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

تشــجيع توظيــف الأشــخاص ذوي الإعاقــة و الأشــخاص ذوي الحــالات الصحيــة.

ما	هي	مشاكل	الظهر؟

يتكــّون العمــود الفقــري مــن 33 عظمــة صغيــرة )علــى الرغــم مــن أن بعضهــا يلتحــم فــي ســن الرشــد( 
تســمى بالفقــرات، وهــي متصلــة بغضاريــف موجــودة بينهــا لامتصــاص الصدمــات. وفــي بعض الأحيان 
يمكــن أن تتشــنج عضــلات الظهــر التــي تدعــم هــذا الهيــكل، وهــذا هــو الســبب الأكثــر شــيوًعا لآلام 
الظهــر، وهــو يحــدث بعــد القيــام بمجهــود أو عنــد الوقــوف أو الجلــوس فــي وضعيــات غيــر ملائمــة 

لفتــرات طويلــة. 

تكــون المنطقــة الســفلى مــن الظهــر، المنطقــة القطنيــة، الأكثــر عرضــة للإصابــة حيــث إنهــا تتحمــل 
وزن الجــزء العلــوي مــن الجســم. وتكــون آلام الظهــر عــادًة مؤقتــة، غيــر أن الاســتمرار فــي إجهــاد الجســم 
أو الجلــوس والوقــوف فــي وضعيــات غيــر ملائمــة يمكــن أن تــؤدي إلــى ألــم فــي الظهــر علــى المــدى 
الطويــل. كمــا يمكــن أن تتســبب عوامــل أخــرى أيًضــا فــي أشــكال معينــة مــن آلام الظهــر، علــى ســبيل 

المثــال عنــد التعــرض لحادثــة أو الســقوط.

مشاكل الظهر شائعة جًدا: 

يقــدر أن 4 مــن كل 5 أشــخاص ســوف يجــدون فــي وقــت مــا خــلال حياتهــم آلاًمــا فــي الظهــر لفتــرة 
تزيــد عــن يــوم واحــد.

آلام الظهــر تأتــي فــي المرتبــة الثانيــة بعــد الضغــط النفســي، كســبب رئيســي للغيــاب عــن العمل لفترات 
طويلة.

مقدمة  .1
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ما	هي	أسباب	مشاكل	الظهر؟

كل شــخص معــرض لخطــر الإصابــة بمشــاكل الظهــر. ويكــون الأشــخاص أكثــر عرضــة عندمــا يتطلــب 
عملهــم حمــل أشــياء ثقيلــة الــوزن، أو القيــام بحــركات متكــررة أو الاهتــزاز، أو عندمــا يتعرضــون لالتــواء 
فــي شــكل الجســم. ويمكــن أن يكــون الالتــواء فــي شــكل الجســم ناتًجــا عــن ســوء تصميــم وترتيــب 

محطــة عمــل الموظــف، أو يتفاقــم بســبب ذلــك. 

تكــون هنــاك مخاطــرة أكبــر للإصابــة بمشــاكل الظهــر فــي بعــض المهــن التــي تتطلــب عمــًلا يدوًيــا، 
علــى ســبيل المثــال:

العاملون في مجال الرعاية الصحية.	 
العاملون في مجال البناء والإنشاءات.	 
العاملون في مجال التمريض.	 
البائعون والمساعدون في المتاجر.	 
العمال.	 

تشــتمل المهــن الأخــرى التــي تنطــوي علــى نســبة مخاطــرة أعلــى مــن المتوســط، علــى أعمــال تتطلــب 
مــن الأشــخاص الجلــوس أو الوقــوف فــي نفــس الوضعيــة لســاعات طويلــة خــلال الأســبوع:

العاملون في مراكز الاتصال.	 
السائقون.	 
العاملون في مجال البيع.	 
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ما	هي	تأثيرات	مشاكل	الظهر	على	العمل؟

تعتبر الحاجة إلى أن تكون فاعًلا والتدخل في وقت مبكر هامة وأساسية:

هنــاك احتمــال بنســبة %50 فقــط بــأن يعــود الشــخص إلــى العمــل بعــد فتــرة ســتة أشــهر مــن 	 
الظهــر.  فــي  نتيجــة مشــاكل  الغيــاب 

هنــاك احتمــال بنســبة %5 فقــط بــأن يعــود الشــخص إلــى العمــل بعــد فتــرة ســنة مــن الغيــاب نتيجــة 	 
مشــاكل فــي الظهــر. 

فــي حالتيــن مــن بيــن ثــلاث حــالات يتعافــى الشــخص مــن آلام الظهــر فــي غضــون شــهر واحــد )علــى 	 
الرغــم مــن احتمــال معــاودة الإصابــة إذا لــم يتــم تصحيــح عوامــل المخاطرة(.

بالإضافــة إلــى التغيــب عــن العمــل، تشــتمل تكاليــف المؤسســات التــي لا تتمكــن مــن التعامــل مــع 
مشــاكل الظهــر بفاعليــة علــى مــا يلــي:

تراجع أداء الموظفين الذين لديهم آلاٌم أو انزعاج.	 
خسارة موظفين مدربين وخبراء 	 
تكلفة التقاعد المبكر لأسباب صحية	 
مخاطرة التقاضي	 

للتخفيــف مــن التغيــب عــن العمــل بســبب آلام فــي الظهــر وللاحتفــاظ بالموظفيــن الجيديــن علــى 
ــاع منهجيــة إيجابيــة وفعالــة للتعامــل مــع مشــاكل الظهــر فــي مــكان  رأس العمــل، مــن الضــروري اتب
العمــل. ويتوجــب علــى أصحــاب العمــل أن يوضحــوا للموظفيــن أنهــم يريــدون مســاعدة الأشــخاص 

علــى التعافــي والتشــجيع علــى الإبــلاغ المبكــر عــن حــالات الإصابــة بــآلام فــي الظهــر.

