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1. http://www.remploy.co.uk/info/20140/a_-_z_of_disabilities/13/acquired_brain_injury

البشــرية  المــوارد  تنميــة  صنــدوق  يصدرهــا  التــي  الأدلــة  مــن  سلســلة  مــن  واحــد  هــو  الدليــل  هــذا 
لتقديــم الإرشــادات العمليــة لأصحــاب العمــل بشــأن مواضيــع محــددة تتعلــق بتوظيــف الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة. وســوف يكــون هــذا الدليــل مفيــًدا بشــكل خــاص لمديــري المــوارد البشــرية، والمــدراء 
المشــرفين، و فــروع صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية و مراكــز طاقــات، ومكاتــب التوظيــف، وأي 

خدمــات أخــرى تهــدف إلــى تشــجيع توظيــف الأشــخاص ذوي الإعاقــة.

ما هي الإصابة الدماغية المكتسبة؟

تحــدث الإصابــة الدماغيــة المكتســبة نتيجــة تعــرض الدمــاغ لضــرر بعــد الــولادة. ويمكــن أن يكــون 
تأثيــر هــذه الإصابــة مؤقًتــا أو دائًمــا، ويمكــن أن تؤثــر علــى الأشــخاص جســدًيا و/أو عاطفًيــا. كمــا أنهــا  
أيضــًا يمكــن أن تؤثرعلــى ســلوكهم وقدرتهــم علــى القيــام بالأعمــال ومعالجــة المعلومــات. ويمكــن أن 
يشــعر الأشــخاص ذوي إصابــة الدمــاغ بالتعــب أو بعــدم القــدرة علــى التحمــل، كمــا يمكــن أن يواجهــوا 

أيًضــا صعوبــًة فــي التركيــز1. 

وكلمــا كانــت إصابــة الدمــاغ حــادة، كلمــا زاد احتمــال ظهــور تأثيراتهــا طويلــة الأمــد بدرجــة أكبــر مــن 
الوضــوح. ويمكــن تصنيــف هــذه التأثيــرات فــي ثــلاث فئــات، هــي:

 
جسدية – تؤثر على كيفية عمل الجسم.	 
إدراكية – تؤثر على كيفية تفكير الشخص وتعلمه وذاكرته.	 
عاطفية وسلوكية – تؤثر على كيفية شعور الشخص وتصرفه.	 

ما هي أسباب الإصابة الدماغية المكتسبة؟

توجــد أســباب كثيــرة محتملــة للإصابــة الدماغيــة المكتســبة، تشــمل التعــرض لرضــوض، كالإصابــة فــي 
حــادث مــروري، أو الســقوط، أو نتيجــة عمليــة جراحيــة. ويمكــن أن تنتــج الإصابــة الدماغيــة المكتســبة 
أيًضــا عــن مــرض، كالجلطــة، أو الحرمــان مــن الأوكســيجين، أو الــورم الدماغــي. ويمكــن أن تؤثــر هــذه 
الإصابــات علــى الأشــخاص بطــرق مختلفــة وينتــج عنهــا أنــواع مختلفــة مــن الإعاقــة. وتشــمل أكثــر 

أنــواع الإصابــة الدماغيــة المكتســبة شــيوًعا مــا يلــي:

مقدمة  .1
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2. https://www.headway.org.uk/about-brain-injury/individuals/rehabilitation-and-continuing-care/rehabilitation/

الورم الدماغي.	 
الإصابة البسيطة في الرأس والارتجاج في المخ.	 
تمدد الأوعية الدموية.	 
النزيف الدماغي.	 
التسمم بأول أكسيد الكربون.	 
التهاب الدماغ )التهاب الدماغ الناتج في غالب الأحيان عن الإصابة بأمراض معدية(.	 

أنواع علاج الإصابة الدماغية المكتسبة

يمكــن أن تتفــاوت طــرق عــلاج الأشــخاص ذوي الإصابــة الدماغيــة المكتســبة مــن شــخص إلــى آخــر 
بحســب مــدى حــدة الإصابــة. فخلايــا الدمــاغ لا تتجــدد بعــد تلفهــا علــى عكــس معظــم خلايــا الجســم 
الأخــرى. ولكــن هــذا لا يعنــي عــدم حــدوث أي تعــاٍف. فالدمــاغ مــرن نوًعــا مــا وقــادر علــى إعــادة تنظيــم 

نفســه إلــى حــد مــا، مــن أجــل اســتعادة وظيفــة فقدهــا. ويعــرف هــذا باســم “المرونــة الدماغيــة”.
يمكــن أن يقضــي الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لإصابــات أقــل حــدة فتــرة قصيــرة فــي غيبوبــة، ويمكن 
أن يمــروا بســرعة عبــر مراحــل إعــادة التأهيــل ويعــودون للعمــل خــلال شــهر واحــد أو شــهرين. ولكــن 
مــن المرجــح أن يحتــاج الأشــخاص ذوي الإصابــات الأكثــر حــدة إلــى رعايــة وعــلاج لعــدد مــن الســنوات 
بعــد الإصابــة. ولكــن لحســن الحــظ، يبــدو أن الدمــاغ يملــك قــدرة ممتــازة علــى إعــادة تعلــم الكثيــر 
مــن المهــارات المفقــودة. وحتــى الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لإصابــات حــادة يمكــن أن يتعافــوا فــي 

الغالــب بدرجــة معقولــة.
يمكــن أن يســهم العــلاج الطبيعــي، وعــلاج النطــق واللغــة، والطــب النفســي، والعــلاج المهنــي، والعديد 

مــن طــرق العــلاج الأخــرى كعوامــل مســاعدة. وتســمى هــذه العملية المســتمرة “إعــادة التأهيل”.
خــلال فتــرة التعافــي، يمكــن أن تحــل مناطــق أخــرى مــن الدمــاغ محــل المناطــق المتضــررة وتتولــى 
وظائفهــا، ويمكــن أن تتكــون مســارات عصبيــة جديــدة باســتخدام خلايــا الدمــاغ غيــر المتضــررة. 

وتســاعد المشــاركة فــي الأنشــطة علــى تطــور هــذه المســارات البديلــة.
وتهــدف إعــادة التأهيــل إلــى مســاعدة الدمــاغ علــى تعلــم طــرق عمــل بديلــة للحــد إلــى أدنــى مــا يمكــن 

مــن التأثيــر طويــل الأمــد لإصابــة الدمــاغ2. 
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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.

