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.1

مقدمة

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
والأشــخاص ذوي الحــالات الصحيــة .وســوف يكــون هــذا الدليــل مفيـ ًدا 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 هو السكري؟
طبيــا باســم “ديابيتــس مليتــوس” ،هــو حالــة تــدوم مــدى الحيــاة تحــدث عندمــا
الســكري والــذي يعــرف ً
لا يســتطيع الجســم اســتخدام الجلوكــوز (الســكر) بالشــكل الصحيــح .وعلــى الرغــم مــن كونــه غيــر قابــل
للشــفاء ،إلا أنــه يمكــن معالجتــه بنجــاح بالســيطرة علــى نســبة الســكر فــي الــدم .ويمكــن أن يتحقــق
ذلــك مــن خــلال برنامــج تماريــن رياضيــة وحميــة غذائيــة ،واللجــوء عنــد الضــرورة إلــى تنــاول الأدويــة
عــن طريــق الفــم أو الحقــن بالأنســولين.
وفــي حالــة اتبــاع العــلاج الصحيــح ،لا يواجــه معظــم الأشــخاص ســوى القليــل ج ـ ًدا مــن المشــاكل
العمليــة ،غيــر أن بعــض الأشــخاص يتعرضــون لمضاعفــات طويلــة الأمــد.
يوجد نوعان رئيسيان من السكري:
•النوع الأول – لا يفرز فيه البنكرياس أي أنسولين.
•النــوع الثانــي – لا يفــرز البنكريــاس كميــة كافيــة مــن الأنســولين أو أن خلايــا الجســم لا
تتجــاوب مــع الأنســولين
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نقص سكر الدم وارتفاع سكر الدم
إننــا نســمع فــي الغالــب هذيــن المصطلحيــن ،ويختــزلان فــي معظــم الأحيــان إلى نقص الســكر “،”hypo
وارتفاع السكر “.”hyper
•نقــص ســكر الــدم :يمكــن أن يحــدث ذلــك أثنــاء العمــل ،بانخفــاض نســبة الســكر فــي الــدم
إلــى أقــل مــن المســتوى المطلــوب نتيجــة لزيــادة إفــراز الأنســولين؛ بســبب العــلاج ،أو الــدواء،
أو قلــة الطعــام أو الإفــراط فــي النشــاط البدنــي .ويمكــن أن يحــدث نقــص ســكر الــدم بســرعة
خــلال عــدة دقائــق ،ويمكــن أيضً ــا معالجتــه بســرعة مماثلــة .وتشــمل الأعــراض التشــوش،
والرجفــان ،والضعــف ،والــدوار ،والتعــب ،والتعــرق ،والصــداع ،وتشـ ّـوش الرؤية ،وعدم القدرة
علــى الثبــات ،والجــوع .ويمكــن أن يحتــاج الشــخص إلــى تنــاول كميــة صغيــرة مــن الســكر،
أو عصيــر الفاكهــة الحلــو ،أو طعــام يحتــوي علــى ســكر ،يليــه تنــاول مــادة كربوهيدراتيــة
نشــوية تــدوم لفتــرة أطــول.
•ارتفــاع ســكر الــدم :يحــدث عندمــا تصبــح مســتويات الســكر فــي الــدم مرتفعــة جـ ًدا بســبب
عــدم كفايــة الأنســولين أو المقاومــة للأنســولين .ويعتمــد ارتفــاع ســكر الــدم علــى كيفيــة
تعامــل الشــخص مــع الســكري النــوع الأول ،عــلى النحــو المذكــور أدنــاه.
1 .1فــي حالــة اتبــاع طريقــة العــلاج بالتســريب المســتمر/بالحقن (مضخــة الأنســولين) ،يتــم
اســتخدام الأنســولين الصناعــي ســريع المفعــول .ويمكــن أن تكــون مضخــات الأنســولين
الوســيلة الأكثــر دقــة لمحــاكاة اســتجابة الجســم لإفــراز الأنســولين؛ ولكــن تعطــل الضــخ
فعليــا فــي بعــض الأحيــان لعــدد مــن الأســباب .وعنــد
يمكــن أن يحــدث ،وهــو يحــدث
ً
حدوثــه ،ونظ ـ ًرا لاســتخدام الأنســولين ســريع المفعــول فقــط ،يمكــن أن يتعــرض الشــخص
لحالــة ارتفــاع حــاد فــي ســكر الــدم خــلال ســاعة واحــدة أو ســاعتين.
2 .2ال ُحمــاض الكيتونــي الســكري – فــي حالــة عــدم معالجــة ارتفــاع ســكر الــدم ،يمكــن أن يتطــور
بســرعة إلــى حمــاض كيتونــي ســكري ويمكــن أن يحتــاج إلــى التنويــم فــي المستشــفى بســرعة.
وتشــمل الأعــراض العطــش الشــديد ،وجفــاف الفــم ،والتبــول المتكــرر .ويمكــن أن يبــدأ
الشــعور بالغثيــان والتقيــؤ .وبالإضافــة إلــى ذلــك ،يمكــن أن يصبــح الجلــد جا ًفــا ،وتحــدث
ـريعا .ويمكــن أن يحتــاج الشــخص إلــى أدويــة
تشـ ّـوش فــي الرؤيــة ويصبــح التنفــس عميقً ــا وسـ ً
إضافيــة ومراقبــة حالتــه بعنايــة .وفــي حالــة عــدم معالجــة نســبة الكيتــون (المــواد الكيماويــة
الســامة التــي تتراكــم ،والتــي إذا لــم تتــم مراقبتهــا يمكــن أن تــؤدي إلــى تحــول الجســم إلــى
حمضــي) ،فإنهــا تســتمر فــي الارتفــاع ،وتتســبب إلــى جانــب الارتفــاع فــي نســبة الســكر فــي
الــدم ،بدخــول الشــخص فــي غيبوبــة يمكــن أن تــؤدي إلــى وفاتــه.
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يوميا ،يســتخدمون الأنســولين القاعدي
عدة حقن أنســولين
3 .3الأشــخاص الذين يســتخدمون ّ