يمكــن أن يكــون لديكــم موظفــون لديهــم انزعــاٌج قــد يــؤدي إلــى مشــاكل وإعاقــة فــي المســتقبل إذا 
لــم تتــم معالجتــه. وبالطبــع، فــإن ممارســات العمــل غيــر الســليمة والضغــط النفســي يمكــن أن تــؤدي 

إلــى ظهــور صعوبــات لــدى الموظفيــن الذيــن لــم يســبق أن كان لديهــم مشــاكل فــي الظهــر.

بســؤال الموظفيــن عــن الصعوبــات والمشــاكل التــي تواجههــم وبالقيــام بمراجعــة الأيــام التــي لــم يتــم 
فيهــا إنجــاز عمــل فــي مؤسســتك نتيجــة آلام فــي الظهــر، تســتطيع أن تحــدد مــدى المشــكلة وبالتالــي 

إيجــاد نقطــة بدايــة. ويمكــن أن يتــم إجــراء ذلــك بواســطة قســم المــوارد البشــرية.  
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ومــدة  العمــل  وبيئــة  والمعــدات،  والآلات  الوظيفيــة،  المهــام  تقييــم  إعــادة  يتوجــب  ذلــك  بعــد 
وكثافــة أنشــطة العمــل للتخفيــف إلــى أدنــى مــا يمكــن مــن إمكانيــة الإصابــة بمشــاكل الظهــر الناتجــة 
عــن العمــل. ويمكــن أن يتــم القيــام بذلــك بالتشــاور مــع خبــراء تقييــم، علــى ســبيل المثــال اختصاصيــو 

ــا. هندســة مدنيــة وخبــراء صحــة مهنيــة حيــث يكــون ذلــك ممكًن

يمكــن أن تكــون الخدمــات التيســيرية بســيطة وغيــر باهظــة التكلفــة ويمكــن أن تكــون مجديــة 
لشــغل  يتقــدم مرشــحون جيــدون بطلبــات  لا  أن  التيســيرية، يمكــن  الخدمــات  وبــدون  اقتصادًيــا. 
الوظائــف، ويمكــن خســارة موظفيــن جيديــن. وتتفــاوت الاحتياجــات المحــددة مــن شــخص إلــى آخــر. 

لذلــك يجــب عليــك دائًمــا ســؤال الشــخص الــذي لديــه مشــاكل فــي الظهــر عمــا يحتاجــه.

أنواع	علاج	مشاكل	الظهر

هناك أنواع علاج مختلفة للأشخاص ذوي مشاكل الظهر، وهي تشمل ما يلي:

	 المحافظــة	علــى	الفاعليــة	والنشــاط. مــن أهــم الأشــياء التــي يمكــن أن يقــوم بهــا أي شــخص 	
هــو مواصلــة العمــل والاســتمرار فــي تأديــة الأنشــطة الاعتياديــة قــدر الإمــكان. وكان يعتقــد فــي 
الســابق أن الاســتلقاء فــي الســرير يمكنــه أن يســاعد الشــخص علــى التعافــي مــن آلام الظهــر، غيــر 
أنــه بــات معروًفــا الآن أنــه مــن المرجــح أن يتعافــى الشــخص الــذي يحافــظ علــى نشــاطه بشــكل 

أســرع.

	 تماريــن	الظهــر	والتمــدد. غالبـًـا مــا تســاعد تماريــن الظهــر البســيطة والتمــدد علــى التخفيــف مــن 	
آلام الظهــر. ويســتطيع الشــخص القيــام بهــذه التماريــن فــي المنــزل كلمــا دعــت الحاجــة لذلــك.

	 الأدويــة	اللاســتيرويدية	المضــادة	للالتهــاب	علــى	شــكل	حبــوب، ومنهــا علــى ســبيل المثــال 	
الأيبوبروفــن، التــي يمكنهــا أن تســاعد علــى التخفيــف مــن آلام الظهــر. وهنــاك أنــواع عــدة منهــا 

يمكــن شــراؤها مــن الصيدليــات أو الســوبر ماركــت بــدون وصفــة طبيــة.
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الخدمــات التيســيرية هــي طريقــة لإزالــة العوائــق التــي تعتــرض ســبيل الشــخص ذي 
الإعاقــة أو الشــخص ذو الحالــة الصحيــة للقيــام بعملــه. علــى ســبيل المثــال، تغييــر 
مــكان عملــه، أو الطريقــة التــي يمــارس فيهــا عملــه، أو تزويــده بأجهــزة لمســاعدته.

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

وغيــر باهظــة التكلفــة ويمكــن أن تكــون مجديــة اقتصادًيــا. 

الخدمات	التيسيرية	ومعايير	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 لــو لــم يتــم 

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

الممارســة الحســنة هــي تقديــم خدمــات تيســيرية »معقولــة« لأي شــخص يحتــاج إليهــا لكــي يعمــل 
بفاعليــة ويســهم بشــكل كامــل لمنشــأته.

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

لــدى صاحــب العمــل بمــا يتناســب مــع حجــم المنشــأة ومواردهــا.

يحتوي هذا الدليل على إرشادات تساعدك على الوصول إلى معايير أفضل الممارسات.

لتحديد معايير أفضل الممارسات:

قم بترتيب مشاركة الأفراد في وضع الحلول واحترم حقوقهم في المحافظة على السرية.	 
يمكن أن تحتاج إلى معاملة الأشخاص بشكل مختلف لكي تتمكن من معاملتهم بإنصاف.	 
لا تضع أي افتراضات حول ما يمكن أو لا يمكن للأشخاص القيام به.	 
يجــب عليــك التأكــد مــن أن الجميــع علــى درايــٍة بنطــاق مســؤولياته ومتــى يجــب القيــام بالعمــل 	 

المطلــوب.