ــا خاًصــا، بــل هــي وســيلة لمعاملــة الأشــخاص بطريقــة مختلفــة مــن  الخدمــة التيســيرية ليســت علاًج
أجــل إتاحــة فرصــة متكافئــة للجميــع للنجــاح فــي عملهــم.

يمكن أن تكون الخدمات التيسيرية بسيطة وغير باهظة التكلفة ومجدية اقتصادًيا. 

الخدمات التيسيرية ومعايير أفضل الممارسات.
 

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.

المعيار المتعارف عليه للممارســة الأفضل هو جعل الخدمات التيســيرية »معقولة« 
لأي شــخص يحتاج إليها لكي يعمل بفعالية ويســهم بشــكل كامل 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.

ما هي الخدمات التيسيرية ؟  .2
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يحتوي هذا الدليل على إرشادات تساعدك على الوصول إلى معايير أفضل الممارسات.
لتحديد معايير أفضل الممارسات:

قــم بترتيــب مشــاركة الأفــراد فــي وضــع الحلــول واحتــرم حقوقهــم فــي المحافظــة علــى 	 
الســرية.

قد تحتاج إلى تغيير طريقة تعاملك مع الأشخاص لتتسم معاملتك لهم بالإنصاف.	 
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 منه.
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3.  ما هو مدى شيوع الإصابة الدماغية المكتسبة؟

وفًقــا لتقديــرات منظمــة الصحــة العالميــة، ســوف تفــوق الإصابــة الدماغيــة المكتســبة الكثيــر مــن 
الأمــراض كســبب رئيســي للوفــاة والإعاقــة بحلــول العــام 2020. ويقــدر عــدد الأشــخاص المصابيــن بمــا 

مجموعــه 10 مليــون شــخص ســنوًيا.

بعــد تعافــي الأشــخاص إلــى درجــة معينــة مــن إصابــة الدمــاغ، يمكــن أن يصبحــوا جاهزيــن وقادريــن 
علــى العــودة إلــى العمــل. ومــن المهــم إدراك أن تأثيــرات إصابــة الدمــاغ يمكــن أن تــؤدي إلى تغييرات 
كثيــرة فــي الجوانــب الحياتيــة المختلفــة، فيمــا فــي ذلــك العمــل. ويمكــن أن يجــد الأشــخاص أنهــم لــم 
يعــودوا قادريــن علــى أداء العمــل الــذي كانــوا يؤدونــه فــي الســابق بنفــس الطريقــة، أو أنــه لــم يعــد 
بإمكانهــم أداءه بشــكل آمــن. غيــر أن هــذا لا يعنــي أن الأفــراد ذوي الإصابــة الدماغيــة لــم يعــودوا 
قادريــن علــى العمــل، بــل هــم يحتاجــون إلــى خدمــات تيســيرية فــي مــكان العمــل لتلبيــة احتياجاتهــم. 
وكبديــل، يمكــن أن يجــد الشــخص ذو إصابــة دماغيــة مكتســبة أن هنــاك وظيفــة أخــرى أكثــر ملاءمــة.

��������� ا���� ا���

 �����ف 	
�ق ا����� ا������� ا������� ا��
 ������ ا���اض ���� ر���� �����ة وا�

����ل ا���م 2020

 ��� �����ر ��د ا����ص ا�����
.��ً��� ��� 10,000,000 ������
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يرغــب الكثيــر مــن الأشــخاص ذوي الإصابــة الدماغيــة المكتســبة فــي العمــل، وهــم يشــكلون مصــدًرا 
كبيــًرا للمواهــب غيــر المســتغلة. وهنــاك مفهــوم مغلــوط بــأن الأشــخاص ذوي الإصابــة الدماغيــة 
المكتســبة غيــر قادريــن علــى التكيــف مــع احتياجــات العمــل أو غيــر قادريــن علــى القيــام بأعمــال 
معينــة. غيــر أنهــم يســتطيعون تطويــر قدراتهــم فــي العمــل كأي شــخص آخــر فــي حالــة حصولهــم علــى 
التدريــب الصحيــح وتقديــم الخدمــات التيســيرية والدعــم لهــم. وبينمــا يمكــن أن لا تكــون وظائــف 
معينــة مناســبة لأشــخاص معينيــن، ينبغــي مناقشــة ذلــك مــع الشــخص لتقييــم نــوع الوظيفــة التــي 

يســتطيع القيــام بهــا.

كذلــك فــإن الإدارة الفعالــة للأشــخاص ذوي الإصابــة الدماغيــة المكتســبة فــي مــكان العمــل تعتبــر 
جيــدة للمنشــأة. ويمكــن أيًضــا أن يــؤدي عــدم التعاطــي مــع الإعاقــة وعــدم إدارة حــالات الأشــخاص 
ذوي الإصابــة الدماغيــة المكتســبة بفعاليــة إلــى تكاليــف عاليــة مــن حيــث الإنتاجيــة ومعنويــات 
الخدمــة،  يتركــون  الذيــن  الموظفيــن  نســبة  وارتفــاع  الأفــراد،  بيــن  الشــخصية  والعلاقــات  الفريــق 

وتدنــي أداء الأفــراد.

بالتحــدث بانتظــام مــع الموظفيــن عــن عملهــم، علــى ســبيل المثــال إجــراء تقييــم لــلأداء، يمكــن أن 
تتمكــن مــن التعــرف علــى الصعوبــات التــي يواجههــا الموظــف ذو الإصابــة الدماغيــة المكتســبة. 
وســوف يتيــح لــك ذلــك فرصــة للتحــدث بشــأن الخدمــات التيســيرية لتمكيــن الموظــف مــن العمــل 

بكفــاءة أكبــر.

يمكــن أن تكــون الخدمــات التيســيرية بســيطة وغيــر باهظــة التكلفــة ومجديــة اقتصادًيــا للمنشــأة. 
وبــدون الخدمــات التيســيرية، يمكــن أن لا يتقــدم المرشــحون الجيــدون لشــغل الوظائــف بالتالــي 
خســارة موظفيــن جيديــن. وتتفــاوت الاحتياجــات الدقيقــة مــن شــخص إلــى آخــر. ويجــب دائًمــا ســؤال 

الشــخص عــن الأشــياء التــي يحتاجهــا.
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كلمة حول اللغة عند التحدث عن الإعاقة

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

الشــخص. 

