
لتـوعـيــــة املنـشــأت فـي كـيـفــيــة 

تهـيـئـــة بيئـــة العـمـــل والتـعـامـل 

مـــع األشـــخــــاص ذوي اإلعـــاقــــة

شـــعبان 1437هـ املوافـــق مايو 2017م
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الدليل اإلسترشادي لتوعية املنشأت في كيفية تهيئة بيئة العمل والتعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة

مــن منطلــق إدراك وحــرص وزارة العمــل والتنميــة اإلجتماعيــة ألهمية 

ــر  ــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وتوفي ــة عمــل الئقــة وجاذب ــر بيئ توفي

األدلــة كمصــادر إرشــادية للمنشــآت فــي توفير بيئــة العمــل املالئمة 

التــي تضمــن حيــاة كريمــة واســتقاللية فــي العمــل لألشــخاص ذوي 

ــوزارة هــذا الكتيــب اإلسترشــادي لألطــراف ذات  اإلعاقــة، اطلقــت ال

العالقــة فــي منظومــة العمــل )العامــل ذوي اإلعاقــة، املنشــآة، بيئــة 

ــون  ــى أن يك ــوزارة عل ــي ال ــدة ف ــات املعتم ــا للسياس ــل( وفق العم

قابــاًل للتطويــر للتأكــد مــن إنســجام اإلرشــادات مــع القــرارات 

واألهــداف وتوجهــات لــوزارة العمــل والتنميــة اإلجتماعيــة وليكــون 

متوافق مع اللوائح والقرارات املنظمة لذلك.

فــكل شــخص ذوي إعاقــة قــادر على العمــل لــه األحقية فــي العمل على 

قــدم املســاواة كأي موظــف آخــر، و لــه الحــق فــي الحصــول علــى جميــع 

االمتيــازات املرتبطة بالوظيفة، بهدف ضمان حياة كريمة وإســتقاللية. 

ولكــن لألســف فــإن نســبة عاليــة مــن  األشــخاص ذوي اإلعاقة في ســن 

ــوي  ــدف توع ــب به ــذا الكتي ــي ه ــل. ويأت ــن العم ــن ع ــل عاطلي العم

واسترشــادي لألطــراف ذات العالقــة فــي منظومــة العمــل مــن خــالل 

ــف  ــاليب التوظي ــح أس ــل لتوضي ــات العم ــة بيئ ــة تهيئ ــة لكيفي أمثل

والتعامل مع الباحثين عن العمل واملوظفين ذوي االعاقة.

مع تحيات: 

الدكتورة مرفت أحمد طاشكندي
 املشرف العام على مشاريع برنامج توافق في وزارة العمل والتنمية اإلجتماعية

األستاذة أميرة جندي، األستاذة سارة عالم
فريق عمل برنامج توافق- وزارة العمل والتنمية اإلجتماعية
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الدليل اإلسترشادي لتوعية املنشأت في كيفية تهيئة بيئة العمل والتعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة

من هو الشخص ذوي اإلعاقة القادر على العمل: 
يقصـــد بالشـــخص ذي اإلعاقة فـــي نظام العمل كل شـــخص يثبت بموجـــب تقرير طبي صـــادر عن وزارة 

الصحة أو  املستشـــفيات في القطاعات الحكومية األخـــرى  أو بموجب إحدى البطاقـــات التعريفية الصادرة 

عن وزارة الشـــؤون االجتماعيـــة أن لديه إعاقة دائمة أو أكثر مـــن اإلعاقات التالية: )اإلعاقـــة البصرية، اإلعاقة 

الســـمعية، اإلعاقة العقلية، اإلعاقة الجســـمية، اإلعاقة الحركية، صعوبات التعلم، صعوبـــات النطق والكالم، 

االضطرابـــات الســـلوكية، االضطرابات االنفعاليـــة، التوحد( أو أي أعاقـــة أخرى تتطلب تقديم أحد أشـــكال 

الخدمـــات والترتيبات التيســـيرية. )كما ورد في املادة العاشـــرة مـــن الآلئحة التنفيذيـــة امُلعدلة لنظام 

العمل وملحقاتها والصادرة بموجب القرار الوزاري رقم )1982( وتاريخ 1437/6/28هـ (

املوظف/العامـــل الذي لديـــه إعاقة أو ضعـــف أو إعتالل قـــد تؤثر جميعهـــا أو أحدها علـــى قدراته ألداء 