ً
بطــيء المفعــول ،والــذي يســتمر عملــه فــي الجســم لفتــرة تصــل إلــى  24ســاعة .وفــي هــذه
تدريجيــا ،ويحــدث علــى مــدى عــدة أيــام ،ويكــون
الحالــة ،تكــون بدايــة ارتفــاع ســكر الــدم
ً
مــن ال ُمســتبعد جـ ًـدا أن يتطــور ليصبــح حالــة طارئــة فــي مــكان العمــل .ويتعــرف معظــم
الأشــخاص ذوي الســكري علــى هــذه الأعــراض ويتخــذون الإجــراءات المناســبة .ولكــن فــي
حالــة فقــدان الوعــي ،ينبغــي الاتصــال بخدمــة الطــوارئ.
ما هي أسباب السكري من النوع الأول؟؟
الســكري مــن النــوع الأول حالــة مناعــة ذاتيــة ،أي أن نظــام المناعــة فــي الجســم يهاجــم أنســجة الجســم
الســليمة بالخطــأ .وفــي هــذه الحالــة ،يهاجــم خلايــا البنكريــاس.
يصبــح البنكريــاس نتيجــةً لذلــك غيــر قــادر علــى إفــراز الأنســولين .وبالتالــي لا يســتطيع الجســم إخــراج
الســكر مــن الــدم وإلــى الخلايــا.
وراثيــا ،ولذلــك فــإن رد فعــل المناعــة الذاتيــة يمكــن أن
يكــون الســكري مــن النــوع الأول فــي الغالــب
ً
ا/جينيــا.
وراثي
يكــون
ً
ً
ومــن غيــر المعــروف بالضبــط مــا الــذي يدفــع نظــام المناعــة لمهاجمة البنكرياس ،غير أن بعض الباحثين
اقترحوا أن ذلك يمكن أن يكون نات ًجا عن التهاب فيروســي.
إذا كان أحــد أقــارب الشــخص المقربيــن – الأب أو الأم أو الأخ أو الأخــت – مــن ذوي الســكري مــن
النــوع الأول ،فــإن ذلــك الشــخص يكــون معرضً ــا بنســبة  6%لاحتمــال الإصابــة بــه .بينمــا فــي حالــة عــدم
إصابــة أي مــن أصــول الشــخص بالســكري مــن النــوع الأول ،يصبــح احتمــال الإصابــة أقــل مــن .0.5%
ما هي أسباب السكري من النوع الثاني؟
يحــدث الســكري مــن النــوع الثانــي عندمــا لا يتمكــن البنكريــاس مــن إنتــاج كميــة كافيــة من الأنســولين
للمحافظة على نسبة السكر الطبيعية في الدم ،أو إذا كان الجسم غير قادر على استخدام الأنسولين
الذي يفرزه البنكرياس (مقاومة الأنسولين).
فــي الســكري مــن النــوع الثانــي ،هنــاك عــدد مــن الأســباب لعــدم إفــراز البنكريــاس لكميــة أنســولين
كافيــة.
فيما يلي ثلاثة من العوامل الرئيسية لمخاطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني:
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•العمــر :تجــاوز ســن الأربعيــن (تجــاوز ســن الخامســة والعشــرين فــي جنــوب آســيا  -الصينيــون
أو الأفارقــة -الكاريبيــون أو الأشــخاص الســود مــن أصــول إفريقيــة)
•العامــل الوراثــي :إصابــة أحــد أقــارب الشــخص المقربيــن بالســكري ،علــى ســبيل المثــال الأب
أو الأم أو الأخ أو الأخت.
•الوزن :الوزن الزائد أو السمنة.
•الجنســية :الأشــخاص مــن الأصــول الآســيوية والإفريقية-الكاريبيــة معرضــون أيضً ــا لخطــر
أكبــر لتطــور مضاعفــات الســكري ،ومنهــا علــى ســبيل المثــال مــرض القلــب ،فــي ســن مبكــرة
مقارنــةً ببقيــة ســكان العالــم.1
الحالات ذات الصلة
فــي حالــة الســيطرة علــى الســكري ،تتضــاءل إلــى حــد كبيــر احتمــالات حــدوث مضاعفــات ناتجــة
عنــه .ولكــن بعــض الأشــخاص ذوي الســكري يتعرضــون لمضاعفــات طويلــة الأمــد .وتتطــور هــذه
المضاعفــات علــى مــدى ســنوات عديــدة ،ومنهــا علــى ســبيل المثــال:
•تضــرر الأعصــاب (بســبب ارتفــاع نســبة الســكر فــي الــدم لفتــرة طويلــة) ،فقــد الإحســاس /التنميــل
فــي القدميــن والتشــنجات.
•مشاكل في الكلية.
•أمراض القلب.
•مشاكل في الدورة الدموية في الساقين.
•تضرر العينين ،وفي حالة عدم معالجته ،يمكن أن يؤدي إلى العمى.
أنواع علاج السكر
الســكري مــن النــوع الأول :فــي الســكري مــن النــوع الأول (المعــروف أيضً ــا بالســكري المعتمــد علــى
الأنســولين) ،لا ينتــج الجســم أي أنســولين وتكــون الســيطرة علــى الســكري بواســطة حقــن الأنســولين.
وهــذا النــوع الأول شــائع بيــن الأطفــال ،ويمثــل حوالــي  10%مــن حــالات الســكري لــدى الكبــار فــي
المملكــة المتحــدة.
الســكري من النوع الثاني :تكون معالجة الســكري النوع الثاني (المعروف أيضً ا بالســكري غير المعتمد
علــى الأنســولين) بتنــاول الأدويــة عبــر الفــم وبواســطة الحميــة الغذائيــة ،ولكــن يمكــن أن يقتضــي
ذلــك فــي بعــض الأحيــان الحقــن بالأنســولين .ويحــدث النــوع الثانــي عمو ًمــا بيــن الكبــار ،ويمثــل حوالــي
 90%مــن حــالات الســكري لــدى الكبــار فــي المملكــة المتحــدة.
1.

