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هــذا الدليــل هــو واحــد مــن سلســلة الأدلــة التــي يصدرهــا صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية لتقديــم 
الأشــخاص ذوي  بتوظيــف  تتعلــق  محــددة  مواضيــع  بشــأن  العمــل  لأصحــاب  العمليــة  الإرشــادات 
الإعاقــة والأشــخاص ذوي الحــالات الصحيــة. وســوف يكــون هــذا الدليــل مفيــًدا بشــكل خــاص لمــدراء 
المــوارد البشــرية، والمــدراء المشــرفين، وفــروع صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية، ومراكــز طاقــات، 
ومكاتــب التوظيــف، وأي خدمــات تهــدف إلــى تشــجيع توظيــف الأشــخاص ذوي الإعاقــة والأشــخاص 

ذوي الحــالات الصحيــة.   

ما هو التصلب اللويحي المتعدد؟

التصلــب اللويحــي المتعــدد هــو داء مناعــة ذاتيــة يصيــب الجهــاز العصبــي المركــزي، حيــث يهاجــم 
جهــاز مناعــة الجســم ويلحــق الضــرر بالغشــاء المايلينــي، وهــو الغشــاء العــازل للخلايــا العصبيــة فــي الدمــاغ 
والحبــل الشــوكي. ويــؤدي هــذا الضــرر إلــى إعاقــة قــدرة أجــزاء الجهــاز العصبــي علــى التواصــل مــع بعضها 

البعــض.

هنــاك أربعــة أنــواع مختلفــة مــن التصلــب اللويحــي المتعــدد، وهــي تؤثــر علــى الأشــخاص المختلفيــن 
بطــرق مختلفــة.

	 تصلــب	لويحــي	متعــدد	انتكاســي	وخمــودي. يتــم فــي المرحلــة الأوليــة تشــخيص حوالــي 85% 	
مــن الأشــخاص ذوي التصلــب اللويحــي بهــذا النــوع. ويتعــرض الأشــخاص ذوي التصلــب اللويحــي 
المتعــدد الانتكاســي والخمــودي لفتــرات مؤقتــة مــن الانتــكاس أو الخمــود المتكــرر. ويمكــن أن 

تختفــي الأعــراض بالكامــل بيــن النوبــات؛ أو يمكــن أن تخــف حدتهــا.

	 تصلــب	لويحــي	متعــدد	مترقــي	ثانــوي. فــي هــذا النــوع مــن التصلــب اللويحــي، تتفاقــم الأعــراض 	
بســرعة أكبــر مــع مــرور الوقــت، مــع أو بــدون حــدوث انتــكاس وخمــود. وتتطــور حالــة معظــم 
الأشــخاص الذيــن يتــم تشــخيصهم بالتصلــب اللويحــي المتعــدد الانتكاســي لتتحــول إلــى تصلــب 

لويحــي متعــدد مترقــي ثانــوي فــي مرحلــة معينــة.

	 تصلــب	لويحــي	متعــدد	مترقــي	أولــي. هــذا النــوع مــن التصلــب اللويحــي ليــس شــائًعا جــًدا، 	
ويصيــب حوالــي %10 مــن الأشــخاص ذوي التصلــب اللويحــي المتعــدد. وهــو يتميــز ببــطء تفاقــم 

الأعــراض مــن البدايــة، بــدون حــدوث انتــكاس أو خمــود.

مقدمة  .1
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1. Atlas of MS 2013,Mapping Multiple Sclerosis around the world, Multiple Sclerosis International Federation
 https://www.msif.org/wp-content/uploads/09/2014/Atlas-of-MS.pdf

	 تصلــب	لويحــي	متعــدد	انتكاســي	مترقــي. هــذا النــوع مــن التصلــب اللويحــي المتعــدد نــادر 	
)%5(، ويتميــز بالتدهــور الثابــت للحالــة مــن البدايــة، بانتكاســات حــادة ولكــن بــدون خمــود، مــع أو 

بــدون تعافــي.1

ا����� ا������ ا�����د ا�������� وا����دي
���� ����� ����د ����� أو��.

���� ����� ����د ا������ �����.