عنــد الإشــارة إلــى شــخص ذي إصابــة دماغيــة مكتســبة، ينبغــي الإشــارة إليــه علــى أنــه “شــخص ذو 
إصابــة دماغيــة مكتســبة”. وإذا كانــت الإصابــة تؤثــر علــى قــدرة الشــخص علــى الحركــة أو قدرتــه 

الإدراكيــة، يمكــن أن نشــير إليــه علــى أنــه شــخص ذو إعاقــة جســدية أو إدراكيــة.

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 

4.  آداب السلوك وقواعد التخاطب الشاملة 
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الاجتماع بالأشخاص ذوي الإصابة الدماغية المكتسبة

الأشــخاص بواحــد أو أكثــر مــن  الدمــاغ، يمكــن أن يشــعر  التعــرض لإصابــة  بعــد 
التاليــة: التأثيــرات 

صداع.	 
دوار.	 
إرهاق.	 
أكتئاب.	 
سرعة الإنفعال.	 
مشاكل في الذاكرة.	 
مشاكل في الحركة.	 

لهذا السبب، عند الاجتماع بشخص ذي إصابة دماغية مكتسبة، من المهم أن ندرك ذلك.

فيما يلي أفضل معايير الممارسات التي قد تكون مطلوبة:

أن تكون صبوًرا.	 
أن تسأل الشخص عما إذا كان هناك أي شيء يجب تكراره.	 
أن تحافــظ علــى الجمــل قصيــرة، واســتخدام تعابيــر لغويــة مباشــرة ومحــددة تكــون واضحــة 	 

وموجزة.
اسأل أسئلة محددة الإجابة بدلًا من طرح أسئلة مفتوحة.	 
اعرض مقعًدا على الشخص الذي يمكن أن يحتاج للجلوس.	 
إذا كان الشــخص يســتخدم وســيلة مســاعدة للحركــة، لا تلمــس أو تحــرك العكازيــن، أو 	 

العصــا، أو مســند المشــي، أو تدفــع الكرســي ذو العجــلات بــدون موافقــة المســتخدم.
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تقديم الخدمات التيسيرية  .5

التوظيف والاختيار

ذوي  مــن  المتقدميــن  ضــد  التمييــز  عــدم  مــن  التأكــد  عليــك  يجــب 
أيًضــا  عليــك  يتوجــب  أن  ويمكــن  التوظيــف.  عمليــة  أثنــاء  الإعاقــة 
تقديــم خدمــات تيســيرية معقولــة. ومــن المهــم عــدم وضــع افتراضــات 
حــول مــا يمكــن أو لا يمكــن للمتقــدم للوظيفــة القيــام بــه، بــل يجــب 
عليــك بــدلًا مــن ذلــك ســؤال المتقدميــن للوظائــف عــن الخدمــات التيســيرية التــي يحتاجــون إليهــا 

كجــزء مــن عمليــة التوظيــف.

فــي حالــة اســتخدام وكالات توظيــف خارجيــة، اطلــب إثباتــات بأنهــم هــم أيًضــا يقدمــون خدمــات 
تيســيرية للأشــخاص ذوي الإعاقــة ويعملــون وفًقــا لمعاييــر قائمــة علــى هــذه التوجيهــات الإرشــادية.

ليــس مــن الممارســة الحيــدة توجيــه أســئلة إلــى المرشــحين حــول صحتهــم أو إعاقتهــم قبــل عــرض 
الوظيفــة عليهــم مــا لــم يكــن الســؤال يتعلــق بشــكل مباشــر بجانــب أساســي للــدور الــذي ســوف يقــوم 
بــه الشــخص المتقــدم للوظيفــة، أو لأغــراض تقديــم الخدمــات التيســيرية أثنــاء عملية تقديم الطلبات 
أو إجــراء المقابــلات الشــخصية. والســبب فــي هــذا هــو أن المعلومــات التــي يتــم الحصــول عليهــا عــن 
صحــة أو إعاقــة المرشــح خــلال مرحلــة تقديــم الطلبــات والتقييــم يمكــن أن تشــجع مديــري التوظيــف 
علــى وضــع افتراضــات ســلبية بشــأن قــدرة المرشــح قبــل أن تتــاح لــه فرصــة إظهــار مــا يمكنــه فعلــه 

لممارســة العمــل المطلــوب.

إذا قــال مرشــح خــلال عمليــة التوظيــف أنــه ذو إصابــة دماغيــة مكتســبة، يجــب النظــر فــي الخدمــات 
التيســيرية التاليــة:

إعطــاء وقــت إضافــي أثنــاء المقابلــة واتبــاع طريقــة أكثــر تنظيًمــا، بــدلًا مــن مجــرد إجــراء 	 
محادثــة عامــة.

الســماح للشــخص بالعمــل تحــت التجربــة قبــل تقديــم أي عــرض عمــل للتأكــد مــن رضــى 	 
الجميــع و تحديــد أي خدمــات تيســيرة قــد تكــون مطلوبــة.

الحصول على خدمات مستشار توظيف متخصص لمساعدتك خلال عملية التوظيف.	 

دائًما يجب التشاور مع الشخص للتعرف منه على الخدمات التسيرية المناسبة له. 
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الوصف الوظيفي

عند كتابة الوصف الوظيفي ومواصفات المرشحين:

يجــب عليــك التأكــد مــن أن الوصــف الوظيفــي يبيــن بوضــوح غــرض ونطــاق الدور الوظيفي، 	 
والدعم الإداري المتعلق بالوظيفة.