ما هي الخدمات التيسيرية ؟  .2
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1.	 http://www.who.int/medicines/areas/priority_medicines/Ch6_24LBP.pdf

ما مدى شيوع مشاكل الظهر؟  .3

ــار الســن، وهــي تعتبــر  تحــدث آلام أســفل الظهــر الأشــخاص مــن أعمــار مختلفــة مــن الأطفــال إلــى كب
ســببًا للتــردد باســتمرار علــى العيــادات الطبيــة للحصــول علــى المشــورة.

معدل الإصابة لدى الأطفال والمراهقين هو أقل مقارنة بالراشدين، غير أنه آخذ في الارتفاع.

تتزايد معدلات الإصابة بآلام أسفل الظهر وتبلغ ذروتها لدى الأشخاص بين 35 و 55 من العمر.

مــع تقــدم ســكان العالــم فــي العمــر، ســوف تتزايــد إلــى حــد كبيــر آلام أســفل الظهــر نتيجــة لتدهــور حالــة 
الغضاريف بين الفقرات عند الأشــخاص الأكبر ســنًا.1

ا�������

35 و 55

2017

ا�����ل وا����ب
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كلمة حول اللغة عند التحدث عن الإعاقة والحالة الصحية

عنــد التحــدث عــن الإعاقــة أو الحالــة الصحيــة، مــن المهــم أن نســتخدم مصطلــح 
“الشــخص )أو الأشــخاص( ذو الإعاقــة” أو “الشــخص )أو الأشــخاص( ذو الحالــة 
الصحيــة”. وكلمــة “الشــخص” أو “الأشــخاص” تفصــل عــن عمــد بكلمــة “ذوو” 
للتشــديد على أن الإعاقة أو الحالة الصحية لا تحدد أو تصف الشــخص ككل. 

لذلك، عند الإشــارة إلى شــخص ذو مشــاكل الظهر، ينبغي الإشــارة إليه على أنه “شــخص ذو مشــاكل 
الظهــر أو شــخص لديــة مشــاكل فــي الظهر”. 

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

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

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

التوظيف والاختيار

إظهــار  مــن  الظهــر  مشــاكل  ذوو  المرشــحون  يتمكــن  لا  أن  يمكــن 
التقليديــة. التوظيــف  عمليــات  خــلال  مــن  وإمكانياتهــم  قدراتهــم 

يجــب عليــك التأكــد مــن عــدم التمييــز ضــد المتقدميــن مــن الأشــخاص 
ذوي الإعاقة  أو ذوي الحالات الصحية أثناء عملية التوظيف. ويمكن 
أن يتوجــب عليــك أيًضــا 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 مقدمــي 
الطلبــات عــن الخدمــات التيســيرية التــي يحتاجــون إليهــا كجــزء مــن عمليــة التوظيــف. وفــي حالــة 
اســتخدام وكالات توظيــف خارجيــة، اطلــب منهــم مــا ُيثبــت بأنهــم أيًضــا يقدمــون خدمــات تيســيرية 

للأشــخاص ذوي الإعاقــة ويعملــون وفًقــا لمعاييــر قائمــة علــى هــذه التوجيهــات الإرشــادية.

ليــس مــن الممارســة الجيــدة توجيــه أســئلة إلــى المرشــحين حــول صحتهــم أو إعاقتهــم قبــل عــرض 
الوظيفــة عليهــم، مــا لــم يكــن الســؤال يتعلــق بشــكل مباشــر بجانــب أساســي للــدور الــذي ســوف يقــوم 
بــه الشــخص المتقــدم للوظيفــة، أو لأغــراض تقديــم الخدمــات التيســيرية أثنــاء 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 تدفــع مديــري التوظيــف 
إلــى وضــع افتراضــات ســلبية بشــأن قــدرة المرشــح قبــل أن تتــاح لــه فرصــة إظهــار مــا يمكنــه فعلــه 

لممارســة العمــل المطلــوب.

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

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

عند كتابة الوصف الوظيفي ومواصفات المرشحين:

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

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

إحالــة هــذه المهــام لعضــو آخــر فــي الفريــق. 
لا تســتبعد شــخًصا مــن ذوي مشــاكل الظهــر دون مبــرر. يجــب عليــك التركيــز علــى مــا هــو مطلــوب 	 

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

الدعــم الإداري المرتبــط بالوظيفــة.
أو 	  المعقولــة  غيــر  المتطلبــات  شــاملة  الوظيفــة  متطلبــات  عليهــا  تنطــوي  مخاطــر  أي  تحديــد 

التدريــب  تــم قبولــه، وتوفيــر  الــذي  المتضاربــة. والتأكــد مــن إمكانيــة تقديــم الدعــم للمرشــح 
تعيينــه. عنــد  لــه  اللازمــة  والمــوارد  المناســب 

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

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

يمكــن أن يكــون مــن المناســب إبــلاغ المرشــحين المحتمليــن بــأن بعــض الوظائــف تشــتمل علــى درجــة 
معينــة مــن الضغــوط أو المســؤولية. ولكــن لا ينبغــي اعتبــار تلــك البيانــات فــي الوصــف الوظيفــي 
بمثابــة تخــٍل عــن المســؤولية، ويبقــى مطلوًبــا مــن أصحــاب العمــل التعاطــي مــع الضغــوط 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 واجتذاب مقدمي الطلبات

عند الإعلان عن وظيفة:

اســتخدم عبــارات إيجابيــة، علــى ســبيل المثــال »نرحــب بجميــع المتقدميــن مــن الأشــخاص ذوي 	 
الإعاقــة والأشــخاص ذوي الحــالات الصحيــة«.

اكتــب اســم جهــة الاتصــال التــي يمكــن للأشــخاص الذيــن يحتاجــون إلــى خدمــات تيســيرية أثنــاء 	 
عمليــة التوظيــف الاتصــال بهــا، باســتخدام عــدد مــن وســائل الاتصــال المختلفــة )علــى ســبيل 

المثــال البريــد الإلكترونــي، والهاتــف، والرســائل بالوســائط المتعــددة(.