8 �� 10 ا���ص ا���� �� ������� ������� ا������ ا�����د ا�������� 
وا����دي ����ر ����� ا����� ا������ ا�����د ا������ ا�����ي.
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%10
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���� ����� ����د ����� ����ي.
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% 24
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الاتحــاد  أُجــراه  عالمــي  اســتبيان  فــي 
الدولــي للتصلــب المتعــدد عــام 2010، 
ُوجــد أن أكثــر الأعــراض شــيوًعا كانــت 
 ،)39%( الحركيــة   ،)40%( الحســية 
المســائل  الأقــل شــيوًعا هــي  وكانــت 
المتعلقة بالألم )%15( والإدراك )10(%(

يشــعر بالتصلــب اللويحــي المتعــدد كل 
شــخص بطريقــة مختلفــة.
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2. http://www.nhs.uk/Conditions/Multiple-sclerosis/Pages/Causes.aspx

ما هي أسباب التصلب اللويحي المتعدد؟

الســبب المحــدد للتصلــب اللويحــي المتعــدد غيــر معــروف، ولكــن يعتقــد العلمــاء أنــه ناتــج علــى الأرجــح 
عــن مزيــج مــن العوامــل الجينيــة والبيئيــة. وهــو مــرض مناعــة ذاتيــة، حيــث أن جهــاز المناعــة يحصــل  

بالخطــأ علــى انطبــاع بــأن جــزًءا مــن الجســم غريــب عــن الجســم و يبــداء بمهاجمتــة.

فيما يلي بعض عوامل مخاطر الإصابة بالتصلب اللويحي المتعدد:

	 عوامــل	جينيــة	– التصلــب اللويحــي المتعــدد ليــس حالــة وراثيــة، ولكــن إذا كان أحــد أبــوي أو أحــد 	
إخــوة أو أخــوات الشــخص مصاًبــا بــه، يتزايــد احتمــال إصابــة الشــخص بــه.

	 أكثــر 	 المتعــدد  اللويحــي  التصلــب  الفيتاميــن	د	–  ونقــص	 الشــمس	 لأشــعة	 التعــرض	 قلــة	
شــيوًعا فــي البــلاد الأبعــد عــن خــط الاســتواء، مــا يمكــن أن يعنــي أن قلــة التعــرض لأشــعة الشــمس 

وانخفــاض مســتويات الفيتاميــن د تلعــب دوًرا فــي الإصابــة بهــذه الحالــة.
	 الالتهابــات	الفيروســية	– جــرت الإشــارة إلــى أن بعــض الفيروســات يمكــن أن تجعــل الشــخص 	

أكثــر عرضــة للإصابــة بالحالــة.
	 التدخيــن	–	أظهــرت بعــض الأبحــاث أن التدخيــن يزيــد مــن مخاطــر إصابــة الشــخص بالتصلــب 	

المتعــدد.2 اللويحــي 

علاج التصلب اللويحي المتعدد

لا يوجــد فــي الوقــت الحاضــر عــلاج شــاٍف للتصلــب اللويحــي المتعــدد. وتركــز أنــواع عــلاج الحالــة علــى 
تســريع التعافــي مــن النوبــات، وإبطــاء ســرعة تقــدم الحالــة والســيطرة علــى الأعــراض. ويمكــن أن لا 

يحتــاج الأشــخاص ذوي الأعــراض الخفيفــة إلــى أي عــلاج علــى الإطــلاق.

هناك عدد من الخيارات التي يمكن استخدامها للسيطرة على أعراض التصلب اللويحي المتعدد، 
قد توصف الأدوية لألتهاب الأعصاب والآلام والاكتئاب والأعراض الأخرى غير المريحة.

يســتخدم العــلاج الطبيعــي فــي الغالــب للتخفيــف مــن أعــراض التصلــب اللويحــي المتعــدد. ويمكــن أن 
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تســاعد تماريــن التمــدد والتقويــة علــى المحافظــة علــى قــوة الأطــراف والجســم.
يمكــن أن يســتخدم الأشــخاص ذوو التصلــب اللويحــي المتعــدد أنواًعــا مختلفــة مــن وســائل المســاعدة 
علــى التنقــل والتقنيــات المســاعد لتمكينهــم مــن التكيــف مــن متطلبــات حياتهــم اليوميــة. ويمكــن 
أن يشــمل ذلــك الكراســي المتحركــة، والمشــايات، والعصــي، ودعامــات الرجليــن، وأجهــزة التقويــم. 
ويمكــن اســتخدام أجهــزة مســاعدة أخــرى للمســاعدة علــى تلبيــة الاحتياجــات اليوميــة الأقــل صعوبــة، 

مثــل ارتــداء الملابــس وتنــاول الطعــام.
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الخدمــات التيســيرية هــي طريقــة لإزالــة العوائــق التــي تعتــرض ســبيل الشــخص ذي 
الإعاقــة أو الشــخص ذي الحالــة الصحيــة 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. ويمكــن أن تكــون الخدمــات التيســيرية 
لا  أن  يمكــن  التيســيرية،  الخدمــات  وبــدون  اقتصادًيــا.  ومجديــة  التكلفــة  باهظــة  وغيــر  بســيطة 
يتقــدم المرشــحون الجيــدون لشــغل الوظائــف ويمكــن بالتالــي خســارة موظفيــن جيديــن. وتتفــاوت 
الاحتياجــات الدقيقــة مــن شــخص إلــى آخــر. ويجــب دائًمــا ســؤال الشــخص عــن الأشــياء التــي يحتاجهــا.