يجــب عليــك بيــان أي مخاطــر تتعلــق بمتطلبــات الوظيفــة بمــا فــي ذلــك أي متطلبــات غيــر 	 
معقولــة أو متعارضــة. ويجــب التأكــد مــن أنــك تســتطيع تقديــم الدعــم للمرشــح الناجــح مــن 

خــلال تهيئــة القــدر الكافــي مــن التدريــب والمــوارد عنــد التعييــن.
يجب عليك أن تحدد المهارات المطلوبة وما تحتاجه الوظيفة.	 
يجــب عليــك التمييــز بيــن الشــروط الضروريــة والشــروط المرغــوب فيهــا، بحيــث تتهيــأ لــك 	 

المرونــة عنــد تحديــد الخدمــات التيســيرية اللازمــة.
يجــب عليــك التركيــز علــى مــا هــو مطلــوب تحقيقــه فــي الوظيفــة وليــس علــى كيفيــة 	 

تحقيــق ذلــك. ويمكــن أن يقــوم الأشــخاص ذوي الإصابــة الدماغيــة المكتســبة بالأعمــال 
بطريقــة مختلفــة. علــى ســبيل المثــال، يجــب التركيــز علــى مــا ينتجــه الموظــف وليــس علــى 
الوقــت الــذي يقضيــه وراء المكتــب، والســماح للموظــف بالعمــل بمرونــة لتحقيــق المهــام 

ــا.  الأساســية حيــث يكــون ذلــك ممكًن
يجــب عليــك عــدم إعطــاء أهميــة غيــر مبــررة للمؤهــلات التعليميــة أو الخبــرة العمليــة التــي 	 

لا تكــون ضروريــة للوظيفــة.

يجــب تفــادي الإفــراط فــي التركيــز علــى المهــارات الشــخصية فــي التفاعــل مــع الآخريــن عندمــا لا 
تكــون ضروريــة جــًدا، علــى ســبيل المثــال يجــب تفــادي وضــع شــروط، منهــا علــى ســبيل المثــال:

يجب أن يكون الموظف محبًا للمرح ويتمتع بشخصية ممتازة.	 
يجب أن يكون قوًيا وملتزًما بالعمل ضمن الفريق.	 

أكتب بدلًا من ذلك:

يجــب أن يكــون الموظــف قــادًرا علــى بنــاء علاقــات منتجــة والمحافظــة عليهــا مــع الزمــلاء 	 
والعمــلاء والزبائــن.

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

أن يكــون الموظــف قــادًرا علــى العمــل فــي الأوضــاع التــي تشــتمل علــى إجهــاد نفســي«.
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إعلانات الوظائف وطرق جذب المتقدمين 

عند الإعلان عن وظيفة:

اســتخدم عبــارات إيجابيــة، علــى ســبيل المثــال »إننــا نرحــب بالمتقدميــن مــن الاأشــخاص 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(.
أذكــر أنــه يمكــن قبــول الطلبــات بصيــغ بديلــة، علــى ســبيل المثــال مكتوبــة علــى ورق، أو 	 

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

الراديــو المحليــة أو مواقــع الإنترنت.
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 
الدماغيــة  الإصابــة  ذي  الأشــخاص  مــن  الطلــب  لمقــدم  يمكــن  حيــث  للمرشــحين، 

المكتســبة:

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

عمليــة وعمــل تطوعــي.
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المقابلات الشخصية والاختبارات

حيــث إنــك ترغــب فــي توظيــف الشــخص الأفضــل لشــغل الوظيفــة، يمكــن أن تحتــاج 
إلى التأكد من أن جميع المرشحين قادرين على إثبات قدرتهم على القيام بالعمل. 

قبــل دعــوة أي مرشــح لإجــراء مقابلــة، يجــب التأكــد مــن ســؤال المرشــح عمــا إذا كان يحتــاج إلــى أي 
خدمات تيســيرية. والمطلب الأساســي لتمكين المرشــحين من إخبارك بالخدمات التيســيرية المناســبة 
التــي يحتاجــون إليــه هــو إعطاءهــم معلومــات تفصيليــة عــن كيفيــة إجــراء المقابلــة الشــخصية ومــا 

الــذي تشــتمل عليــه – أي شــكل المقابلــة وتفاصيــل أي إجــراءات تقييــم.

التعريف والتدريب

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

التعريــف.

مــن المهــم أن يكــون برنامــج التعريــف والتدريــب المعتــاد فــي شــركتك متاًحــا 
للجميــع: علــى ســبيل المثــال ينبغــي إجــراء التدريــب فــي مــكان يمكــن الوصــول إليــه بســهولة. ومــن 
المهــم أن يكــون برنامــج التعريــف والتدريــب المعتــاد متاًحــا للجميــع، بحيــث يتمكــن الموظفــون 
مــن الأشــخاص ذوي الإصابــة الدماغيــة المكتســبة مــن الحصــول علــى نفــس المعلومــات، علــى ســبيل 

المثــال المعلومــات عــن سياســات وإجــراءات الصحــة والســلامة بالشــركة. 

يمكن أن تشتمل الخدمات التيسيرية المطلوبة للأشخاص ذوي الإصابة الدماغية على ما يلي:

التعريــف بالمبنــى – يمكــن أن يكــون مــن المفيــد اصطحــاب الشــخص فــي جــولات تعريفيــة، 	 
والســماح لــه بإعــداد خريطــة خاصــة بــه إذا رغــب فــي ذلــك.

إعطــاء تعليمــات واضحــة بشــأن الوظيفــة والمنشــأة بحيــث يحصــل الشــخص علــى أفضــل 	 
فهــم ممكــن لمــا هــو متوقــع منــه.

تقدم وسائل تذكيرية للمساعدة على تنظيم العمل – على سبيل المثال، دفتر ملاحظات 	 
لكتابــة قوائــم الأشــياء التــي يجــب القيــام بهــا، أو تعليــق جــدول علــى الجــدار لإبــراز المهــام 

اليومية/الشهرية.

أ��ً� و���ً�
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دراسة الحالة ١

عبداهلل  )الجزء الأول(
CASE STUDY

كان عبــداهلل يعمــل بوظيفــة مديــر حســابات عمــلاء لــدى 
شــركة بتركيماويات لمدة ســنتين. 

نتيجــة للحــادث، يشــعر عبــداهلل أحياًنــا بالإرهــاق وينســى أشــياء، كمــا أنــه يمــر بفتــرات 
اكتئــاب. ولكنــه الآن وبفضــل دعــم الخبــراء الطبييــن والأهــل والأصدقــاء، أصبــح 

جاهــًزا للعــودة إلــى العمــل بعــد تســعة أشــهر مــن وقــوع الحــادث.