اذكــر أنــه يمكــن قبــول الطلبــات بصيــغ بديلــة، علــى ســبيل المثــال مكتوبــة علــى ورق، أو كتســجيل 	 
صوتــي أو بالبريــد الإلكتروني.

ضــع الإعــلان فــي أكثــر مــن وســيلٍة. بالإضافــة إلــى الصحــف المتداولــة، اســتخدم محطــة الراديــو 	 
المحليــة أو مواقــع الإنترنــت.

ضع إعلان الوظيفة على موقع البوابة الوطنية للعمل - طاقات 	 

https://www.taqat.sa/web/guestemployer/home 
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استمارات طلبات التوظيف

لا تطلــب مــن الشــخص بيــان حالــة إعاقتــه أو حالتــة الصحيــة علــى طلــب الوظيفــة. 
والأفضل أن يتم طرح أسئلة تتعلق بشكل مباشر بقدرة الشخص على أداء الوظيفة 
التــي يتقــدم بطلــب لهــا. ويجــب تفــادي طــرح أي أســئلة عامــة عــن الصحــة أو الإعاقــة 

أو الســجل الطبــي.

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

التقــدم بطلــب وظيفــة تكــون مؤهلاتــه أعلــى بكثيــر مــن المؤهــلات المطلوبــة لهــا، حيــث إنــه 	 
يحتــاج إلــى اســتعادة ثقتــه بنفســه.

أن تكــون هنــاك فجــوات )زمنيــة بــلا عمــل( فــي بيــان ســيرته الذاتيــة بســبب إعاقتــه أو حالتــة 	 
الصحيــة.

أن يكــون قــد اكتســب خبــرة فــي عمــل غيــر مدفــوع الأجــر، علــى ســبيل المثــال خبــرة عمليــة وعمــل 	 
تطوعي.
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المقابلات الشخصية والاختبارات

حيــث إنــك ترغــب فــي توظيــف الشــخص الأفضــل لشــغل الوظيفــة، يمكــن أن 
تحتــاج إلــى التأكــد مــن أن جميــع المرشــحين قادريــن علــى إثبــات قدرتهــم علــى 
القيــام بالعمــل. ويجــب التركيــز علــى قــدرات الشــخص، وليــس علــى إصابته بمشــاكل 

فــي الظهــر. 

إذا كانــت لديــك أي شــكوك بشــأن قــدرة الشــخص علــى أداء أي مــن المهــام الأساســية التــي تتطلبهــا 
الوظيفــة، اســأله ببســاطة عــن كيفيــة قيامــه بالمهمــة المطلوبــة.

عندمــا تقــوم بدعــوة المرشــحين لإجــراء مقابــلات شــخصية، تأكــد مــن ســؤال جميــع المرشــحين عمــا إذا 
كانــوا يحتاجــون إلــى أي خدمــات تيســيرية خــلال المقابلــة الشــخصية. وبتقديــم الخدمــات التيســيرية، 

تتيــح لــك المقابلــة الشــخصية إمكانيــة تقييــم قــدرة المرشــحين ذوي مشــاكل الظهــر:

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

توفيــر أوقــات اســتراحة منتظمــة لتجنــب قضــاء مقــدم الطلــب وقًتــا طويــًلا فــي وضعيــة ثابتــة 	 
واحــدة.

قم بتوفير كرسي يتيح دعًما إضافًيا لمنطقة الظهر.	 
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CASE STUDY

هديل

دراسة الحالة رقم 1 - الجزء 1

لــدى  استشــارية  بوظيفــة  هديــل  تعمــل 
شــركة طبيــة منــذ 5 ســنوات، وهــي تواجــه 
ألًمــا  وتجــد  الظهــر،  فــي  مزمنــة  مشــكلة 
وانزعاًجــا إذا طــال جلوســها لفتــرة تزيــد عــن 
بضــع ســاعات. وقــد ســاءت مشــكلة ظهرهــا 
فــي الآونــة الأخيــرة، وكانــت تضطــر دائًمــا 
لأن تأخــذ إجــازة مــن العمــل لزيــارة طبيبــة 

تقويــم عظــام.

الاقتــراح  هــذا  أن  علــى  هديــل  وافقــت 
واتصلــت  مفيــًدا،  يكــون  أن  يمكــن 
أقســام  لديهــا  يوجــد  محليــة  بمستشــفى 
للتعامــل مــع الإصابــات فــي الظهــر شــاملة 
الإصابــات العضليــة، وقامــت بتحديــد موعد 

مهنــي. عــلاج  أخصائيــة  مــع 

خــلال اجتمــاع هديــل الــدوري وجًهــا لوجــه مــع مديرتهــا ليلــى، أوضحــت هديــل أن مشــكلة 
ظهرها تســبب لها شــعوًرا بالانزعاج في العمل وأن عليها أخذ اســتراحات دورية للتجول 

حــول المكتب والتمرين.

اقترحــت ليلــى أن بإمــكان هديــل الاســتفادة مــن الحصــول علــى تقييــم مــن أخصائيــة 
عــلاج وظيفــي فــي إحــدى المستشــفيات التــي يشــملها التأميــن الصحــي للشــركة.
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التعريف والتدريب

خدمــات  تقديــم  إلــى  والحاجــة  الصحيــة  الحالــة  و  الإعاقــة  تضميــن  ينبغــي 
تيســيرية في جميع السياســات، على ســبيل المثال السياســات بشــأن الإجازات 
المرضيــة، والتدريــب، وتقييــم الأداء. وينبغــي إطــلاع الموظفيــن الجــدد علــى 

هــذه السياســات خــلال عمليــة التعريــف.