الخدمات	التيسيرية	ومعايير	الممارسة	الأفضل

ينبغــي علــى اصحــاب 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.

المعيــار المتعــارف عليــه للممارســة الأفضــل هــو جعــل الخدمــات التيســيرية »معقولــة« لأي شــخص 
يحتــاج إليهــا لكــي يعمــل بفعاليــة ويســهم بشــكل كامــل لمنشــأته.

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

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 الممارسة الأفضل.

لتحديد معايير الممارسة الأفضل:

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 كل شــخص يعلــم مــا هــو نطــاق مســؤولية العمــل المطلــوب منــه 	 

ومتــى يجــب عليــه القيــام بالعمــل المطلــوب منــه.
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3. http://www.healthline.com/health/multiple-sclerosis/facts-statistics-infographic

ما مدى شيوع التصلب اللويحي المتعدد؟  .3

عالمًيا أ. 

وفًقــا لتقديــرات مؤسســة التصلــب اللويحــي المتعــدد، يوجــد حالًيــا حوالــي 2.5 مليــون شــخص مــن 
ذوي التصلــب اللويحــي المتعــدد فــي العالــم. وتقــدر نســبة الحــالات بحوالــي 30 شــخص لــكل 100,000 
نســمة. ويعتبــر الأشــخاص مــن ذوي الأصــول الأوروبيــة الشــمالية الأكثــر عرضــة للإصابــة بالتصلــب 
اللويحــي المتعــدد، مهمــا كانــت الدولــة التــي يســكنون فيهــا. ويبــدو أن نســبة الخطــورة هــي الأدنــى 

بيــن ســكان أمريــكا الأصلييــن، والشــعوب الإفريقيــة والآســيوية.3

2,500,000
�� ذوي ا�����
 ا������ ا�����د

30:100,000
ا�����ر�� 
��ل ا����� 
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يجــد أصحــاب العمــل فــي الغالــب صعوبــة كبيــرة فــي توظيــف الأشــخاص الذيــن يواجهــون صعوبــة 
فــي التنقــل وتراجًعــا فــي الوظائــف النفســية الحركيــة. وتشــمل الاعتقــادات المغلوطــة الاعتقــاد 
بأنهــم محــدودون بوظائــف معينــة. غيــر أن الأشــخاص ذوي التصلــب اللويحــي المتعــدد يســتطيعون 
بعــد الحصــول علــى التدريــب والدعــم، إثبــات قــدرة مماثلــة علــى القيــام بالعمــل تماًمــا كأي شــخص آخــر. 
ولذلــك فــإن الأشــخاص ذوي التصلــب اللويحــي المتعــدد يمثلــون شــريحة مواهــب غيــر مقــّدرة حــق 

قدرهــا وغيــر مســتغلة.

لا تضــع أي افتراضــات بشــأن أي عمــل يمكــن أو لا يمكــن لشــخص القيــام بــه. فمعظــم الأشــخاص 
ذوي التصلــب اللويحــي المتعــدد يتعايشــون مــع الحالــة منــذ ســنوات ويدركــون قدراتهــم الوظيفيــة 
وحدودهم. ويجب الأخذ في الاعتبار مهارات كل فرد وقدراته وتطلعاته وتقديم الدعم المناســب 

والمعقــول بحيــث يســتطيع الجميــع الوصــول إلــى تحقيــق أقصــى إمكانياتهــم. 
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كلمة حول اللغة عند التحدث عن الإعاقة او الحالات الصحية 

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

ككل. 

لذلــك، عنــد الإشــارة إلــى شــخص ذي تصلــب لويحــي متعــدد، ينبغــي الإشــارة إليــه علــى أنــه “شــخص 
ذو تصلــب لويحــي متعــدد”. ومــن المهــم عــدم القــول بــأن الشــخص يعانــي مــن التصلــب اللويحــي 

المتعــددة أو مصــاب بالتصلــب اللويحــي المتعــدد.