خــلال الاجتماعــات، يناقــش عبــداهلل وأحمــد الخدمــات التيســيرية التــي يمكــن أن 
تكــون مطلوبــة لتمكيــن عبــداهلل مــن القيــام بعملــه. ويذكــر عبــداهلل أن العائــق 
الرئيســي الــذي يواجهــه هــو الإرهــاق حيــث إنــه يشــعر بالتعــب الشــديد بســرعة. 
ويقتــرح أحمــد علــى عبــداهلل بــدء الــدوام متأخــًرا ســاعة واحــدة وأخــذ فتــرات 

اســتراحة بانتظــام عندمــا يشــعر بالإرهــاق.

عبــداهلل  بيــن  اجتماعــات  عــدة  تجــري  العمــل،  إلــى  العــودة  قبــل 
ورئيســه المباشــر أحمــد مديــر المــوارد البشــرية بالشــركة لمناقشــة 

للعمــل.  كيفيــة عودتــه 

وقــد تــم الاتفــاق علــى عــودة عبــداهلل إلــى العمــل بشــكل مرحلــي وتدريجــي بحيــث يبــدأ بالعمــل 
نصــف دوام ثلاثــة أيــام فــي الأســبوع. وتجــري زيــادة فتــرة العمــل تدريجًيــا إلــى أن يتكيــف عبداهلل 

مــع أوضــاع العمــل مــن جديــد.

وقــد تعــرض مؤخــًرا لحــادث ســيارة أدى إلــى إصابــة دماغيــة. وبعــد الحــادث، قضــى عبــداهلل فتــرة 
فــي المستشــفى حيــث خضــع لجراحــة فــي الدمــاغ وعــلاج طبيعــي لإعــادة التأهيــل.

العمــل يمكــن أن يكــون مفيــًدا، وأن  إجــراء تقييــم لمــكان  البشــرية أن  المــوارد  يقتــرح مديــر 
عبــداهلل يمكــن أن يحتــاج إلــى خدمــات تيســيرية لتمكينــه مــن اســتخدام حاســوبه ومحطــة عملــه.
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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 
الشــخص  التشــاور مــع  الموظــف – ويمكــن أن يســتغرق ذلــك وقًتــا. ويجــب 
والتأكــد مــن أن المديــر أو الرئيــس المباشــر للموظــف يفهــم الخدمات التيســيرية 

المتفــق عليهــا. 

فتــرة  نهايــة  فــي  المثــال  ســبيل  علــى  التيســيرية،  للخدمــات  دوريــة  مراجعــة  إجــراء  يجــب ضمــان 
التجربــة، وفــي جلســات الإشــراف والتقييــم لضمــان اســتمرار فعاليــة الخدمــات التيســيرية. وتعتبــر 
اتفاقيــة الخدمــات التيســيرية المصممــة خصيًصــا بمــا يتناســب مــع احتياجــات الموظــف، طريقــة 

المعقولــة. التيســيرية  الخدمــات  ومراجعــة  لتســجيل  جيــدة 

ويجــب أيًضــا التأكــد مــن اتبــاع نفــس الطريقــة فيمــا يتعلــق بالخدمــات التيســيرية عندمــا يتقــدم 
الموظف ذو الإصابة الدماغية المكتسبة بطلب للترقية، وهنا أيًضا يجب عدم وضع أي افتراضات 

حــول مــا يمكــن أو مــا لا يمكــن للموظــف القيــام بــه.

تتفــاوت الخدمــات التيســيرية التــي يحتاجهــا الموظــف ذو الإصابــة الدماغيــة المكتســبة وتختلــف 
اختلاًفــا كبيــًرا مــن شــخص إلــى آخــر. ولذلــك ينبغــي علــى المديريــن التحــدث مــع الموظفيــن بشــأن 

الصعوبــات التــي يواجهونهــا علــى المســتوى الفــردي. 

يمكــن أن يكــون الموظفــون ذوو الإصابــة الدماغيــة المكتســبة يعلمــون بالتحديــد مــا الذي يحتاجونه 
أو يمكــن أن لا يكونــوا بحاجــة إلــى أي شــيء علــى الإطــلاق. فــإذا كان الشــخص قــد تعــرض للإصابــة 
الدماغيــة منــذ فتــرة طويلــة، يمكــن أن يكــون قــد طــّور أســاليب مفيــدة ووســائل “تكّيــف” للســيطرة 

علــى الأعــراض المتبقيــة.

ولكن يمكن أن يحتاج موظفون آخرون لخدمات تيسيرية لمساعدتهم على العودة إلى العمل. 

وتعتبــر الخدمــات التيســيرية المذكــورة أدنــاه أمثلــة علــى أنــواع الخدمــات التيســيرية التــي يمكــن أن 
يحتــاج إليهــا الشــخص ذو الإصابــة الدماغيــة المكتســبة.
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الخدمات التسيرية المادية

تشمل هذه الخدمات التسيرية ما يلي:

كرسي خاص مريح و/أو ماوس و/أو  لوحة مفاتيح خاصة.	 
شاشة أكبر أو وحدة تكبير للشاشة.	 
برمجيــات مســاعدة. يمكــن أن تســاعد هــذه البرمجيــات إذا أصبــح الشــخص ذو إعاقــة فــي 	 

النطــق، أو إذا كان غيــر قــادر علــى اســتخدام أطرافــه العليــا ويجــب عليــه التعبيــر بتحويــل 
الــكلام إلــى نصــوص مكتوبــة.

وسائل مساعدة على الإمساك أو الوصول إلى الاشياء للتمكن من التقاطها.	 
تغييرفــي مــكان العمــل – علــى ســبيل المثــال، تســهيل الوصــول إلــى أماكــن كالمرحــاض أو 	 

المطبــخ.
توفير مكان خاص للراحة أو لتناول الأدوية.	 