http://www.nhs.uk/Conditions/Diabetes-type2/Pages/Causes.aspx
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ما هي الخدمات التيسيرية ؟

الخدمــات التيســيرية هــي طريقــة لإزالــة العوائــق التــي تعتــرض ســبيل الشــخص
ذي الأعاقــة و الأشــخاص ذوي الحــالات الصحيــة عنــد القيــام بعملــه .علــى ســبيل
المثــال ،تغييــر مــكان عملــه ،الطريقــة التــي يمــارس فيهــا عملــه ،أو تزويــده بأجهــزة
لمســاعدته.
خاصــا ،بــل هــي وســيلة لمعاملــة الأشــخاص بطريقــة مختلفــة مــن
الخدمــة التيســيرية ليســت علا ًجــا ً
أجــل إتاحــة فرصــة متكافئــة للجميــع للنجــاح فــي عملهــم.
جدا أن تكون الخدمات التيسيرية بسيطة وغير باهظة التكلفة ومجدية اقتصاد ًيا.
يمكن ً
الخدمات التيسيرية ومعايير أفضل الممارسات
ينبغــي علــى أصحــاب العمــل تقديــم خدمــات تيســيرية لأي موظــف يمكــن أن يواجــه
عوائــق فــي العمــل بســبب إعاقــة أو طويلــة الأمــد أو حالــة صحيــة – حتــى ولــو لــم يتــم
تشــخيصها كإعاقــة أو حتــى لــو لــم يتقبلهــا ذلــك الشــخص علــى أنهــا إعاقــة.
نهــج أفضــل الممارســات هــو تقديــم خدمــات تيســيرية «معقولــة» لأي شــخص يحتــاج إليهــا لكــي
يعمــل بفاعليــة ويســهم بشــكل كامــل بمنشــأتك.
ســوف يرغــب معظــم أصحــاب العمــل فــي معرفــة مــا هــو «معقــول» .نقطــة الانطــلاق المناســبة
لتعريــف مــا هــو معقــول تتمثــل بالقيــام بمــا يبــدو منصفً ــا وعــادل ًا للشــخص وللآخريــن الذيــن يعملــون
لديــك بمــا يتناســب مــع حجــم منشــأتك ومواردهــا.
يحتوي هذا الدليل على إرشادات تساعدك على الوصول إلى معايير أفضل الممارسات.
لإبداء 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.
•يجب عليك التأكد من أن الجميع على دراي ٍة بنطاق مسؤولياته ومتى يجب القيام بها.

10

الخدمات التيسيرية المقدمة للأشخاص ذوي السكري
طبعة  ,1ابريل 2017

.3

ما مدى شيوع السكري؟

وفقً ــا لتقديــرات منظمــة الصحــة العالميــة ،ارتفــع عــدد
الأشــخاص الراشــدين الذيــن يتعايشــون مــع الســكري
بحوالــي أربعــة أضعــاف منــذ العــام  1980ليصــل إلــى
 422مليــون شــخص راشــد .وهــذا الارتفــاع الكبيــر
ناتــج بشــكل رئيســي عــن تزايــد أعــداد المصابيــن بالنــوع
الثانــي مــن الســكري.2

ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻌﺎﳌﻴـــــــﺔ

422,000,000
أ���ص ����� ���ي

إلى جانب ذلك ،أورد الاتحاد الدولي للســكري أن عدد
حــالات الســكري 3فــي المملكــة العربيــة الســعودية قــد
بلــغ  3.4مليــون حالــة فــي العــام .2015
3,400,000
���� ���ي �� ا������ ا������ ا����د��

2.
3.

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/world-health-day/ar/
http://www.idf.org/membership/mena/saudi-arabia
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ولأن الســكري هــو فــي الغالــب مــن الأمــراض التــي يســاء فهمهــا ،فــإن الأشــخاص ذوي الســكري
ّ
يمثلــون أحــد المــوارد الهامــة فــي ســوق العمــل وتكــون مواهبهــم فــي الغالــب غيــر مســتغلة بالشــكل
الكافــي فــي العمــل.
وتكــون القــرارات بشــأن الملاءمــة للتوظيــف أو الترقيــة أو الاحتفــاظ بالموظــف علــى رأس العمــل
مبنيــة فــي معظــم الأحيــان علــى افتراضــات عامــة أو تصــورات خاطئــة ،بــدل ًا مــن أن تكــون قائمــة علــى
تقييــم واقعــي .ويمكــن أن يــؤدي هــذا إلــى التمييــز ضــد الموظفيــن الحالييــن أو المحتمليــن.
غالبيــة الأشــخاص ذوي الســكري لا يواجهــون أي مشــاكل فــي العمــل .ويمكــن أن لا يــدرك صاحــب
العمــل أن لديهــم الســكري .ولكــن يمكــن أن يحتــاج بعــض الأشــخاص إلــى عــدد قليــل مــن الخدمــات
التيســيرية البســيطة.
بالتحــدث بانتظــام إلــى الموظفيــن عــن عملهــم ،علــى ســبيل المثــال مــن خــلال عقــد اجتماعــات دوريــة
فرديــة منتظمــة ،قــد تتمكــن مــن تحديــد الصعوبــات التــي يواجههــا الموظــف ذو الســكري .وهــذا
يعطيــك بالتالــي الفرصــة للتحــدث بشــأن الخدمــات التيســيرية التــي قــد تمكــن الموظــف مــن العمــل
بمزيـ ٍد مــن الفاعليــة.
يمكــن أن تكــون الخدمــات المطلوبــة بســيطة وغيــر مرتفعــة التكلفــة ويمكــن أن تكــون مجديــة
اقتصاد ًيــا .وبــدون الخدمــات التيســيرية ،مــن المحتمــل خســارة مرشــحين جيديــن لا يتقدمــون بطلبــات
توظيــف وأيضً ــا خســارة موظفيــن جيديــن .وتتفــاوت الاحتياجــات الدقيقــة مــن شــخص إلــى آخــر،
دائمــا ســؤال الشــخص عمــا يحتاجــه.
وبالتالــي يجــب ً
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آداب السلوك وقواعد التخاطب الشمولية