إذا كان الشــخص يســتخدم كرســي متحــرك، فــإن المصطلــح المقبــول فــي تلــك الحالــة هــو “مســتخدم 
كرســي متحرك” أو “شــخص يســتخدم كرســي متحرك”. ويجب تفادي اســتخدام أي مصطلحات توحي 
بــأن الشــخص محــدود بكرســيه المتحــرك، علــى ســبيل المثــال القــول “إنــه محــدود بكرســي متحــرك”. 
وفــي الواقــع، فــإن الكرســي المتحــرك يعطــي الشــخص اســتقلالية أكبــر ممــا لــو لــم يكــن يتنقــل بكرســي 

متحرك.

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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4. http://workplacetransitions.org/support/support-the-diagnosed-employee

رد الفعل عند التصريح عن الحالة الصحية

يمكــن للمرشــح أن يختــار الإفصــاح عــن حالتــه الصحيــة خــلال المقابلــة الشــخصية أو عمليــة التوظيــف. 
آخــر مــن فريــق  إلــى عضــو  أو  إليــك  الشــركة  الأمــر، يمكــن أن يلجــأ أي موظــف حالــي فــي  كذلــك 
الإدارة للإفصــاح عــن حالتــة الصحيــة التــي تــم تشــخيصه بهــا. لذلــك، عليــك التنســيق مــع إدارة المــوارد 
البشــرية، متــى كان ذلــك ممكًنــا، للحصــول علــى توجيهــات فيمــا يتعلــق بكيفيــة الــرد بشــكل مناســب 
علــى موظــف قــام بالإفصــاح لــك عــن حالتــه. ومــن المفيــد أن تكــون علــى درايــة بمــا يجــب أن تقولــه 

وأن لا تقولــه عندمــا يقــوم مرشــح بالإفصــاح لــك عــن حالتــة الصحيــة.

فيما يلي بعض المقترحات بشــأن كيفية الرد بتعاطف وبشــكل مناســب على موظف قام بالإفصاح 
لــك عــن حالتة الصحية:

لا تقدم النصائح. استمع فقط.	 
تجنــب طــرح أســئلة محــددة فيمــا يتعلــق بالحالــة الصحيــة للمرشــح أو الموظــف، ولكــن بإمكانــك 	 

المثــال: “باعتقــادك، كيــف يمكــن أن تؤثــر  الاستفســار عــن قدرتــه علــى العمــل. علــى ســبيل 
طريقــة معاملتــك علــى قيامــك بالعمــل؟” أو “مــا هــي وســائل الدعــم والخدمــات التيســيرية التــي 

فــي اعتقــادك يمكــن أن تســاعدك علــى القيــام بالعمــل؟”.
يمكنــك إبــداء القلــق والتعاطــف مــع الشــخص، لكــن تجنــب الشــفقة. علــى ســبيل المثــال يمكنــك 	 

ــا” أو “ أنــا متأكــد مــن أنــه يصعــب التعامــل مــع  القــول: “أنــا متأكــد مــن أنــك تعانــي وضًعــا صعبً
هــذا الوضــع”.

يمكنــك القــول لموظــف حالــي: “إن وجــودك ضمــن أعضــاء الفريــق يعطيــه إضافــة قّيمــة. لــذا، 	 
ــا فــي اعتقــادك التعامــل مــع   ــا نعمــل ســوًيا لإيجــاد حلــول مجديــة” أو “ أخبرنــي كيــف يمكنن دعن

أعبــاء العمــل بمزيــد مــن الســهولة والفعاليــة”.
لا تحــاول التخفيــف عــن الموظــف لتشــعره بالراحــة النفســية، ومــع أن نيتــك تكــون حســنة، غيــر 	 

أن محاولــة التخفيــف عــن الموظــف يمكــن أن تعنــي تجاهــل مشــاعر الشــخص. تجنــب قــول أشــياء 
منهــا علــى ســبيل المثــال، “ يمكــن أن تكــون الأمــور أســوأ” و “ الوقــت كفيــل بــأن تنســى”.

إذا لــم تكــن متأكــًدا مــن كيفيــة الــرد علــى تصريــح الموظــف عــن حالتــه، قــل لــه إنــك تحتــاج إلــى 	 
التشــاور مــع إدارة المــوارد البشــرية وإحاطتهــا علًمــا بالموضــوع. علــى ســبيل المثــال، “أنــا غيــر متأكــد 
مــن كيفيــة التعامــل مــع هــذا الوضــع، أفضــل إحاطــة إدارة المــوارد البشــرية علًمــا بالأمــر لضمــان 

تلبيــة احتياجاتــك”. 4
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تقديم الخدمات التيسيرية  .5

التوظيف والاختيار

مــن  الطلبــات  التمييــز ضــد مقدمــي  عــدم  مــن  التأكــد  يجــب عليــك 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة أو الحالــة الصحيــة أثنــاء عمليــة التوظيــف. 
ويمكــن أن يتوجــب عليــك أيًضــا تقديــم خدمــات تيســيرية معقولــة. 
يمكــن  لا  أو  يمكــن  مــا  حــول  افتراضــات  وضــع  عــدم  المهــم  ومــن 
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 
الإعاقــة  للأشــخاص ذوي  تيســيرية  يقدمــون خدمــات  أيًضــا  هــم  بأنهــم  إثباتــات  اطلــب  خارجيــة، 

والحــالات الصحيــة ويعملــون وفًقــا لمعاييــر قائمــة علــى هــذه التوجيهــات الإرشــادية.

