
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 المراجع

 مراجع من إتحاد المقعدين اللبنانيين:

  2005 -دليل تدريبي إلستثمار الطاقات  –التنوع في مكان العمل 

   2008، شباط  6-1دليل التنوع في مكان العمل 

  ، 2008دليلك الى الوصف الوظيفي 

 مراجع أخرى:

 Equality and Human Rights Commission 

guidance for employers 

www.equalityhumanrights.com 

 www.efd.org.ukEmployers Forum on Disability   

 Managing disability in the workplace, ILO code of 

practice Geneva, International Labour Office, 

2002 

 -www.chrcCanadian Human Rights Commission  
ccdp.ca 

http://www.equalityhumanrights.com/
http://www.efd.org.uk/
http://www.chrc-ccdp.ca/
http://www.chrc-ccdp.ca/
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إذا كنت ترغب في  الحصول على المزيد من المعلومات 
 ،اإلستشارات التقنية

أو خدمات التدريب المتخصص في هذا المجال يمكنك 
 التواصل معنا أو زيارة مراكزنا.

 

 جمعية إتحاد المقعدين اللبنانيين -في لبنان 
 

 . 2ط –بناية الرفا  -شارع صالح الدين األيوبي –الروشة  –بيروت 
 

  807366 1 (961) : وفاكس هاتف
 

  info@lphu.com:االلكتروني البريد
 

  lphu.comwww.الموقع اإللكتروني: 
 

برنامج  -جمعية الشبان المسيحية القدس –في فلسطين 
 التأهيل

 
 فلسطين - لحم بيت - ساحور بيت - YMCA شارع - 73 .ب. ص

 
 2772185 / 2772713 2 ( 970 )هاتف 
 2772203 2 (970)فاكس 

 
  ymca.org-ymcarp@ejالبريد اإللكتروني 

 
 ymca.org/rehab-www.ejالموقع اإللكتروني  
 

  

mailto:info@lphu.com
http://www.lphu.com/
mailto:ymcarp@ej-ymca.org
http://www.ej-ymca.org/rehab