كلمة حول اللغة عند التحدث عن الإعاقة او الحالة الصحية
عنــد التحــدث عــن الإعاقــة او الحالــة الصحيــة ،مــن المهــم أن نســتخدم مصطلــح
“الشــخص (أو الأشــخاص) ذو/ذوو الإعاقــة أو ذوي الحــالات الصحيــة” .و ُتفصــل
كلمــة “الشــخص” أو “الأشــخاص” عــن كلمــة “الإعاقــة” عــن عمـ ٍد بكلمــة “ذو/
ذوو” للتشــديد علــى أن الإعاقــة او الحالــة الصحيــة لا تحــدد أو تصــف الشــخص
ككل.
لذلــك ،عنــد الإشــارة إلــى شــخص ذوي الســكري ،ينبغــي الإشــارة إليــه علــى أنــه “شــخص ذو الســكري”.
والســكري حالــة صحيــة وليــس مرضً ــا .والأشــخاص يكونــون “ذوي الســكري” ،ولا يقــال أنهــم “يعانــون
مــن” أو “مصابــون” بالســكري.
لمزيــد مــن المعلومــات حــول آداب التعامــل والتخاطــب  ،انظــر “دليــل آداب التعامــل والتخاطــب مــع
الأشــخاص ذوي الإعاقــة” الصــادر عــن صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية.
https://www.hrdf.org.sa/Page/Tawafuq
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.5

تقديم الخدمات التيسيرية

التوظيف والاختيار
يجــب عليــك التأكــد مــن عــدم التمييــز ضــد المتقدمييــن مــن الأشــخاص
ذوي الإعاقــة أو الأشــخاص ذوي الحــالات الصحيــة أثنــاء عمليــة
التوظيــف .وقــد يتوجــب عليــك أيضً ــا تقديــم خدمــات تيســيرية
معقولــة .ومــن المهــم عــدم وضــع افتراضــات حــول مــا يمكــن أو لا
يمكــن للمتقــدم للوظيفــة القيــام بــه ،بــل يجــب عليــك بــدل ًا مــن ذلــك ســؤال مقدمــي الطلبــات عــن
الخدمــات التيســيرية التــي يحتاجــون إليهــا كجــزء مــن عمليــة التوظيــف.
في حالة استخدام وكالات توظيف خارجية ،اطلب منهم ما ُيثبت بأنهم كذلك يقدمون خدمات
تيســيرية للأشــخاص ذوي الإعاقــة والأشــخاص ذوي الحــالات الصحيــة ويعملــون وفقً ــا لمعاييــر قائمــة
على هذه التوجيهات الإرشــادية.
ليــس مــن الممارســة الحســنة 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 إجــراء تعديــلات فــي كل مرحلــة مــن مراحــل التوظيــف.
دائمــا التشــاور مــع الشــخص
وتذكــر أن المتطلبــات تختلــف مــن شــخص إلــى آخــر .كذلــك ،يجــب عليــك ً
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.
•كن مرنًا .يمكن أن تؤدي تغييرات بسيطة في الغالب إلى إحداث فرق كبير.
ـخصا مــن ذوي الســكري دون مبــرر .يجــب عليــك التركيــز علــى مــا هــو مطلــوب
•لا تســتبعد شـ ً
تحقيقــه فــي الوظيفــة وليــس علــى كيفيــة تحقيــق ذلــك.
•يجــب عليــك التأكــد مــن أن الوصــف الوظيفــي يبيــن بوضــوح غــرض ونطــاق الــدور الوظيفــي،
والدعــم الإداري المتعلــق بالوظيفــة.
•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.
•يجــب عليــك التمييــز بيــن الشــروط الضروريــة والشــروط المرغوبــة ،بحيــث تتهيــأ لــك المرونــة
عنــد تحديــد الخدمــات التيســيرية اللازمــة .وفــي غالــب الأحيــان ،يمكــن أن تــؤدي تغييــرات
بســيطة ج ـ ًدا إلــى إحــداث فــرق كبيــر ،علــى ســبيل المثــال تكليــف عضــو آخــر فــي الفريــق
بالمهمــة غيــر الضروريــة التــي يجدهــا المرشــح ذي الســكري صعبــةً .
•يجــب عليــك عــدم إعطــاء أهميــة غيــر مبــررة للمؤهــلات التعليميــة أو الخبــرة العمليــة التــي لا
تكــون ضروريــة للوظيفــة.
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
ل عــن المســؤولية .ويبقــى مطلو ًبــا مــن أربــاب العمــل التعاطــي مــع الضغــوط
علــى أنهــا بمثابــة تخ ـ ٍ
ومســتويات الإجهــاد النفســي التــي يتعــرض لهــا موظفوهــم .وينبغــي تفــادي العبــارات التعميميــة،
ومنهــا علــى ســبيل المثــال« :يجــب أن يكــون الموظــف قــاد ًرا علــى العمــل تحــت الضغــط» ،أو «يجــب
أن يكــون الموظــف قــاد ًرا 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 بالمتقدميــن 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 الإلكترونــي.
•ضــع الإعــلان فــي أكثــر مــن وســيلة .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
استمارات طلبات التوظيف
لا تطلــب مــن الشــخص بيــان حالــة إعاقتــه أو حالتــة الصحيــة علــى طلــب الوظيفــة.
والأفضــل أن يتــم طــرح أســئلة تتعلــق بشــكل مباشــر بقــدرة الشــخص علــى أداء
الوظيفــة 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:
•أن تكون هناك فجوات (زمنية بلا عمل) في بيان سيرته الذاتية بسبب حالتة الصحية.
•أن يكــون قــد اكتســب خبــرة فــي عمــل غيــر مدفــوع الأجــر ،علــى ســبيل المثــال خبــرة عمليــة
وعمــل تطوعــي.
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المقابلات الشخصية والاختبارات
حيث إنك ترغب في توظيف الشــخص الأفضل لشــغل الوظيفة ،فقد تحتاج
إلــى التأكــد مــن أن جميــع المرشــحين قادريــن علــى إثبــات قدرتهــم علــى القيــام
بالعمــل .ويجــب التركيــز علــى قــدرات الشــخص ،وليــس علــى إصابتــه بالســكري.
فــإذا كانــت لديــك أي شــكوك بشــأن قــدرة الشــخص علــى أداء أي مــن المهــام
الأساســية التــي تتطلبهــا الوظيفــة ،اســأله ببســاطة عــن كيفيــة قيامــه بالمهمــة
المطلوبــة.
عنــد دعــوة أي مرشــح لإجــراء مقابلــة ،يجــب التأكــد مــن ســؤال المرشــح عمــا إذا كان يحتــاج إلــى
أي خدمــات تيســيرية أثنــاء المقابلــة .ومــن خــلال تقديــم الخدمــات التيســيرية ،تتيــح لــك المقابلــة
الشــخصية تقييــم قــدرات المرشــحين ذوي الســكري.
يمكن أن تشتمل الخدمات التيسيرية على ما يلي:
•توفيــر مــكان لتخــزن الأنســولين ،إذا كان ذلــك ضروريــا ،علــى ســبيل المثــال فــي مركــز التقييــم
أو فــي مــكان إجــراء المقابلــة الشــخصية.
•إتاحــة المرونــة مــن حيــث تحديــد أوقــات المقابــلات الشــخصية أو الاســتراحات خــلال عمليــة
التقييــم أثنــاء اليــوم ،حيــث إن الجــدول المعــروف يمكــن أن يكــون ها ًمــا وحيو ًيــا للأشــخاص
الذيــن يحتاجــون إلــى مراقبــة نســبة الســكر فــي الــدم ،والحصــول علــى الأنســولين أو تنــاول
الطعــام.
إذا كانــت إجــراءات الاختيــار تشــتمل عــادةً علــى اختبــار ،يجــب التأكــد مــن عــدم
التمييــز فــي ذلــك الاختبــار ضــد الشــخص ذي الســكر:
•يجــب عليــك التشــاور مــع جميــع المرشــحين؛ بمــن فيهــم الأشــخاص ذوي الســكر ،بحيــث يمكــن
تقديــم الخدمــات التيســيرية الضروريــة ،ومنهــا علــى ســبيل المثــال إعطــاء اختبــارات تحريريــة
مكتوبــة بأحــرف كبيــرة إذا كان الشــخص ذو الســكري لديــه مشــكلة بصريــة ناتجــة عــن
الســكري ،أو الســماح بالحصــول علــى فتــرات راحــة.
•ناقــش الاختبــار مــع الجهــة التــي أعــدت الاختبــار واطلب توجيهات بشــأن الخدمات التيســيرية
الممكنة.
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التعريف والتدريب
أ�� ً� و��� ً�

ينبغــي تضميــن وســائل الوعــي بالإعاقــة والحــالات الصحيــة والحاجــة الــى
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 متا ًحــا بحيــث يتمكــن
الموظفــون ذوو الســكري مــن الحصــول علــى نفــس المعلومــات ،علــى ســبيل المثــال نفــس المعلومــات
عــن سياســات وإجــراءات الصحــة والســلامة بالشــركة .اســأل جميــع الموظفيــن الجــدد عمــا إذا كانــوا
يحتاجــون إلــى خدمــات تيســيرية ،وتأكــد أيضــأ مــن حصــول الموظفيــن ذوي الســكري علــى فــرص
متكافئــة للمشــاركة فــي التدريــب الخارجــي والاجتماعــات وفــرص التطــور المهنــي.
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دراسة الحالة ١
CASE STUDY

فاطمة والخدمات التيسيرية في مكان العمل – الجزء الأول

تــم تعييــن فاطمــة مؤخ ـ ًرا بوظيفــة مســاعدة
مبيعــات تجزئــة فــي متجــر كبيــر .فاطمــة مــن
الأشــخاص ذوي الســكري من النوع  1وهي مضطرة
لحقــن نفســها بالأنســولين عــدة مــرات فــي اليــوم.

فــي أول اجتمــاع فــرد ٍّ
ي مــع رئيســتها المباشــرة
الجديــدة ســارة ،أبلغــت فاطمــة ســارة أنهــا مــن
الأشــخاص ذوي الســكري مــن النــوع  1وشــرحت لهــا
أنهــا تحتــاج إلــى حقــن نفســها بالأنســولين عــدة
مــرات فــي اليــوم ،وأنهــا تحتــاج أيضً ــا إلــى مــكان
خــاص لفحــص مســتوى الســكر فــي دمهــا.

قالــت ســارة أنــه لا بــأس فــي ذلــك ،وســمحت لفاطمــة بأخــذ فتــرات راحــة منتظمــة خــلال النهــار
للقيــام بذلــك .واقترحــت ســارة علــى فاطمــة اســتخدام غرفــة الإســعافات الأوليــة الموجــودة
فــي المــكان المخصــص للموظفيــن فقــط فــي الجهــة الخلفيــة مــن المتجــر حيــث إن ذلــك المــكان
هــادئ ونظيــف ومناســب لأغــراض تنــاول الــدواء.
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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
عمليــا بعــد تعييــن
البــدء بتقديــم الخدمــات التيســيرية فــي أســرع وقــت ممكــن
ً
الموظــف – ويمكــن أن يســتغرق ذلــك وق ًتــا .ويجــب التشــاور مــع الشــخص
والتأكــد مــن أن المديــر أو الرئيــس المباشــر للموظــف يفهــم الخدمــات التيســيرية
المتفــق عليهــا.
يجــب تضميــن مراجعــات دوريــة للخدمــات التيســيرية ،علــى ســبيل المثــال فــي نهايــة فتــرة التجربــة،
وفــي جلســات الإشــراف والتقييــم لضمــان اســتمرار فعاليــة الخدمــات التيســيرية .ويجــب أيضً ــا التأكــد
مــن اتبــاع نفــس الطريقــة فيمــا يتعلــق بالخدمــات التيســيرية عندمــا يتقــدم الموظــف ذو الســكري
بطلــب للترقيــة ،وهنــا أيضً ــا يجــب عــدم وضــع أي افتراضــات حــول مــا يمكــن أو مــا لا يمكــن للموظــف
القيــام بــه.
والجديــر بالذكــر أن أصحــاب العمــل يخســرون موظفيــن جيديــن بســبب قلــة الدرايــة بالســكري وتأثيــره
فــي مــكان العمــل.
جــزء مــن الحــل هــو عــدم اتخــاذ أي قــرارات مبنيــة علــى افتراضــات .ويواجــه الكثيــر مــن الأشــخاص ذوي
الســكري تمييـزًا ضدهــم بســبب المعلومــات الخاطئــة وســوء الفهــم والجهــل والخــوف .ونتيجــةً لذلــك،
لا تكــون مهــارات الأشــخاص ذوي الســكري مســتغلة بالدرجــة الكافيــة فــي غالــب الأحيــان .ولهــذا
يجــب العمــل علــى معرفــة الحقائــق مــن الشــخص نفســه ،أو عنــد الضــرورة مــن اختصاصييــن طبييــن،
ودراســة الوضــع الخــاص للشــخص قبــل اتخــاذ أي قــرار بشــأن مــا إذا كانــت هنــاك أي قيــود تحــد مــن
قدرتــه علــى العمــل.
ـودا عامــة
ينبغــي دراســة الخدمــات التيســيرية فــي ضــوء وظيفــة الموظــف المحــددة .لا تضــع قيـ ً
وشــاملة علــى كل شــخص ذي إعاقــة أو علــى حالــة صحيــة معينــة كالســكري.
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دراسة الحالة 1
CASE STUDY