ليــس مــن الســلوك الســليم 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.
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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 أن تبيــن بالتحديــد المهــارات المطلوبــة والقــدرات التــي تتطلبهــا الوظيفــة. 	 
علــى ســبيل المثــال، إذا كانــت الوظيفــة تشــتمل علــى الكثيــر مــن الســفر، يجــب عليــك فــي 

تلــك الحالــة التأكــد مــن بيــان ذلــك بالتحديــد.

يجــب عليــك أن تكــون مرًنــا. يمكــن أن تحقــق التغييــرات الطفيفــة فــي غالــب الأحيــان 	 
فروقــات كبيــرة. علــى ســبيل المثــال، يمكــن أن يتــم تكليــف شــخص آخــر فــي الفريــق بالقيــام 
بمهمــة معينــة عنــد احتمــال مواجهــة مقــدم الطلــب لصعوبــات فــي القيــام ببعــض العناصــر 

التــي تقتصــر علــى كونهــا جــزًءا بســيًطا مــن الوظيفــة. 

يجــب عليــك التمييــز بيــن الشــروط الضروريــة والشــروط المرغــوب فيهــا، بحيــث تتهيــأ لــك 	 
المرونــة عنــد تحديــد الخدمــات التيســيرية اللازمــة.

يجــب عليــك عــدم إعطــاء أهميــة غيــر مبــررة للمؤهــلات التعليميــة أو الخبــرة العمليــة التــي 	 
لا تكــون ضروريــة للوظيفــة.
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دراسة الحالة 1 - الجزء 1

ندى – إيجاد خدمة تيسيرية مناسبة لصاحب العمل والموظف 
CASE STUDY

نــدى تبلــغ مــن العمــر 29 ســنة تعمــل إداريــة مكتب 
لــدى شــركة توزيــع متوســطة الحجــم. وقــد رزقــت 

مؤخــًرا بطفــل وكانــت فــي إجــازة أمومــة.

نــدى  بــدأت  الحمــل،  مــن  الأولــى  المراحــل  فــي 
تشــعر بتنميــل فــي قدميهــا وذراعيهــا. وقــد اعتقــد 
الأطباء في البداية أن هذا الشعور مرتبط بالحمل، 
ولكــن بعــد إجــراء بعــض الاختبــارات، تــم تشــخيص 

إصابــة نــدى بالتصلــب اللويحــي المتعــدد.

صعوبــة  تواجــه  وأخــذت  مشوًشــا  نظرهــا  وأصبــح  طفلهــا،  ولادة  بعــد  نــدى  أعــراض  ســاءت 
فــي بعــض الأحيــان فــي المحافظــة علــى توازنهــا وتناســق حركتهــا. وقــد أعطيــت نــدى أدويــة 
للمســاعدة علــى التخفيــف مــن أعراضهــا. وهــي ترغــب الآن فــي العــودة إلــى عملهــا، ولكنهــا قلقــة 

عــن إمكانيــة قدرتهــا علــى القيــام بواجباتهــا.
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إعلانات الوظائف واجتذاب مقدمي الطلبات

عند الإعلان عن وظيفة:

اســتخدم عبــارات إيجابيــة، علــى ســبيل المثــال »إننــا نرحــب بجميــع مقدمــي الطلبــات مــن 	 
الصحيــة«. الحــالات  الأشــخاص ذوي  الإعاقــة و  الأشــخاص ذوي 

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 طلبــات مقدمــي 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  
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استمارات طلبات التوظيف

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

ثغرات في بيان سيرته الذاتية بسبب حالته الصحية.	 
التقــدم لوظيفــة يكــون حاصــلًا علــى مؤهــلات أعلــى ممــا هــو مطلــوب لحاجتــه إلى إعادة اكتســاب 	 

الخبرة.
يمكــن أن يكــون قــد اكتســب خبــرة فــي عمــل غيــر مدفــوع الأجــر، علــى ســبيل المثــال خبــرة عمليــة 	 

وعمــل تطوعي.