مهامه أو نشـــاطه اليومي بشـــكل ســـلبي أو علـــى املدى الطويـــل، لكنه يســـتطيع القيـــام باملهام 

الوظيفيـــة بتوفير خدمات و دعم ومســـاندات مســـتمرة، وهناك أســـاليب وطرق متعددة مـــن الخدمات 

التيســـيرية التي تســـاعد على تخطي الحواجز والعقبات التي قـــد يواجهها الشـــخص ذوي اإلعاقة ليصبح 

عضـــو عامل و فعال في ســـوق العمـــل. من املمكـــن أن تتحقـــق مشـــاركة الشـــخص ذوي اإلعاقة في 

التوظيف، من خالل التدريب والدعم الوظيفي و تقديم الخدمات التيسرية. 

ما املقصود بالقدرة على العمل : 

يقصد بالقدرة على العمل اســـتيفاء الشـــخص ذي اإلعاقة لشـــروط شـــغل الوظيفـــة  أو العمل املتقدم 

لـــه بما في ذلـــك  املتطلبـــات العلمية و/أو املهنيـــة و/أو املهاريـــة أو أي متطلبات أخـــرى ليتمكن من 

القيام بمهام عمله.

ما هي الترتيبات التيسيرية و الوصول الشامل في بيئة العمل:

هـــي التعديالت الهندســـية ومواءمة ظروف وبيئـــة العمل وفقـــا للمعايير املنصوص عليهـــا في الباب 

الثانـــي مـــن مجلد االشـــتراطات املعمارية فـــي كود البناء الســـعودي، و أي مـــن الترتيبـــات املبينة في 

الجدول االسترشـــادي امللحـــق بالقرار الوزاري لتعريـــف اإلعاقة والعمل متى كانت ضروريـــًة والزمة لتمكين 

الشخص ذي االعاقة من القيام بمهام عمله. 

ومنها ما يلي: 

تلبيـــة متطلبات وإحتياجـــات املوظفين ذوي اإلعاقـــة » الخاصة بإعاقتهم« التي تســـاعدهم في إتمام  ●

مهامهم الوظيفية

النظر في إمكانية تكييف ساعات الدوام / العمل بما يتناسب مع متطلبات العمل و أداء املوظف. ●

توفير فرص عمل متنوعة تتناسب مع قدرات و مهارات الشخص مع مراعاة ظروف اإلعاقة. ●
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النظر فـــي إمكانية تطويـــع املهام الوظيفيـــة وكيفية القيـــام بها بما يتناســـب مع قدرات  ●

ونوع اإلعاقة.

توفيـــر أو التعديـــل علـــى األدوات واملعدات و األجهزة التي تســـاعد وتســـهل القيـــام بمهام  ●

الوظيفة أوغيرها.

) للمزيد مـــن  التفاصيل باإلمكان الرجـــوع إلى دليل التريبات التيســـيرية للمتقدمين 

للتوظيف و املوظفين ذوي اإلعاقة املرفق بالقرار الوزاري لتعريف اإلعاقة والعمل (.

يقصد بالوصول الشامل:

 التعديـــالت و التغيـــرات التي يتـــم إجراءها علـــى املبنى وفقا ملعاييـــر »كود البناء الســـعودي 

للوصول الشامل«. ومنها ما يلي:

مدخل ومخرج  املبنى ●

مواقف السيارات لذوي اإلعاقة  ●

سهولة الوصول لطوابق املبنى ●

أن يكون األثـــاث واملعدات في متناول الشـــخص )املناضد، املكاتب، الكراســـي، الخزائن، األبواب،  ●

الهواتف(

تســـهيل الوصول للمرافق املختلفـــه في املنشـــأه )الكافتيريا، املصلى، الحمامـــات، املصاعد،  ●

قاعات اإلجتماعات(

من املهم أن تعلم: 

أن كل شـــخص من ذوي اإلعاقة يحتاج لترتيبات تيســـيرية تتناســـب مع إحتياجاته للقيام بمهام  ●

الوظيفة/العمل؛ و بالتالي ال يوجد طريقة أو منهجية موحده للترتيبات و الخدمات التيسيرية.  