يمكــن أيًضــا أن يحتــاج الموظفــون ذوو الإصابــة الدماغيــة المكتســبة إلــى تغييــر فــي نمــط العمــل أو 
الأدوار الوظيفيــة. ويمكــن أن تشــتمل الخدمــات التيســيرية المطلوبــة علــى مــا يلــي:

تعديل أهداف الأداء مع الأخذ في الاعتبار تأثير الإعاقة.	 
العــودة التدريجيــة إلــى العمــل بحيــث تتــم زيــادة ســاعات العمــل تدريجًيــا علــى مــدى فتــرة 	 

مــن الزمــن.
تعديل الوصف الوظيفي لاستبعاد المهام غير الضرورية التي تتسبب في صعوبات.	 
الســماح للموظــف بفتــرات اســتراحة إضافيــة لمســاعدته علــى التركيــز أو التنقــل أو تنــاول 	 

الأدويــة.
السماح للموظف بالعمل من منزله إذا كان ذلك مناسًبا.	 
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دراسة الحالة 1

عبداهلل  )الجزء الثاني(
CASE STUDY

تمــت  لعبــداهلل،  المهنيــة  الصحــة  تقييــم  إجــراء  بعــد 
التوصيــة بسلســلة مــن الخدمــات التيســيرية، تشــمل:

استشــارية 	  جهــة  مــن  استشــارة  علــى  الحصــول 
أثنــاء  لمســاعدته  المهنيــة  بالصحــة  متخصصــة 

الاكتئــاب. نوبــات 
مشــاكل 	  مــع  التعامــل  كيفيــة  علــى  التدريــب 

الذاكــرة. ويمكــن أن تشــمل الأســاليب اســتخدام 
مراحــل  لتسلســل  توضيحيــة  وبيانــات  رســومات 
لتحقيــق  أو  الكتابيــة  المعلومــات  لتنظيــم  العمــل 
الكمبيوتــر،  تطبيقــات  مــن  الاســتفادة  أقصــى 

التقويــم. تطبيــق  المثــال  ســبيل  علــى  ومنهــا 

ناقش أحمد وعبداهلل التعديلات الموصى بها واتفقا على أنها يمكن أن تكون مفيدة. 

وقــد كتــب عبــداهلل ملاحظــة بتفاصيــل الجهــة الاستشــارية المتخصصــة بالصحة المهنية، واتصل 
أحمــد بــإدارة التعلــم والتطويــر للحصــول علــى الوســائل المســاعدة لتدريب الذاكرة. 

وقــام أحمــد بتســجيل جميــع التوصيــات التــي تمــت الموافقــة عليهــا وحــدد موعــًدا لمراجعــة 
مــن تنفيذهــا بكفــاءة. للتأكــد  التعديــلات 

الســماح لعبــداهلل بالعمــل مــن منزلــه فــي الأيــام التــي يشــعر فيهــا بالتعــب إلــى درجــة لا تســمح 	 
لــه بالحضــور إلــى المكتــب.
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قيادة السيارة

يمكــن أن تــؤدي الإصابــة الدماغيــة المكتســبة إلــى ضعــف القــدرة علــى قيــادة الســيارة. ويمكــن أن 
يكــون ذلــك لفتــرة قصيــرة أو علــى المــدى الطويــل بســبب تغيــرات فــي القــوة، النظــر، التركيــز، الشــعور 
بالتعــب أو تناقــص ســرعة ردود الفعــل واتخــاذ القــرارات. ولا يســمح للأشــخاص عــادة بالقيــادة لفتــرة 
مــن الزمــن بعــد تعرضهــم لإصابــة فــي الدمــاغ، ثــم يقــرر طبيــب بعدهــا مــا إذا كان الشــخص يســتطيع 

العــودة إلــى قيــادة ســيارة.

عندمــا يصبــح الشــخص قــادًرا علــى القيــادة بأمــان، يمكــن أن يحتــاج إلــى القيــادة بطريقــة مختلفــة. 
ويمكــن أن يتيــح إجــراء تعديــلات فــي الســيارة للشــخص ذو الإصابــة الدماغيــة المكتســبة القــدرة علــى 

القيــادة مــرة أخــرى إذا كان ذلــك مناســًبا وآمًنــا.

إذا كانــت وظيفــة الشــخص الأساســية تتطلــب قيــادة ســيارة، يمكــن أن يحتــاج صاحــب العمــل إلــى 
الحصــول علــى مشــورة طبيــة لمعرفــة متــى يمكــن للموظــف العــودة إلــى قيــادة الســيارة. وإذا كان 
الشــخص قــادًرا علــى العــودة إلــى القيــادة خــلال فتــرة زمنيــة معقولــة، يمكــن أن يتــم تكليفــه بمهــام 

عمــل مختلفــة بشــكل مؤقــت قبــل الســماح لــه بالعــودة إلــى القيــادة.

أمــا إذا كانــت الفتــرة المطلوبــة قبــل عــودة الموظــف إلــى العمــل أطــول مــن ذلــك، أو أذا كانــت 
مشــورة الفريــق الطبــي المشــرف علــى حالــة الموظــف أنــه لا ينبغــي للموظــف قيــادة الســيارة مــرة 
أخــرى، يمكــن أن يحتــاج صاحــب العمــل إلــى النظــر فــي إمكانيــة إعــادة تعييــن الموظــف فــي وظيفــة 

أخــرى بشــكل دائــم والبحــث عــن وظيفــة شــاغرة بديلــة مناســبة للموظــف.
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الدعم العاطفي والسلامة العاطفية

مــن الطبيعــي أن يشــعر الشــخص بتغيــرات مزاجيــة بعــد التعــرض لإصابــة فــي الدمــاغ. ويمكــن أن 
يشــمل ذلــك الإجهــاد النفســي، القلــق، الحــزن، الاكتئــاب، ســرعة التوتــر، الغضــب، و تزايــد الشــعور 
بالإحبــاط. ويمكــن أن تكــون هــذه المشــاعر جديــدة علــى الشــخص، ويمكــن أن يلاحــظ الرئيــس المباشــر 
للموظــف الفــرق أيًضــا. وفــي بعــض الأحيــان، تختفــي هــذه العواطــف بعــد مــرور فتــرة مــن الزمــن 
ونتيجــة لإعــادة التأهيــل. ويجــب علــى الرئيــس المباشــر تقديــم الدعــم للموظــف أثنــاء مــروره فــي هــذه 

المرحلــة، كمــا يتوجــب عليــه أيًضــا الســيطرة علــى ردود فعــل الموظفيــن الآخريــن أيًضــا. 

يمكــن أن يشــتمل هــذا الدعــم علــى التأكــد مــن مشــاركة الموظــف فــي برنامــج مســاعدة الموظفيــن 
)إن وجــد(، أو الحصــول علــى استشــارة مــن جهــة متخصصــة، أو المشــاركة فــي شــبكات أو منتديــات 
الموظفيــن ذات الصلــة، أو أي برامــج تقدمهــا المنشــأة لمســاعدة الموظــف علــى العــودة إلــى العمــل 

أو للتعامــل مــع الحــالات طويلــة الأمــد.