المقابلات الشخصية والاختبارات 

أن  الوظيفــة، يمكــن  لشــغل  الأفضــل  الشــخص  فــي توظيــف  ترغــب  إنــك  حيــث 
تحتــاج إلــى التأكــد مــن أن جميــع المرشــحين قادريــن علــى إثبــات قدرتهــم علــى القيــام 

بالعمــل. 

يجــب التركيــز علــى قــدرات الشــخص. فــإذا كانــت لديــك أي شــكوك بشــأن قــدرات الشــخص علــى 
القيــام بعمــل معيــن، اســألة ببســاطة عــن كيفيــة قيامــه بذلــك العمــل.



21

الخدمات التيسيرية المقدمة للأشخاص ذوي التصلب اللويحي المتعدد 

طبعة 1, يوليو 2017

عندمــا تقــوم بدعــوة المتقدميــن لإجــراء مقابــلات شــخصية، تأكــد مــن ســؤال جميــع 
المرشحين عما إذا كانوا يحتاجون إلى أي خدمات تيسيرية خلال المقابلة الشخصية. 
وبتقديــم الخدمــات التيســيرية، تتيــح لــك المقابلــة الشــخصية إمكانيــة تقييــم قــدرة 

المرشــحين ذوي التصلــب اللويحــي المتعــدد:

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

تأكد من خلو الممرات والمســارات من أي عوائق لتســهيل انتقال مســتخدمي الكراســي المتحركة 	 
عبر المبنى بســهولة ويســر.

تأكد من أن جميع المصاعد في حالة تشغيلية جيدة.	 
تأكــد مــن وجــود إجــراءات للإخــلاء فــي حالــة نشــوب حريــق، تشــتمل علــى خدمــات تيســيرية 	 

للأشــخاص الذيــن يســتخدمون كراســي متحركــة والأشــخاص ذوي القــدرة المحــدودة علــى الحركــة.
يجب التفكير في كيفية وصول المرشــح إلى مكان إجراء المقابلة، وخيارات وســائل المواصلات 	 

المتاحــة له.
قــم بترتيــب الغرفــة المخصصــة لإجــراء المقابــلات الشــخصية بحيــث يســتطيع المرشــح التنقــل 	 

فيهــا – اســأل المرشــح أيــن يرغــب فــي الجلــوس أثنــاء المقابلــة الشــخصية.
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دراسة الحالة 1 - الجزء 2

ندى – إيجاد خدمة تيسيرية مناسبة لصاحب العمل والموظف 
CASE STUDY

اتصلــت نــدى برئيســتها المباشــرة عهــود وقامــت 
لعهــود  شــرحت  وقــد  معهــا.  اجتمــاع  بترتيــب 
مخاوفهــا مــن أنهــا يمكــن أن لا تســتطيع القيــام 
التصلــب  بســبب  الأكمــل  الشــكل  علــى  بعملهــا 
اللويحــي المتعــدد. وقــد أخبــرت عهــود أنهــا قلقــة 
أرهقــت  إذا  تســوء  أن  يمكــن  أعراضهــا  أن  مــن 

العمــل. فــي  نفســها 

السبتالجمعةالخميساألربعاءالثالثاءاإلثن�األحد

هديل هديلندى

هديل

ندى

هديل هديلندى ندىندى

هديلهديل ندىندى

ســألت عهــود هديــل، وهــي الموظفــة التــي حلــت محــل نــدى أثنــاء إجــازة الأمومــة، عمــا إذا 
كانــت ترغــب فــي الاســتمرار فــي العمــل لــدى الشــركة بــدوام جزئــي. وقــد وافقــت هديــل علــى 

ذلــك، وأصبحــت نــدى وهديــل تتشــاركان الآن فــي الوظيفــة.

ســألت عهــود نــدى عمــا إذا كانــت 
دوام  نصــف  العمــل  بــأن  تشــعر 
ــر خدمــة تيســيرية جيــدة. وقــد  يعتب
إن  حيــث  بالاقتــراح  نــدى  فوجئــت 
بــدوام  موظفيهــا  تعيــن  الشــركة 
أي  هنــاك  وليــس  فقــط.  كامــل 
موظــف بــدوام جزئــي فــي المكتــب. 
وقــد أخبــرت نــدى عهــود بأنهــا تــرى 

مثالًيــا. حــلًا  ذلــك  فــي 
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أ��ً� و���ً�

التعريف والتدريب

ينبغي تضمين وســائل الوعي بالإعاقة والحاجة إلى تقديم خدمات تيســيرية 
الإجــازات  بشــأن  السياســات  المثــال  ســبيل  علــى  السياســات،  جميــع  فــي 
المرضيــة، والتدريــب، وتقييــم الأداء. وينبغــي إطــلاع الموظفيــن الجــدد علــى 

هــذه السياســات خــلال عمليــة التعريــف.