تتغيراألنظمـــة اإلداريـــة الداخلية بشـــكل عـــام مع مـــرور الوقت بموجـــب التغييـــرات التابعة  ●

للتوظيـــف، واإلدارة، وحركات املوظفيـــن، واألولويات املؤسســـية، وبالتالي يكـــون أيضا تطوير 

لألنظمة التي تدعم حقوق العمل لجميع املوظفين ومنهم املوظفين ذوي اإلعاقة.

حقائق حول تكلفة توفير الترتيبات و الخدمات التيسيرية :

الترتيبات التيســـيرية فـــي معظمها ال تتطلـــب إنفاق مالي عالـــي و إن تطلبتـــه فهو بمقدار  ●

بسيط و متوازن.

الترتيبات التيســـيرية اســـتثمار اقتصادي يعـــود باألرباح علـــى جهة العمل كونه يخـــدم األفراد  ●

بمـــن فيهم األشـــخاص ذوي اإلعاقة و املرضـــى وكبار الســـن و كل من لديه احتيـــاج مؤقت أو 

دائم صحيا كان أو جسديا. 

الترتيبات التيســـيرية أصبحت مفهوما داخال في سياســـة اإلنتاج و التســـويق لدى كبرى مصانع  ●

و شركات العالم ملا لذلك من فوائد وعوائد اقتصادية,
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التصميـــم العـــام “Universal Design” هـــو تضمين الســـلع و الخدمات في مرحلـــة تصميمها و  ●

إنتاجها وهناك أشكال للترتيبات التيسيرية .

الشـــركات و املصانع الكبـــرى تحمل كلفة الترتيبات التيســـيرية على الكلفـــة اإلجمالية للمنتج  ●

مما يجعلها غير ذات عبء فعلي على املنتج.

توفير الترتيبات التيســـيرية ســـوف يفســـح املجال لألشـــخاص ذوي اإلعاقة للعمـــل و اإلنتاج و  ●

اإلبداع، األمر الذي ســـوف يثـــري التنوع داخل جهة العمل و سيشـــكل حافـــزًا  للعاملين اآلخرين 

على تحسين آدائهم. 

املعتقدات الخاطئة عن توظيف وعمل األشخاص ذوي اإلعاقة:

ترتبـــط وجهة نظر أصحـــاب العمل فـــي عدم توظيـــف األشـــخاص ذوي اإلعاقة في املقـــام األول 

باملعتقدات الخاطئة والتي منها: 

1.  التكاليف املحتملة املرتبطة بالتوظيف مثل مستلزمات تهيئة بيئة العمل:

يعتقـــد أصحاب العمـــل بأن توظيف شـــخص من ذوي اإلعاقة يســـتلزم إنفـــاق مبالغ ضخمة 

من املال ملا يســـتوجب من توفير التريبات التيســـيرية التي تســـاعد املوظـــف ذوي اإلعاقة 

من أداء مهام الوظيفة األساسية. 

الواقـــع: طبيعة الخدمات التيســـيرية وتهيئة بيئة العمل مرتبطـــة بنوع اإلعاقة 

وقـــد يتفـــاوت التعديل مـــن تكييف بســـيط إلى تعديـــل مرتبـــط باملبنى، 

فتكاليف التهيئة املطلوبة لشـــخص باإلمكان اإلســـتفادة منها لعدة أشخاص، 

وبالتالي ال يتطلب إنفاق مبالغ باهظة.

2.  اإلشراف اإلضافي مع املوظف ذوي اإلعاقة: 

يشـــعر أصحـــاب العمـــل بالقلق نحـــو اإلحتياجات واملســـاندات الخاصـــة التي قـــد يحتاجها 

املوظفين من ذوي اإلعاقة. مثل الوقت الالزم الذي ســـيقدمه املشـــرف لإلشـــراف اإلضافي 

علـــى املوظـــف ذوي اإلعاقة مما قـــد يؤثر علـــى أداء أعماله األساســـية األمر الـــذي قد يؤثر 

على اإلنتاجية في العمل.