 ومــن المهــم أن يكــون برنامــج التعريــف والتدريــب المعتــاد فــي شــركتك متاًحــا بحيــث يتمكــن 
الموظفــون ذوو مشــاكل الظهــر مــن الحصــول علــى نفــس المعلومــات، علــى ســبيل المثــال نفــس 

بالشــركة: والســلامة  الصحــة  وإجــراءات  سياســات  عــن  المعلومــات 

إتاحة المزيد من الوقت ودرجة أكبر من المرونة للتعريف والتدريب.	 
توفيــر الحصــول علــى أوقــات اســتراحة لتجنــب قضــاء مقــدم الطلــب وقًتــا طويــًلا فــي وضعيــة 	 

ثابتــة واحــدة.
توفير المعدات والأجهزة، على سبيل المثال كرسي يتيح دعًما إضافًيا لمنطقة الظهر.	 
التأكــد مــن تدريــب جميــع الموظفيــن علــى أســاليب العمــل وطــرق الوقــوف والجلــوس، وكيفيــة 	 

اســتخدام الأثــاث المكتبــي والأدوات والمعــدات بالشــكل الصحيــح، وأهميــة الحصــول علــى فتــرات 
استراحة.

التأكــد مــن تدريــب جميــع الموظفيــن علــى مخاطــر مــكان العمــل وكيفيــة الإبــلاغ عنهــا، بواســطة 	 
مســؤول مختــص بالصحــة والســلامة.

إبــلاغ مدرســي الــدورات والمدربيــن عندمــا يكــون لديهــم مشــاركون فــي برنامــج التدريــب مــن ذوي 	 
مشــاكل الظهــر، والتأكــد مــن معرفتهــم بطــرق التدريــس والتدريب. 

يجــب التأكــد مــن أن جميــع الموظفيــن ذوي مشــاكل الظهــر قــادرون أيًضــا علــى الحصــول علــى 	 
فرصــة متكافئــة لمتابعــة تدريبهــم داخــل وخــارج الشــركة، والمشــاركة فــي الاجتماعــات وفــرص 

التطويــر المهنــي.

أ��ً� و���ً�
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الاحتفاظ بالموظف

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

الظهــر، يمكــن أن يكــون مفيــًدا جــًدا لفريــق عمــل المرشــح للوظيفــة.

يجــب تضميــن مراجعــات دوريــة للخدمــات التيســيرية، علــى ســبيل المثــال فــي نهايــة فتــرة التجربــة، 
وفي جلســات الإشــراف والتقييم لضمان اســتمرار فاعلية الخدمات التيســيرية. ويعتبر تحرير اتفاقية 

كتابيــة بشــأن الخدمــات التيســيرية وســيلة جيــدة لتســجيلها ومراجعتهــا.
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CASE STUDY

هديل

دراسة الحالة رقم 1 - الجزء 2

قائمــة  إعــداد  تــم  الوظيفــي،  المعالــج  مــن  التقييــم  إجــراء  بعــد 
. ت صيــا لتو با

اجتمعــت هديــل وليلــى لمناقشــة الخدمــات التيســيرية الموصــى بهــا، 
والتــي تشــمل مــا يلــي:

توفيــر طاولــة مكتــب متغيــرة الارتفــاع بحيــث تســتطيع هديــل الوقــوف أو الجلــوس 	 
أثنــاء العمــل.

توفير كرسي بمواصفات خاصة يتيح دعًما إضافًيا لمنطقة الظهر.	 
إلــى تثبيــت الهاتــف بيــن الكتــف 	  توفيــر ســماعات هاتــف بحيــث لا تحتــاج هديــل 

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

الخدمــات  هــذه  أن  علــى  هديــل  وافقــت 
التيســيرية يمكــن أن تســاعد علــى التخفيــف مــن 
الآلام فــي ظهرهــا، لذلــك ســجلت ليلــى ملاحظــة 
لديهــا للاتصــال بقســم المــوارد البشــرية لتنفيــذ 

الخدمــات. هــذه 

لعقــد  ليلــى وهديــل ملاحظــة لديهمــا  ســجلت 
تنفيــذ  بعــد  بينهمــا  فيمــا  دوريــة  اجتماعــات 
فاعليتهــا  مــدى  لتقييــم  التيســيرية  الخدمــات 
ومناقشــة ما إذا كانت تحتاج إلى أي تعديلات.
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ترتيبات	العمل	للاحتفاظ	بالموظفين	

الكثيــر مــن الخدمــات التيســيرية التــي ينبغــي عليــك أخذهــا فــي الاعتبــار لشــخص 
ذي مشــاكل فــي الظهــر، يمكــن أن تنطبــق أيًضــا علــى كل موظــف وتســاعد علــى 
التخفيــف مــن المشــاكل فــي الظهــر، كمــا تتيــح لــك المحافظة علــى مهارات وخبرات 
الموظفيــن وتوفيــر تكلفــة توظيــف وتدريــب موظفيــن بديليــن، واحتمــال توفيــر 

تكلفــة التقاعــد المبكــر.

يزيــد أســلوب الحيــاة قليــل الحركــة والوضعيــات غيــر الملائمــة للجســم مــن احتمــال حــدوث مشــاكل 
فــي الظهــر. لذلــك، يتوجــب عليــك تشــجيع الموظفيــن علــى المثابــرة علــى نشــاطهم – وأخــذ اســتراحات 
أيًضــا تشــجيع  التجــول حــول المكتــب والقيــام بتماريــن منتظمــة. كمــا عليــك  الغــداء وإذا أمكــن، 
الموظفيــن علــى المحافظــة علــى اســتقامة العمــود الفقــري والإبقــاء علــى شــكله الطبيعــي )العمــود 
الفقــري يأخــد الشــكل S مــع وجــود فــراغ فــي أســفل العنــق وفــراغ فــي أســفل الظهــر( أًيــا كانــت المهــام 

التــي يؤدونهــا.