يتمكــن  بحيــث  متاًحــا  شــركتك  فــي  المعتــاد  والتدريــب  التعريــف  برنامــج  يكــون  أن  المهــم  مــن 
الموظفــون ذوي الإعاقــة والحــالات الصحيــة مــن الحصــول علــى نفــس المعلومــات، علــى ســبيل المثــال 

نفــس المعلومــات عــن سياســات وإجــراءات الصحــة والســلامة المعمــول بهــا فــي شــركتك.

ســواء كان الموظــف ذو الإعاقــة أو الحالــة الصحيــة يعــود إلــى العمــل أو يلتحــق بالعمــل للمــرة الأولــى، 
يجــب التأكــد مــن إعطائــه تعريًفــا شــاملًا:

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

يجــب تنفيــذ نظــام زميــل مرشــد للمســاعدة أثنــاء إنــذارات الحريــق وإخــلاء المبنــى حيــث يتــم اختيــار 	 
موظــف حاصــل علــى تدريــب لمســاعدة الموظفيــن الذيــن يســتخدمون كراســي متحركــة أو وســائل 

مســاعدة علــى المشــي، للخــروج مــن المبنــى بأمــان.

يجــب إبــلاغ المدربيــن عندمــا يكــون لديهــم مشــاركون فــي برنامــج التدريــب ذوي إعاقــة حركية أو 	 
نفســية حركيــة، والتأكــد مــن معرفتهــم بطــرق التدريــس والتدريــب. علــى ســبيل المثــال اســتخدام 

غرفــة أكبــر مجهــزة بطــاولات قابلــة للتعديــل.

أيًضــا علــى 	  المتعــدد قادريــن  اللويحــي  التصلــب  الموظفيــن ذوي  مــن أن جميــع  التأكــد  يجــب 
الحصــول علــى الحصــول علــى تدريــب إضافــي داخــل وخــارج الشــركة، والمشــاركة فــي الاجتماعــات 

والاســتفادة مــن فــرص التطويــر المهنــي.
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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 الموظــف 
– ويمكــن أن يســتغرق ذلــك وقًتــا. ويجــب التشــاور مــع الشــخص والتأكــد مــن أن 
المديــر أو الرئيــس المباشــر للموظــف يفهــم الخدمــات التيســيرية المتفــق عليهــا. ويمكــن أن يكــون 
التدريــب علــى التوعيــة بالخلــل العصبــي العضلــي، علــى ســبيل المثــال التصلــب اللويحــي المتعــدد، 

مفيــًدا جــًدا لفريــق عمــل المرشــح للوظيفــة.

يجــب تضميــن مراجعــات دوريــة للخدمــات التيســيرية، علــى ســبيل المثــال فــي نهايــة فتــرة التجربــة، 
تحريــر  ويعتبــر  التيســيرية.  الخدمــات  فعاليــة  اســتمرار  لضمــان  والتقييــم  الإشــراف  جلســات  وفــي 
اتفاقيــة بشــأن الخدمــات التيســيرية الخاصــة المطلوبــة وســيلة جيــدة لتســجيل ومراجعــة الخدمــات 

التيســيرية المعقولــة.

عليــك التأكــد مــن اتبــاع المنهجيــة نفســها بشــأن الخدمــات التيســيرية عنــد تقــدم موظــف ذو حالــة 
صحيــة بطلــب للحصــول علــى ترقيــة. وهنــا أيًضــا، لا تضــع أي افتراضــات حــول مــا يمكــن أو لا يمكــن 

للموظــف القيــام بــه.
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ترتيبات العمل للاحتفاظ بالموظفين

الأشــخاص ذوي  مــن  للموظــف  تتضمــن  الاعتبــار  بعيــن  أخذهــا  يمكــن  التــي  التيســيرية  الترتيبــات 
المتعــدد: اللويحــي  التصلــب 

تكــون ســاعات الــدوام مرنــة، علــى ســبيل المثــال، إذا كان مــن الصعــب جــًدا التنقــل أثنــاء فتــرات 	 
الازدحــام المــروري، ينبغــي الســماح للموظــف بالحضــور والانصــراف خــارج فتــرات الازدحــام المــروري. 
كذلــك فــإن تنــاول الأدويــة يمكــن أن يؤثــر علــى ســاعات الــدوام، وينبغــي الســماح بالمرونــة فــي 