فاطمة والخدمات التيسيرية في مكان العمل – الجزء الثاني

شــرحت فاطمــة أنهــا تحتــاج إلــى وضــع الأنســولين فــي ثلاجــة؛ ولكنهــا لا ترغــب فــي تخزيــن
دوائهــا فــي ثلاجــة مشــتركة بســبب احتمــال تلوثهــا بالبكتيريــا .وقــد بــادرت ســارة إلــى التشــاور مــع
مديــرة المتجــر وتــم الاتفــاق علــى قيــام الشــركة بشــراء ثلاجــة محمولــة صغيــرة لفاطمــة يمكنهــا
وضعهــا فــي المــكان المخصــص للموظفيــن فقــط .وقــد وافقــت فاطمــة علــى أن ذلــك يســاعدها،
ولذلــك دونــت ســارة ملاحظــة لإرســال طلــب شــراء إلــى مديــرة المتجــر.
ســألت ســارة فاطمــة عمــا إذا كانــت هنــاك أي خدمــات تيســيرية أخــرى يمكــن أن تحتاجهــا
لمســاعدتها علــى القيــام بعملهــا .وقــد شــرحت فاطمــة أنهــا لابــد ألا تفــوت أي وجبــة طعــام ،وأنــه
يجــب عليهــا تنــاول وجبــة الغــداء فــي نفــس الوقــت كل يــوم للمحافظــة علــى نســبة الســكر فــي
دمهــا.
اتفقــت ســارة وفاطمــة علــى قيــام فاطمــة بتنــاول وجبــة الغــداء فــي نفــس الوقــت مــن كل يــوم.
وكتبــت ســارة ملاحظــة بالاتفــاق علــى أن ســارة لــن تعمــل خــلال ســاعة الغــداء.
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ترتيبات العمل للاحتفاظ بالموظفين
فــي معظــم الحــالات ،تكــون الخدمــة التيســيرية الوحيــدة المطلوبــة هــي زيــادة فهــم الزمــلاء فــي
مــكان العمــل للســكري .ومــن المهــم جـ ًـدا مشــاركة الشــخص عنــد النظــر فــي الخدمــات التيســيرية أو
تقديــم أي خدمــات تيســيرية معقولــة .ويمكــن أن تشــتمل الخدمــات التيســيرية (إذا كانــت مطلوبــة)
علــى مــا يلــي:
•جــداول عمــل منتظمــة وأوقــات راحــة وأوقــات لتنــاول الوجبــات – وهــو روتيــن يمكــن توقعــه
ويمكــن أن يكــون ها ًمــا وحيو ًيــا للأشــخاص الذيــن يحتاجــون إلــى مراقبــة نســبة الســكر فــي
الــدم ،أو الحصــول علــى حقــن أنســولين ،أو تنــاول الطعــام.
•مــكان لتخزيــن الأنســولين ،علــى ســبيل المثــال ثلاجــة ،أو حقيبــة بــاردة معزولــة ،أو أنبــوب
واســع الفوهــة.
•توفير مكان خاص لفحص مستوى السكر في الدم ،و/أو حقن الأنسولين.
•السماح بإجازة لأغراض المواعيد الطبية أو إعادة التأهيل أو التقييم الطبي.
•السماح للشخص بتحسين لياقته البدنية إلى المستوى المطلوب بشكل تدريجي.
•وجود شخص مدرب على الإسعافات الأولية لتقديم الدعم للأشخاص ذوي السكري.
•تكليف أحد أعضاء فريق العمل الآخرين بالواجبات غير الضرورية من الوظيفة.
•تغيير مكان عمل الشخص إلى مكان آخر أو وظيفة أخرى أو مبنى آخر.
•وضع إجراءات بالمشاركة مع الشخص للتعامل مع نوبة نقص سكر الدم.
إذا كان الشــخص ذي إعاقــة بصريــة ذات علاقـ ٍة بالســكري ،فيمكــن أن تشــمل الخدمــات التيســيرية
علــى مــا يلــي:
•الإنارة المناسبة.
•الطباعة بأحرف كبيرة (مواد التدريب ،استمارات الطلبات ،إلخ).
المعدلة.
•توفير الأجهزة
ّ
•تنفيذ المهام بطريقة مختلفة.
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دراسة الحالة 2
CASE STUDY