إجازة الإعاقة وإدارة حالات الغياب عن العمل

للتأكــد مــن معاملــة  الحضــور والانصــراف  إدارة  بإجــراءات  إلــى إعطــاء توصيــات  يمكــن أن تحتــاج 
بإنصــاف. المكتســبة  الدماغيــة  الإصابــة  ذوي  الأشــخاض 

وبينمــا يمكــن أن يحتــاج بعــض الموظفــي لإجــازة لأغــراض المواعيــد الطبيــة، لا ينبغــي أن نفتــرض 
ارتفــاع معــدل غيــاب كل موظــف ذو إصابــة دماغيــة مكتســبة. ويمكــن أن يحتــاج الموظفــون إلــى 
بعــض المواعيــد فــي المستشــفيات، ولكــن يجــري التخطيــط لهــا فــي الغالــب مســبًقا. ويمكــن تصنيــف 
هذا النوع من الغياب تحت مســمى »إجازة إعاقة«، ويمكن أن يتم اعتباره على أنه خدمة تيســيرية 

معقولــة. وإذا كانــت إجــازة الإعاقــة لفتــرة معقولــة، ينبغــي أن تكــون مدفوعــة الأجــر.
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يمكن أن يحتاج أصحاب العمل إلى ما يلي:

الســماح بالانصــراف لفتــرة كافيــة لأغــراض المواعيــد الطبيــة أو لتلقــي العــلاج أو إعــادة 	 
التأهيــل.

الإجــازة 	  وبيــن  يتعلــق  لســبب  المرضيــة  الإجــازة  بيــن  للتمييــز  برنامــج  وجــود  مــن  التأكــد 
العامــة. المرضيــة 

السماح للموظف بالمرونة في ساعات العمل للتغلب على الإرهاق الناتج عن العلاج.	 
يجــب أن يكــون صاحــب العمــل متفهًمــا. فالموظــف يحــاول علــى الأرجــح العــودة للعمــل إذا 	 

كان يعلــم بأنــه يســتطيع أخــذ فتــرة راحــة أو الانصــراف والعــودة إلــى منزلــه عنــد الضــرورة.
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تــم تعييــن عليــاء رئيســة مباشــرة جديــدة لنــوره. وقــد لاحظــت عليــاء أن نــوره أبطــأ 
فــي إعــداد تقاريرهــا الشــهرية مقارنــًة بزملائهــا، وهــي تبــدو فــي الغالــب متوتــرة أثنــاء 

الاجتماعــات إلــى درجــة تظهــر معهــا وكأنهــا ترتعــش.

شــعورها  عــن  نــوره  عليــاء  ســألت  الدوريــةـ  الاجتماعــات  أحــد  خــلال 
تجــاه العمــل وأعطــت أمثلــة تتعلــق بالتقاريــر وتوترهــا الظاهــر أثنــاء 
الاجتماعــات. وأكــدت عليــاء لنــوره أنهــا تريــد أن تتأكــد مــن حصــول 
نــوره علــى كامــل الدعــم الــذي تحتاجــه لكــي تواصــل أداءهــا الممتــاز 

فــي الشــركة.

نــوره لعليــاء أنهــا لديهــا حالــة صحيــة تؤثــر علــى يديهــا وتســبب فــي  بعــد تفكيــر، شــرحت 
ارتعاشــهما فــي غالــب الأحيــان. وشــرحت نــوره أن هــذا يمكــن أن يجعــل الطباعــة صعبــة وبطيئــة 
وهــي فــي الغالــب تحتــاج إلــى تصحيــح الأخطــاء الناتجــة عــن لمــس المفتــاح الخطــأ أو أكثــر مــن 

مفتــاح فــي نفــس الوقــت.

قالت علياء أن الشركة يمكن أن تقدم الدعم لمساعدة نوره على التعامل مع الصعوبات.

لــدى  توظيــف  بوظيفــة مديــرة  ســنوات  منــذ ســت  نــورة  عملــت 
سلســلة فنــادق كبــرى. وهــي لديهــا إصابــة دماغيــة مكتســبة منــذ 
طفولتهــا، ولذلــك فإنهــا تشــعر ببعــض القيــود فــي حركــة يديهــا، 

الارتعــاش. تشــمل 

لــم تخبــر نــورة صاحــب عملهــا أبــًدا عــن إعاقتهــا، وهــي تعمــل جاهــدًة لتخفــي أي صعوبــة تشــعر 
بهــا. غيــر أنهــا متخوفــة مــن أن صاحــب العمــل إذا علــم بحالتهــا يمكــن أن يضــع افتراضــات ســلبية 

بشــأن قدراتهــا بمــا يمنعهــا مــن التقــدم فــي حياتهــا المهنيــة.

دراسة الحالة 2

نوره
CASE STUDY
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Eye Tracker
Braille KeyboardHead Wand

Screen Reader

Voice Recognition Soft

war
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بعــد التشــاور مــع مستشــار الصحــة المهنيــة بالشــركة وإدارة تقنيــة المعلومــات، قدمــت الشــركة 
لنــوره غطــاء حمايــة للوحــة المفاتيــح مصمــم لمنــع لمــس المفاتيــح بالخطــأ، وبرمجيــة تتوقــع 
الكلمــات التــي طبعتهــا نــورة لأغــراض الحــد مــن عــدد لمســات المفاتيــح التــي تحتاجهــا نــوره. 
وبالإضافــة إلــى ذلــك، تقــوم نــوره بتجربــة برمجيــة تحويــل الحديــث إلــى نصــوص لتمكينهــا 
إلــى وثيقــة نصــوص فــي  التحــدث والتحويــل مباشــرًة  إنتــاج وثائــق مكتوبــة مــن خــلال  مــن 

ورد. مايكروســوفت 
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فــي الغالبيــة العظمــى مــن الحــالات، لا تشــكل الصحــة والســلامة أي عوائــق أمــام توظيــف الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة. ولكــن الصحــة والســلامة تســتخدم باســتمرار كعامــل لتبريــر عــدم توظيــف الشــخص ذو 

الإعاقــة أو فصلــه مــن عملــه.