كخطوة أولى للتخفيف من آلام مشــاكل الظهر، تشــاور مع الموظفين بشــأن المشــاكل التي لديهم، 
وخــذ الأمــور التاليــة في الاعتبار:

إزالة العوائق أثناء العمل اليدوي.	 
الحــد مــن التكــرار، وتبديــل أو تغييــر أو مــداورة المهــام والوظائــف )علــى ســبيل المثــال ضمــن 	 

القســم(. أو  الفريــق 
مســاعدة الموظفيــن لتجنــب الحاجــة إلــى العمــل برفــع الذراعيــن إلــى مــا فــوق مســتوى الكــوع، أو 	 

لتفــادي الوضعيــات غيــر الملائمــة ومنهــا علــى ســبيل المثــال الالتــواء أو الانحنــاء.
مساعدة الموظفين لتفادي البقاء في وضعية ثابتة واحدة أثناء العمل.	 

تقديــم التوصيــات بشــأن قواعــد الممارســة الحســنة لجميــع الموظفيــن، بمــا فــي ذلــك الموظفيــن 
الذيــن لديهــم مشــاكل فــي الظهــر، والتــي تشــمل:

اســتخدام ســماعات هاتــف للموظفيــن الذيــن يســتخدمون الهاتــف باســتمرار – تثبيــت الهاتــف 	 
بيــن الكتــف والرقبــة يمكــن أن يــؤدي إلــى مشــاكل فــي الرقبــة والظهــر.

توفيــر كرســي ذي دعــم مناســب للظهــر مــع تحديــد الارتفــاع الملائــم وبعــد المســافة الصحيــح عــن 	 
طاولــة المكتــب.
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اســتخدام شاشــة كمبيوتــر بارتفــاع مناســب وزاويــة مناســبة لطــول الشــخص مــع حمالــة وثائــق عنــد 	 
الحاجــة.

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

يتوجــب إعطــاء اعتبــارات خاصــة فــي أي وقــت يكــون مطلوًبــا فيــه حمــل الأشــياء، ويجــب الأخــذ فــي 
الاعتبــار مــا إذا كان حمــل هــذه الأشــياء ضرورًيــا أو مناســًبا. علــى ســبيل المثــال، إذا تــم اســتلام شــيء 
مــا، يجــب الأخــذ فــي الاعتبــار مــا إذا كان يمكــن تســليمه مباشــرة إلــى المــكان الــذي ســوف يســتخدم 

فيــه بــدًلا مــن الحاجــة بعــد ذلــك إلــى نقلــه مــن قبــل الموظفيــن؟  

بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب أيًضــا الأخــذ فــي الاعتبــار اســتخدام أدوات مســاعدة ومعــدات أو الحصــول 
علــى تدريــب أو التخفيــف مــن وزن الأشــياء التــي يتوجــب حملهــا أو مــداورة المهــام أو توفيــر الدعــم 

الإضافــي مــن زمــلاء العمــل الحاصليــن علــى تدريــب لتغييــر طريقــة رفــع الأشــياء.

تشمل الخدمات التيسيرية الأخرى التي ينبغي النظر فيها لشخص ذي مشاكل في الظهر، ما يلي:

إعادة توزيع المهام التي تتسبب في تفاقم مشكلة الظهر، على سبيل المثال الرفع.	 
الجلــوس، 	  أو  الوقــوف  الموظــف  يســتطيع  بحيــث  الارتفــاع  متغيــرة  اســتخدام طاولــة مكتــب 

وتفــادي البقــاء فــي وضعيــة ثابتــة واحــدة طيلــة الوقــت.
السماح بإجازة للمشاركة في برنامج إعادة تأهيل أو علاج طبي. 	 
ســاعات عمــل مرنــة، علــى ســبيل المثــال إذا كانــت المشــكلة فــي الظهــر تســبب آلاًمــا فــي الصبــاح 	 

تحديــًدا، يمكــن للموظــف أن يبــدأ عملــه وينهيــه فــي وقــت لاحــق. كذلــك الأمــر بالنســبة للأدويــة 
التــي يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر علــى ســاعات العمــل.

النقــل 	  الذيــن يســتخدمون وســائل  أيًضــا  الموظفيــن  المرنــة يمكــن أن تســاعد  الــدوام  ســاعات 
الجماعــي حيــث إنهــم لا يحتاجــون للتنقــل أثنــاء ســاعات الــذروة التــي تكــون خلالهــا المســاحة 

المتوفــرة فــي وســائل النقــل الجماعــي أقــل.
اســتخدام مكتــب إضافــي إذا احتــاج الموظــف إلــى الاســتلقاء فــي وقــت اســتراحة الغــداء ليريــح 	 

ظهــره.
في حالات وجود قيود على الحركة، يمكن نقل محطة عمل الموظف إلى الطابق الأرضي.	 
العمــل بــدوام جزئــي أو المشــاركة بالوظيفــة، إذا كانــت المشــاكل فــي الظهــر تمنــع العمــل بــدوام 	 

كامــل.
إعــادة التعييــن فــي وظيفــة أخــرى مناســبة فــي حــال لــم يعــد الموظــف قــادًرا علــى القيــام بوظيفته 	 

الحالية.
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إعادة	التأهيل

فــي حالــة تحديــد مشــاكل فــي الظهــر، فــإن ترتيــب برنامــج للعــلاج وإعــادة التأهيــل ومناقشــته مــع 
الموظــف يمكــن أن يســاعد علــى الحــد مــن إجــازات العمــل.

إذا اســتمر غيــاب الموظــف، فهــذا يــدل علــى احتمــال وجــود عوامــل نفســية يجــب أن يتــم تحديدهــا. 
علــى ســبيل  المثــال القلــق مــن إمكانيــة التعــرض لآلام، أو الخــوف مــن عــدم القــدرة علــى تنفيــذ مهــام 
الوظيفــة، أو التوتــر، أو الاكتئــاب المرتبــط مباشــرة بمشــكلة الظهــر. ومــن الضــروري البقــاء علــى اتصــال 
مــع الموظــف أثنــاء تغيبــه عــن العمــل بحيــث لا يشــعر بأنــه منعــزل ولكــي يتــم تشــجيعه علــى العــودة 

إلــى العمــل. 