الواقع: اإلشـــراف يكون مســـألة وقتية وليســـت على املدى الطويـــل، وتطبيق 

نظام » املرشـــد والزميل « يســـهل في عملية اإلشراف.)املشـــرف له دور وقتي 

وعام، واملرافق يعمل عن قرب بطبيعة العمل املشترك بين املوظفين(
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3. العالقة العمالية طويلة األمد:

يعتقـــد صاحب العمل أنه ســـوف يكـــون ملزم في توظيـــف املوظف ذوي اإلعاقـــة الى األبد، 

خاصـــة اذا كان هنـــاك صعوبات في تحقيق املســـتوى املطلوب للعمل مـــن العامل. وايضا أن 

األشخاص ذوي اإلعاقة هم فئة محمية، 

فـــي حالة توظيف شـــخص مـــن ذوي اإلعاقة فإنه ســـيكون مـــن الصعب إنهاء 

عالقة العمل حتى لو كان املوظف ال يمكن أن يؤدي املهام األساسية للعمل.

الواقـــع: هـــو أن العالقة العمالية تنطبـــق على املوظف أيا كانـــت حالته و ليس 

هناك تمييز في املعاملة و التعامل مع املوظفين.

4. الخسائر في اإلنتاجية: 

ال تريـــد الشـــركات أن تتعامل مع األمور التي تشـــكل خطـــرا على ربحية أعمالهـــم، من حيث 

عـــدم  العمـــل بجـــد أو اإلهمال الذي يـــؤدي الى قلـــة اإلنتاج وبذلك خســـائر فـــي العمل أو 

املشروع.

الواقع: األثـــر على ربحية و إنتاجيـــة العمل ليس من الضـــروري أن تكون مرتبطة 

بكون الشـــخص مـــن ذوي اإلعاقة ولكـــن املحك هـــو طبيعة العمـــل و األداء 

الفاعـــل كغيرهـــم مـــن املوظفين،حيـــث أثبتت الدراســـات بأن هنـــاك ثبات 

وظيفي و إســـتمرارية علـــى رأس العمل وجديـــة و انتاجية أكثر مـــن املوظفين 

مـــن غير ذوي اإلعاقة فـــي أغلب الحـــاالت لحرصهم على الحفـــاظ على الوظيفة 

أكثر مـــن أي موظف أخر، نظـــرا للصعوبـــات و املعاناة التي تقـــف أمامهم في 

الحصول على الوظيفة.

مزايا توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة ، منها:

1. االخالص في العمل والوالء لصاحب العمل.

2. أكثر صدقا وتكريسا لعملهم.

3. أكثر تركيزا في عملهم.

4. ال يمكنهـــم اإلنزعاج بســـهولة من مكان عملهم مـــن قبل املحادثات الجانبيـــة الغير الزمة  

) األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية(

5. يعبرون عن قدراتهم من خالل تميزهم في العمل. 

6. لديهـــم قوة إرادة فـــي إثبات ذاتهم ملواجهـــة التحديات املرتبطة  بالوظيفـــة و العمل نظرا 

إلعاقتهم.
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فوائد توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة: 

أ(. الفوائد اإلقتصادية: 

1. خفـــض دورة البحث عـــن موظفين جـــدد وارتفاع معـــدالت الحفاظ علـــى املوظفين 

يعني خفض تكاليف املؤسسة في: 

- التوظيـــف: مـــن ناحية تكرار مصاريـــف الدعاية وإعالنـــات الوظائف، الوقـــت املبذول إلجراء 

املقابالت الشخصية ومراجعة طلبات التوظيف و السير الذاتية.

- التأهيل و التدريب: تكرار برامج التهيئة و التدريب بسبب توظيف موظفين جدد.

2. زيادة اإلنتاجية وتحسين معدالت الحضور إلى العمل :

املوظفيـــن ذوي اإلعاقة يعادلـــون املوظفين غيـــر ذوي اإلعاقة في أداء األعمـــال املتعلقة 

بالوظيفة، ولديهم معدل متوسط أو أفضل في اإللتزام للحضور إلى العمل.

3. الحرص على السالمة و الصحة الوظيفية :

املوظفيـــن ذوي اإلعاقـــة لديهم درجـــة عالية من الوعـــي لحفاظهم على ســـالمتهم أثناء 

العمل وسالمة البيئة من حولهم.

4. زيادة اإليرادات: 

أغلبية زبائن الشـــركات لديهم شـــخص من ذوي اإلعاقة من بين أفـــراد عائلتهم، فتوظيف 

موظفين ذوي إعاقة في الشركة يزيد نسبة املبيعات ووالء العمالء.

ب(. الفوائد اإلنسانية و اإلجتماعية :

1. األعمال: مساندة وتشجيع فتح فرص التوظيف و العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة.