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

إذا كانت لديك مخاوف تتعلق بالصحة والســلامة بشــأن الموظف ذو الإصابة الدماغية المكتســبة، 
ومــن أجــل الوصــول إلــى تحقيــق أفضــل المعاييــر المتعــارف عليهــا، ينبغــي عليــك مــا يلي:

اتباع طريقة إدارة الحالات.	 
إجــراء تقييــم فــردي وموضوعــي وفعــال لأي مخاطــر تتعلــق بتوظيــف شــخص ذو إصابــة 	 

دماغيــة مكتســبة.
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.	 

الصحة والسلامة
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الإخلاء في حالات الطوارئ

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

حريــق. نشــوب 

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

يمكن أن تشتمل الاعتبارات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإصابة الدماغية المكتسبة على ما يلي:

إتاحة وقت إضافي للتدريب على الإخلاء.	 
استخدام مصعد إخلاء لحالات الحريق إذا كان متوفًرا.	 
وضع درابزين للسلالم للمساعدة أثناء الإخلاء.	 
اعتمــاد نظــام الصديــق خــلال إنــذارات الحريــق وإخــلاء المبنــى، حيــث يتــم اختيــار موظــف 	 

مــدرب لمســاعدة الموظفيــن ذوي الإصابــة الدماغيــة المكتســبة علــى الخــروج بأمــان مــن 
المبنــى.

قيام مسؤولي الحريق بإجراء معاينات إضافية.	 
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الإطار التنظيمي في المملكة العربية السعودية   .6

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

الســعودية.

)أ( على المستوى الدولي

المادة )27(

العمل والعمال

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

مــا يلــي:

 تعتــرف الــدول الأطــراف بحــق الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي العمــل، علــى قــدم المســاواة مــع . 1
الآخريــن؛ ويشــمل هــذا الحــق إتاحــة الفرصــة لهــم لكســب الــرزق فــي عمــل يختارونــه أو يقبلونــه 
بحريــة فــي ســوق عمــل وبيئــة عمــل منفتحتيــن أمــام الأشــخاص ذوي الإعاقــة وشــاملتين لهــم 
ويســهل انخراطهــم فيهمــا. وتحمــي الــدول الأطــراف إعمــال الحــق فــي العمــل وتعــززه، بمــا فــي 
ذلــك حــق أولئــك الذيــن تصيبهــم الإعاقــة خــلال عملهــم، وذلــك عــن طريــق اتخــاذ الخطــوات 

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

حظــر التمييــز علــى أســاس الإعاقــة فيمــا يختــص بجميــع المســائل المتعلقــة بكافــة أشــكال  )أ( 
العمالة، ومنها شروط التوظيف والتعيين والعمل، واستمرار العمل، والتقدم الوظيفي، 

وظــروف العمــل الآمنــة والصحيــة؛
)ب(  حمايــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي ظــروف عمــل عادلــة وملائمــة، علــى قــدم 
المســاواة مــع الآخريــن، بمــا فــي ذلــك تكافــؤ الفــرص وتقاضــي أجــر متســاو لقــاء القيــام 
بعمــل متســاوي القيمــة، وظــروف العمــل المأمونــة والصحيــة، بمــا فــي ذلــك الحمايــة مــن 

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

)د(    تمكيــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن الحصــول بصــورة فعالــة علــى البرامــج العامــة للتوجيه 
التقني والمهني، وخدمات التوظيف، والتدريب المهني والمستمر؛

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

إليــه؛
تعزيــز فــرص العمــل الحــّر، ومباشــرة الأعمــال الحــرة، وتكويــن التعاونيــات، والشــروع فــي  )و(  

التجاريــة الخاصــة؛ الأعمــال 
تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام؛ )ز(  

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

)ط(  كفالة توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل؛
)ي(   تشجيع اكتساب الأشخاص ذوي الإعاقة للخبرات المهنية في سوق العمل المفتوحة؛

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

تكفــل الــدول الأطــراف عــدم إخضــاع الأشــخاص ذوي الإعاقــة للــرق أو العبوديــة، وحمايتهــم علــى . 2
قــدم المســاواة مــع الآخريــن، مــن العمــل الجبــري أو القســري.
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)ب( على المستوى الوطني

تعريف الإعاقة الصادر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

نظام رعاية المعوقين

أصــدرت وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة تعريفــًا للإعاقــة والعمــل فــي 
المــادة )العاشــرة( مــن اللائحــة التنفيذيــة فــي تنفيــذ أحــكام المــادة )الثامنــة 
والعشــرون( مــن نظــام العمــل والتــي صــدرت فــي القــرار الــوزاري 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 
الإعاقــة  العقليــة،  الإعاقــة  الســمعية،  الإعاقــة  البصريــة،  الإعاقــة  التاليــة:  الإعاقــة  مــن  أكثــر  أو 
الجســمية، الإعاقــة الحركيــة، صعوبــات التعلــم، صعوبــات النطــق والــكلام، الاضطرابــات الســلوكية، 
والاضطرابــات 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 وفعالية 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 )الجمعية الخيرية للأشخاص ذوي الإعاقة بالجبيل الصناعية ) إرادة  
الأشــخاص ذوي  لجميــع  الإنســانية  والخدمــات  البرامــج  وتقديــم  بتخطيــط  الجمعيــة  تقــوم 
الاندمــاج والمشــاركة الكاملــة فــي المجتمــع الفئــات العمريــة لتمكينهــم مــن  الإعاقــة مــن كافــة 

+966 13 349 7790  : هاتف   
www.eradah.org.sa 	: الموقع الإلكتروني 
info@eradah.org.sa   : بريد الكتروني  

4  : المنطقة  

المؤسسات المفيدة   .7
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p جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء  
تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة

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

www.hdisabled.org.sa  : الموقع الإلكتروني 
4  : 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  الجمعية السعودية للسكتة الدماغية  

+966 11 480 0800  : هــاتف   
+966 11 482 6164  : فاكس   

http://www.ssa.org.sa  : الموقع الاكتروني 
saudistroke@ssa.org.sa  : البريد الاكتروني 

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.

هــاتف: 6116 698 12 966+ 
   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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الشركاء المتعاونون  .8

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

فضلًا الاتصال بصندوق تنمية الموارد البشرية – توافق على البريد الإلكتروني

 tawafuq@hrdf.org.sa 

تقديم ملاحظاتكم واقتراحاتكم. وسوف تشتمل الطبعة الثانية من الدليل على أسماء المؤسسات 
وأصحاب العمل الذين شاركوا في عملية المراجعة.

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