يجــب أن يتــم تضميــن تقييــم مــكان العمــل فــي برنامــج إعــادة التأهيــل. ويمكــن أن يســاعد هــذا 
التقييــم علــى التعافــي و/أو العــودة إلــى العمــل، كمــا يمكــن أن يمنــع تكــرار حــدوث الأشــياء أو التعرض 
لمزيــد مــن المشــاكل. ويختلــف الأشــخاص ذوو مشــاكل الظهــر بطبيعتهــم مــن حيــث  العمــر، والحجــم، 
والشــكل، والنــوع، وطريقــة تنفيــذ مهــام الوظيفــة، وطبيعــة ومــدى المشــكلة التــي لديهــم وكيفيــة 
تأثيرهــا عليهــم وعلــى عملهــم. لذلــك، يجــب أثنــاء إجــراء التقييــم الأخــذ فــي الاعتبــار الفروقــات بيــن 

الأشــخاص وتفضيلاتهــم ومهامهــم وظائفهــم.

عند إجراء التقييم يجب:

أو 	  المعــدات  أو  المكتبــي،  الأثــاث  المثــال  ســبيل  )علــى  بالأعمــال  القيــام  معاييــر  إلــى  الرجــوع 
يؤديهــا. الــذي  بالشــخص  أو  بالوظيفــة  علاقــة  ذات  إنهــا  حيــث  البرمجيــات( 

مراجعة تقييمات المخاطر المتعلقة بالوظيفة وكيفية تنفيذها للتأكد من صحتها وصلاحيتها.	 
الجاهزيــة لمراجعــة مــا إذا حدثــت أي تغييــرات فــي وقــت لاحــق أثــرت علــى وظيفــة الشــخص أو 	 

شــاغل الوظيفــة.
عــدم افتراضــات حــول مــا يشــكل “عمــًلا خفيًفــا” أو “عمــًلا صعبًــا”، أو حــول طبيعــة أو درجــة 	 

معينــة. وظائــف  تتطلبــه  الــذي  “الإجهــاد”  أو  “القــوة” 

التشــاور دائًمــا مــع الشــخص عنــد إجــراء التقييــم، حيــث إنــه يمكــن أن يكــون قــادًرا علــى تحديــد بعــض 
المهــام أو طــرق العمــل التــي تتســبب فــي انزعــاج. فــإذا كان الموظــف لديــه علــة مــا، ســوف يكــون 
علــى معرفــة بكيفيــة تأثيــر هــذه المشــكلة عليــه وعلــى قدرتــه علــى تنفيــذ مهــام الوظيفــة، ويمكــن 

أن يكــون علــى درايــة بالخدمــات التيســيرية المطلوبــة.
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عدم وضع افتراضات شــاملة حول الوظيفة أو المشــكلة التي لدى الشــخص  - حيث إن الموضوعية، 
والحقائــق والتقييمــات الفرديــة فيمــا يتعلــق بالمتطلبــات الفعليــة لوظائــف معينــة تعتبــر أساســية 

وهامــة.

إذا كانــت الحلــول غيــر واضحــة أو مبهمــة، عليــك الأخــذ فــي الاعتبــار الحصــول علــى مشــورة ومســاعدة 
مــن خبــراء، منهــم علــى ســبيل المثــال اختصاصيــي هندســة بيئــة العمــل، أو أطبــاء أو خبــراء صحــة مهنيــة 

آخــرون ومنهــم اختصاصيــو عــلاج طبيعــي أو فنيــو عــلاج العمــود الفقــري أو فنيــو العظــام.

بيئة	العمل	

يقــوم اختصاصــي هندســة بيئــة العمــل بتقييــم الفــرد فــي بيئــة عملــه، والتأكــد مــن التوافــق الجيــد بيــن 
الموظفيــن والأدوات التــي يســتخدمونها والعمــل الــذي يقومــون بــه. ويوصــى بــأن يســعى أصحــاب 
العمــل للحصــول علــى المشــورة مــن اختصاصيــي هندســة بيئــة العمــل عنــد إجــراء تقييمــات المخاطــر. 

ويجــب أن يتضمــن التقييــم الكامــل الاعتبــارات التاليــة:

تصميم العمل – المتطلبات الفعلية لوظيفة معينة أو المهام التي تشملها.	 
أساليب العمل، والوضعيات والجهود التي يتطلبها العمل.	 
المعدات والأدوات )وعلى الأخص الأدوات التي تتطلب الإمساك بقوة بقبضة اليد(.	 
تنظيــم العمــل ونظــم العمــل شــاملًة تعــدد المهــام وكيفيــة توزيعهــا، وجدولــة أوقــات الاســتراحة 	 

ومــداورة المســؤوليات.
سرعة وكثافة ومدة أنشطة العمل.	 
والتهويــة 	  والحــرارة،  الضجيــج،  ومســتويات  الإنــارة،  )شــاملة  العمــل  وبيئــة  العمــل  محطــات 

للمكاتــب(. الماديــة  والخصائــص 
ترتيبــات التوظيــف والمســائل التنظيميــة ومنهــا علــى ســبيل المثــال: سياســات الإعاقــة وتكافــؤ 	 

الفــرص؛ ترتيبــات وإجــراءات الصحــة والســلامة )شــاملة إجــراءات إدارة المخاطــر وإعــداد التقاريــر(؛ 
وسياســات وإجــراءات التوظيــف؛ والاتصــالات، وثقافــة المؤسســة وقواعــد الســلوك الخاصــة بهــا 

وتدريــب فريــق الإدارة والموظفيــن.
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فــي الغالبيــة العظمــى مــن الحــالات، لا تشــكل الصحــة والســلامة أي عوائــق أمــام توظيــف الأشــخاص 
باســتمرار  تســتخدم  والســلامة  الصحــة  ولكــن  الصحيــة.  الحــالات  الأشــخاص ذوي  أو  الإعاقــة  ذوي 

كعامــل لتبريــر عــدم توظيــف الشــخص ذي الإعاقــة أو فصلــه مــن عملــه.