2. تطوير الذات : مهم بالنســـبة لألشـــخاص ذوي اإلعاقة كأقرانهم مـــن املوظفين، فالجميع 

يريد وظائـــف ُمرضية و   الحرية املاليـــة و العالقات مع اآلخريـــن في املجتمع. 

تطوير الذات يرتبط بثالثة عوامل رئيسية هي:

أ.   القـــدرة علـــى ممارســـة مهنة معينـــة تمنح الفـــرد املهـــارات و التعليم 

وتنمية القدرات.

ب. القدرة على الحصول على اإلستقالل املالي و املادي.

ج.  الفرصـــة لتطويـــر العالقـــات مـــع املجتمـــع املحيط بالشـــخص، ومنها 

العالقات مع أصحاب العمل و زمالء العمل. 

د. ارتفاع فـــي املعنويات و أخالقيات العمل، والعمـــل الجماعي، ورضا املوظفين 

الذي يـــؤدي إلى إنتاجيـــة أفضل  عندما يتـــم توظيف موظفيـــن من ذوي 

اإلعاقة ويكون هناك تعامل مباشر مع زمالء العمل.
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ج(. الفوائد املجتمعية:

1. تقليل عدد األشخاص املحتاجين لإلعانات الحكومية.

2. تمكيـــن هؤالء األشـــخاص من القدرة املادية على إســـتهالك الســـلع و الخدمات مما 

يزيد اإلستهالك الوطني.

3. التنوع في فئات املجتمع مما يقوي املجتمع.

كيف تبدأ الشـــركات باإلملام بكيفية توظيف األشـــخاص ذوي 

اإلعاقة وتحويل بيئة العمل إلى بيئة عمل مساندة/ داعمة:

أ(. توصيات عامة:

اإلملام بجميع  التشريعات و األنظمة و القوانين املحلية املتعلقة بتوظيف وعمل األشخاص ذوي  ●

اإلعاقة وحقوقهم و الرجوع إلى نظام العمل و اللوائح التنفيذية و التنظيمية.

 االطالع على تجارب الدول املختلفة في مجال تهيئة بيئة العمل. ●

التوعية و التثقيف بين الزمالء و املدراء في الشركة باإلرشادات و األنظمة الداخلية الخاصة في  ●

التعامل مع املوظفين ذوي اإلعاقة على حسب اإلعاقة .

تدريب الكوادر البشرية خصوصا قسم املوارد البشرية على آليات وأدوات التعامل مع املتقدمين  ●

للتوظيف واملوظفين ذوي االعاقة، و متطلبات توفير الترتيبات و الخدمات التيسيرية.

التشاور الوثيق مع األشخاص ذوي اإلعاقة ومنظماتهم في كل ما يتعلق بآليات و متطلبات توفير  ●

الترتيبات و الخدمات التيسيرية في بيئة العمل. 

ب(. التوعيـــة ألصحاب العمل في التعامـــل مع املوظـــف ذوي اإلعاقة:اإلملام بنقاط 

القوة لدى املوظف و ليس باإلعاقة واملحدودية في القدرات. 

تقبل وتقديرالتنوع عند املوظف. ●

تعزيز الثقة عند املوظف للشعور  بإمكانيته عن التعبيرعن اإلحتياجات املتعلقة بالوظيفة. ●

عدم إعتبار املوظف قضية » خاصة » للشفقة. ●

اإلحاطة بمصادر الدعم )مثال: اإلعانات املاليه من الدوله، املؤسسات املختصة بتوفير االجهزة و  ●

املعينات و األدوات(

املرونة في التعامل مع املوظف ألداء مهام العمل مع اإللتزام باألنظمة اإلدارية الداخليه للمنشأة. ●

تشجيع االحترام املتبادل. ●
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ج(. التوعية للموظفين  والزمالء في التعامل مع املوظف ذوي اإلعاقة:

كيفية التواصل  ●

كيفية املساعدة و املساندة ●

املشاركة في التدريب و اإلرشاد اإللزامي  من خالل نظام املرشد والزميل* . ●

اإلملام بحقوقهم و عدم اإلستخفاف بقدراتهم. ●

) للمزيـــد من  التفاصيل باإلمـــكان الرجوع إلى دليل الترتيبات التيســـيرية للمتقدمين 

للتوظيف و املوظفين ذوي اإلعاقة(.
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