ناصر والخدمات التيسيرية في مكان العمل
عمــل ناصــر بوظيفــة باحــث لــدى مؤسســة خيريــة لمــدة خمــس
ســنوات .ناصــر شــخص مــن ذوي الســكري مــن النــوع  2ويتنــاول
دواء عــن طريــق الفــم للســيطرة علــى نســبة الســكر فــي الــدم.
ً
كمــا أنــه يســيطر علــى نســبة الســكر مــن خــلال حميــة خاصــة
وعــادات تنــاول الطعــام بشــكل منتظــم .ونــاد ًرا مــا أدى الســكري
إلــى التأثيــر علــى عمــل ناصــر ،ولكــن علــى مــدى الســتة أشــهر
الأخيــرة أخــذ بصــره يضعــف.
لاحظ خالد ،رئيس ناصر المباشــر أن ناصر قد بدأ مؤخ ًرا يرتكب
بعــض الأخطــاء عنــد كتابــة الوثائــق وهــو فــي الغالــب ينحنــي
كثيـ ًرا فــوق شاشــة الكمبيوتــر.
طلــب خالــد مــن ناصــر الاجتمــاع بــه لمعرفــة ممــا إذا كان علــى مــا يــرام .وخــلال الاجتمــاع ،شــرح
ناصــر أن بصــره قــد أخــذ يضعــف مؤخـ ًرا بســبب الســكري وأنــه يواجــه صعوبــات فــي قــراءة النــص
علــى شاشــة الكمبيوتــر.
اقتــرح خالــد علــى ناصــر زيــارة طبيبــه لمناقشــة التغيــر فــي بصــره .وقــام
الطبيــب بتذكيــر ناصــر أن بصــره يمكــن أن يتأثــر بســبب الســكري .وبعــد
الفحــص الطبــي ،أوصــى الطبيــب بــأن تشــتري الشــركة لناصــر برنامج تكبير
لتمكينــه مــن قــراءة النــص علــى شاشــة الكمبيوتــر.
ناقــش خالــد وناصــر هــذه الخدمــات التيســيرية فــي اجتمــاع واتفقــا علــى أن يحصــل ناصــر علــى
التقنيــة المســاعدة المقترحــة والتدريــب علــى كيفيــة اســتخدامها .كمــا اتفقــا أيضــا علــى أن
تكــون أي وثائــق تعطــى لناصــر مطبوعــة بأحــرف كبيــرة.
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إجازة الإعاقة وإدارة حالات الغياب
قــد تحتــاج إلــى عمــل ترتيبــات تيســيرية بإجــراءات إدارة الحضــور والانصــراف للتأكــد مــن معاملــة
الأشــخاص ذوي الســكري بإنصــاف.
وبينمــا يمكــن أن يحتــاج بعــض الموظفيــن ذوي الســكري لإجــازة لأغــراض المواعيــد الطبيــة ،لا ينبغــي
أن نفتــرض ارتفــاع معــدل غيــاب كل موظــف مــن ذوي الســكري .قــد يحتاجــون إلــى بعــض المواعيــد
مخططــا فــي الغالــب مســبقً ا ويكــون للموظــف برنامــج عــلاج
فــي المستشــفيات ،ولكــن ذلــك يكــون
ً
ثابــت .ويمكــن تصنيــف هــذا النــوع مــن الغيــاب تحــت مســمى “إجــازة إعاقــة” ،ويمكــن اعتبــاره خدمــة
تيســيرية معقولــة .وإذا كانــت إجــازة الإعاقــة لفتــرة معقولــة ،ينبغــي أن تكــون مدفوعــة الأجــر.
قد يحتاج أصحاب العمل إلى ما يلي:
•عــودة الموظــف إلــى العمــل بشــكل تدريجــي ومرحلــي بعــد فتــرة الإجــازة المرضيــة ،بحيــث تتــم
تدريجيــا علــى مــدى فتــرة مــن الزمــن؛
زيــادة ســاعات العمــل
ً
•الســماح للموظــف بالعمــل بســاعا ٍ
ت مرنــة للتغلــب علــى تأثيــرات الســكري والحــالات ذات
الصلــة.
متفه ًمــا ،فالموظــف ســيحاول علــى الأرجــح العــودة للعمــل إذا كان يعلــم بأنــه يســتطيع
• ُكــن
ّ
أخــذ فتــرة راحــة أو الانصــراف والعــودة إلــى منزلــه عنــد الضــرورة.
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الصحة والسلامة

معظم الأشخاص ذوي السكر لا يشكلون خط ًرا أكبر على السلامة من أي موظف آخر.
ولكــن عنــد إجــراء التقييــم الــدوري العــام للمخاطــر ،يمكــن أن يتوجــب تقييــم الأشــخاص ذوي الســكري
بشــكل منفــرد لتحديــد مــا إذا كانــت هنــاك فــي الواقــع أي مخاطــر إضافيــة ســواء علــى أنفســهم أو علــى
زملائهم.
ينبغــي إجــراء عمليــات التقييــم هــذه لــكل حالــة علــى حــدة ،أي فيمــا يتعلــق بالشــخص ذي الســكري فــي
وظيفــة معينــة .ويجــب تفــادي وضــع افتراضــات مســبقة بشــأن قــدرة الأشــخاص ذوي الســكري عمو ًمــا
علــى القيــام بوظائــف معينــة.
يجــب التحــدث مــع الشــخص لمعرفــة كيفيــة ســيطرته علــى الســكري .فــإذا كانــت هنــاك أي مخــاوف
بشــأن الصحــة والســلامة ،ينبغــي الحصــول علــى موافقــة الشــخص علــى الاطــلاع علــى معلوماته الطبية،
وعلــى الأخــص إذا كان يعمــل فــي المجــالات التاليــة:
•المواد الكيميائية ،أو النيران غير المؤمنة ومواقد الطهي العاملة بالغاز أو الكهرباء
•آلات غير محمية
•كهرباء ذات فلطية عالية أو دوائر كهربائية مفتوحة
•بالقرب المياه المفتوحة
•على متن مركبات متحركة أو بالقرب منها
•في أماكن مرتفعة غير مؤمنة
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الإخلاء في حالات الطوارئ
ينبغــي علــى أصحــاب العمــل أيضً ــا توفيــر وســائل للهــرب ووضــع إجــراءات احترازيــة
للســلامة لضمــان المحافظــة علــى حيــاة جميــع الموظفيــن فــي حالــة نشــوب حريــق.
ينبغــي علــى أصحــاب العمــل المشــاركة مــع الموظفيــن ذوي الإعاقــة وذوي الحــالات الصحيــة بمــن
فيهــم الأشــخاص ذوي الســكري ،لوضــع خطــة شــخصية تتضمــن مــا يحــدث فــي حــالات الطــوارئ.
يمكن أن تشتمل الاعتبارات المتعلقة بالأشخاص ذوي السكري على ما يلي:
•إتاحة وقت إضافي للتدريب على الإخلاء.
•استخدام مصعد إخلاء لحالات الحريق إذا كان متوف ًرا.
•وضع درابزين للسلالم للمساعدة أثناء الإخلاء.
•قيام مسؤولي الحريق بإجراء معاينات إضافية.
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.6

التشريعات الداعمة في المملكة العربية السعودية

لقــد ورد النــص بوضــوح علــى حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة ســواء علــى المســتوى العالمــي فــي
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة ،وعلــى المســتوى المحلــي فــي تعريــف
الإعاقــة الصــادر عــن وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة ونظــام رعايــة المعوقيــن فــي المملكــة العربيــة
الســعودية.
(أ) على المستوى الدولي
فــي العــام  ، 2008وقعــت المملكــة العربيــة والســعودية وصادقــت علــى
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة والتــي تنــص علــى
مــا يلــي:
المادة ()27
العمل والعمال
 1 .1تعتــرف الــدول الأطــراف بحــق الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي العمــل ،علــى قــدم المســاواة مــع
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
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)
(د)
(هــ)
(و)
(ز)
(ح)
(ط)
(ي)
(ك)