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

وزملائه.

إذا كانــت لديــك مخــاوف تتعلــق بالصحــة والســلامة بشــأن موظــف لديــه مشــاكل فــي الظهــر، ومــن 
أجــل الوصــول إلــى تحقيــق أفضــل المعاييــر المتعــارف عليهــا، ينبغــي عليــك مــا يلــي:

اتباع منهج إدارة الحالات.	 
إجــراء تقييــم فــردي وموضوعــي وفعــال لأي مخاطــر تتعلــق بتوظيــف شــخص ذي مشــاكل فــي 	 

الظهــر.
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

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

نشــوب حريــق.

ينبغــي علــى أصحــاب العمــل المشــاركة مــع الموظفيــن ذوي الإعاقــة و الموظفيــن مــن ذوي الحــالات 
الصحيــة  بمــن فيهــم الأشــخاص ذوي مشــاكل الظهــر، لوضــع خطــة شــخصية تتضمــن مــا يحــدث فــي 

حــالات الطــوارئ.

يمكن أن تشتمل الاعتبارات المتعلقة بالأشخاص ذوي مشاكل الظهر على ما يلي:

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

الكرســي المتحــرك يمكــن أن يكــون قــادًرا علــى الســير باســتخدام وســائل دعــم لمســافة قصيــرة فــي 
حالــة الطــوارئ.
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الإطار التنظيمي في المملكة العربية السعودية  .6

لقــد ورد النــص بوضــوح علــى حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة ســواء علــى المســتوى العالمــي فــي 
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.

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

مــا يلــي:

المادة )27(

العمل والعمال

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

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

)أ( حظــر التمييــز علــى أســاس الإعاقــة فيمــا يختــص بجميــع المســائل المتعلقــة بكافــة أشــكال العمالــة، 
ومنهــا شــروط التوظيــف والتعييــن والعمــل، واســتمرار العمــل، والتقــدم الوظيفــي، وظــروف العمــل 

الآمنــة والصحيــة؛

)أ( المستوى الدولي
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)ب(  حمايــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي ظــروف عمــل عادلــة وملائمــة، علــى قــدم المســاواة 
مــع الآخريــن، بمــا فــي ذلــك تكافــؤ الفــرص وتقاضــي أجــر متســاو لقــاء القيــام بعمــل متســاوي القيمــة، 

وظــروف العمــل المأمونــة والصحيــة، بمــا فــي ذلــك الحمايــة مــن التحــرش، والانتصــاف مــن المظالــم؛

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

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

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

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

)ز( تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام؛

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

)ط( كفالة توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل؛

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

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

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

تعريف	الإعاقة	الصادر	من	وزارة	العمل	والتنمية	الاجتماعية

أصــدرت وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة تعريفــًا للإعاقــة والعمــل 
أحــكام  تنفيــذ  فــي  التنفيذيــة  اللائحــة  مــن  )العاشــرة(  المــادة  فــي 
المــادة )الثامنــة والعشــرون( مــن نظــام العمــل والتــي صــدرت في القرار 
الــوزاري رقــم 1982 وتاريــخ 28/6/1437هـــ الــذي أقــر اللائحــة التنفيذيــة 
الُمعدلــة لنظــام العمــل. حيــث أوضحــت المــادة العاشــرة المقصــود 
بأنــه » كل شــخص يثبــت بموجــب تقريــر  الإعاقــة  بالشــخص ذوي 
طبــي صــادر عــن وزارة الصحــة أو المستشــفيات فــي القطاعــات الحكوميــة الأخــرى أو بموجــب إحــدى 
البطاقــات التعريفيــة الصــادرة عــن وزارة العمــل والتنميــة  الاجتماعيــة أن لديــه إعاقــة دائمــة أو 
أكثــر مــن الإعاقــة التاليــة: الإعاقــة البصريــة، الإعاقــة الســمعية، الإعاقــة العقليــة، الإعاقــة الجســمية، 
الإعاقة الحركية، صعوبات التعلم، صعوبات النطق والكلام، الاضطرابات السلوكية، والاضطرابات 

الانفعاليــة، التوحــد، أو اي إعاقــة أخــرى تتطلــب احــد أشــكال الترتيبــات والخدمــات التيســيرية«.
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الأشــخاص ذوي  بمــا فيهــم  المهــارة  الموهوبيــن وذوي  بتوظيــف  إذا كنــت صاحــب عمــٍل يهتــم 
الإعاقــة والأشــخاص ذوي الحــالات الصحيــة، 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  جمعية الإعاقة الحركية للكبار - حركية  

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

harakia@harakia.org.sa  : بريد الكتروني  
1  : المنطقة  

المؤسسات المفيدة   .7
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p قادرون – شبكة أصحاب الأعمال والإعاقة  
تقديم الإرشاد والتوجيه والتدريب ومعايير الممارسة الأفضل لأصحاب العمل لتوظيف 

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

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

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

لتمكين المستخدمين من الوصول إلى صفحات الإنترنت بدون مشاكل.

    www.w3.org  : الموقع الاكتروني 
عالمي  : المنطقة  

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

دولة لضمان أعلى مستويات الصحة لجميع الناس.

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

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

للأشخاص ذوي الإعاقة

http://www.businessanddisability.org/index.php/en  : الموقع الاكتروني 
عالمي  : المنطقة  
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الشركاء المتعاونين  .8

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

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

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

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