العماليــة والنقابيــة علــى
كفالــة تمكيــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن ممارســة حقوقهــم ُ
قــدم المســاواة مــع الآخريــن؛
تمكيــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن الحصــول بصــورة فعالــة علــى البرامــج العامــة للتوجيه
التقني والمهني ،وخدمات التوظيف ،والتدريب المهني والمستمر؛
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 الح ـ ّر ،ومباشــرة الأعمــال الحــرة ،وتكويــن التعاونيــات ،والشــروع فــي
الأعمــال التجاريــة الخاصــة؛
تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام؛
تشــجيع عمــل الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي القطــاع الخــاص مــن خــلال انتهــاج سياســات
واتخــاذ تدابيــر مناســبة ،قــد تشــمل البرامــج التصحيحيــة ،والحوافــز ،وغيــر ذلــك مــن التدابيــر؛
كفالة توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل؛
تشجيع اكتساب الأشخاص ذوي الإعاقة للخبرات المهنية في سوق العمل المفتوحة؛
تعزيــز برامــج إعــادة التأهيــل المهنــي والوظيفــي ،والاحتفــاظ بالوظائــف ،والعــودة إلــى
العمــل لصالــح الأشــخاص ذوي الإعاقــة.

1 .1تكفــل الــدول الأطــراف عــدم إخضــاع الأشــخاص ذوي الإعاقــة للــرق أو العبوديــة ،وحمايتهــم علــى
قــدم المســاواة مــع الآخريــن ،مــن العمــل الجبــري أو القســري.
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(ب) على المستوى الوطني
تعريف الإعاقة الصادر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
نظام رعاية المعوقين
أصــدرت وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة تعريف ـ ًا 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 28/6/1437ه ـ الــذي أقــر اللائحــة التنفيذيــة ال ُمعدلــة لنظــام العمــل.
حيــث أوضحــت المــادة العاشــرة المقصــود بالشــخص ذوي الإعاقــة بأنــه
“كل شــخص يثبــت بموجــب تقريــر طبــي صــادر عــن وزارة الصحــة أو المستشــفيات فــي القطاعــات
الحكوميــة الأخــرى أو بموجــب إحــدى البطاقــات التعريفيــة الصــادرة عــن وزارة العمــل والتنميــة
الاجتماعيــة أن لديــه إعاقــة دائمــة أو أكثــر مــن الإعاقــة التاليــة :الإعاقــة البصريــة ،الإعاقــة الســمعية،
الإعاقــة العقليــة ،الإعاقــة الجســمية ،الإعاقــة 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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.7

المؤسسات المفيدة

ل يهتــم بتوظيــف الموهوبيــن وذوي المهــارة بمــا فيهــم الأشــخاص ذوي
إذا كنــت صاحــب عم ـ ٍ
الإعاقــة ،فيمكــن للخدمــات والمؤسســات والشــركات التاليــة أن تسـ ّـهل احتياجــات العمــل لديــك.
pp

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.

الموقع الاكتروني

pp

:

https://www.taqat.sa/web/guest/about-taqat

فروع صندوق تنمية الموارد البشرية و مراكز طاقات:

الموقع الاكتروني

:

https://www.hrdf.org.sa/Locations

الخدمــات أو المؤسســات غيــر التابعــة لصنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية ليســت بالضــرورة معتمــدة مــن
الصندوق.
pp

جمعية السكري السعودية الخيرية
تقدم خدمات واعمال لتحقيق أهدافها في خدمة المجتمع والحد من انتشار داء السكري

			
هــاتف
الموقع الاكتروني
البريد الاكتروني
المنطقة		

pp

:
:
:

www.alsukkary.org.sa
alsukkary@gmail.com
13 - 1

الجمعية السعودية للسكر و الغدد الصماء
دعم تطبيق أفضل الممارسات الصحية في الرعاية والوقاية من السكري وأمراض الغدد
الصماء الأخرى.

الموقع الاكتروني
المنطقة		
30

:

+966 11 470 4147

:

:

www.sdea.org.sa
13 - 1
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هــاتف
			
فاكس
الموقع الاكتروني
المنطقة		

:
:

www.kscdr.org.sa
13 - 1

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.

13 - 1
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هــاتف
الموقع الاكتروني
		
بريد الكتروني
المنطقة		

:
:
:
:

+966 12 698 6116
www.qaderoon.sa
info@qaderoon.sa
���

pp

:
:

+966 11 488 4401
+966 11 482 6164

��

pp

مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة
الأبحاث والمحاضرات والدورات والبرامج في مجال الإعاقة
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pp

الإتحاد العالمي لداء السكري
مهمة الاتحاد العالمي لداء السكري هي تعزيز الرعاية بداء السكري والوقاية والعلاج في
جميع أنحاء العالم.

الموقع الاكتروني
المنطقة		

pp

عالمي

:
:

http://www.who.int/en

عالمي

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

الموقع الاكتروني
المنطقة		

32

:
:

www.w3.org

منظمة الصحة العالمية
يعمل موظفو منظمة الصحة العالمية مع الحكومات وشركاء آخرين في أكثر من 150
دولة لضمان أعلى مستويات الصحة لجميع الناس.

الموقع الاكتروني
المنطقة		

pp

عالمي

اتحاد شبكة الإنترنت W3C
مؤسسة تم إنشاؤها لوضع المعايير والمحافظة على حداثتها فيما يتعلق بالإنترنت
لتمكين المستخدمين من الوصول إلى صفحات الإنترنت بدون مشاكل.

الموقع الاكتروني
المنطقة		

pp

:
:

https://www.idf.org

:
:

http://www.businessanddisability.org/index.php/en
عالمي
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.8

الشركاء المتعاونون

يرحب صندوق تنمية الموارد البشرية بتلقي الملاحظات من الأشخاص والمؤسسات وأصحاب
العمل المهتمين حول دليل وسائل تسهيل التوظيف هذا.
فضل ًا 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  1أغسطس 2017م.
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