هــذه الحالــة.
اســتخدام طاولــة مكتــب متغيــرة الارتفــاع بحيــث يســتطيع الموظــف تعديــل ارتفاعهــا حســب 	 

الطلــب.
نقل مكان عمل الموظف إلى مكان آخر في المبنى يكون الوصول إليه أسهل.	 
التأكد من أن مكان عمل الموظف قريبة من مرحاض مناسب، وقريبة من الكافيتريا.	 
العمــل بــدوام جزئــي أو المشــاركة بالوظيفــة إذا كان التصلــب اللويحــي المتعــدد يمنــع العمــل 	 

بــدوام كامــل.
تعديل الوصف الوظيفي للموظف إذا كانت حالته تعيق قدرته على القيام بأعمال معينة.	 
إعادة التعيين في وظيفة أخرى في حال لم يعد الموظف قادًرا على القيام بوظيفته الحالية.	 
إذا كان الموظــف يحتــاج إلــى دعــم مــن مســاعد شــخصي، يجــب توفيــر مســاحة خاصــة مناســبة 	 

لتمكيــن المســاعد مــن العنايــة بالموظــف.
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دراسة الحالة 2 - الجزء 1

جمال – تقديم خدمات تيسيرية للاحتفاظ بموظف هام
CASE STUDY

جمــال محلــل نظــم يعمــل لــدى شــركة صناعيــة منــذ 12 
ســنة.  ترقــى جمــال فــي عملــه لــدى الشــركة وأصبــح 

يشــغل الآن وظيفــة محلــل نظــم أول. 

هــو يحظــى باحتــرام مديريــه الذيــن يــرون أنــه يقــدم 
مســاهمة قيمــة لإنتاجيــة الشــركة وهامــش أرباحهــا.

منــذ 10 ســنوات، تــم تشــخيص إصابــة جمــال بتصلــب لويحــي متعــدد انتكاســي وخمــودي. فــي 
الســنوات 8 الأولــى، تعــرض جمــال لعــدد مــن الانتكاســات وحصــل علــى إجــازة مــن عملــه لتلقــي 

العــلاج. ولــم تظهــر علــى جمــال بعــد علاجــه ســوى أعــراض قليلــة جــًدا.

2017 20152016 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
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فــي الغالبيــة العظمــى مــن الحــالات، لا تشــكل الصحــة والســلامة أي عوائــق أمــام توظيــف الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة أو الحــالات الصحيــة. ولكــن الصحــة والســلامة تســتخدم باســتمرار كعامــل لتبريــر عــدم 

توظيــف الشــخص ذي الإعاقــة أو الحالــة الصحيــة أو فصلــه مــن عملــه.

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

الصحيــة وزملائــه.

إذا كانــت لديــك مخــاوف تتعلــق بالصحــة والســلامة بشــأن موظــف ذي تصلــب لويحــي متعــدد، 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 تصلــب لويحــي 	 

متعــدد.

الصحة والسلامة

مكان العمل 

يجــب التأكــد مــن إعطــاء الوقــت الكافــي للشــخص ذي الإعاقــة أو الحالــة الصحيــة ليعتــاد علــى التجــول 
فــي المبنــى، بمــا فــي ذلــك أي تغييــرات فــي تصميــم مــكان العمــل. ويجــب التأكــد مــن أن الموظفيــن 
علــى معرفــة ودرايــة بسياســات وإجــراءات الصحــة والســلامة البســيطة لتجنــب المخاطــر المحتملــة التــي 

يمكــن أن تؤثــر ســلبًا علــى الموظــف ذي الإعاقــة أو الحالــة الصحيــة.

لمزيــد مــن المعلومــات بشــأن ســهولة التنقــل داخــل المبنــى، يمكنــك الاطــلاع علــى الدليــل الارشــادي 
http://www.kscdr.org.sa/media/16933/uap-be-en.pdf  :للوصــول الشــامل
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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 أو الحــالات الصحيــة لوضــع خطــة 
شــخصية تتضمــن مــا يحــدث فــي حــالات الطــوارئ.

يمكن أن تشتمل الاعتبارات المتعلقة بالأشخاص ذوي التصلب اللويحي المتعدد على ما يلي:

إتاحة مزيد من الوقت للتدريب على الإخلاء.	 
استخدام مصعد مخصص للإخلاء في حالة الحريق، في حالة توفره.	 
إجراء مفتشي الحريق لمراجعات إضافية. 	 

تقديم خدمات تيسيرية يمكن أن تخفف أو تزيل المخاطر المرتبطة 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.	 
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دراسة الحالة 2 - الجزء 2

جمال – تقديم خدمات تيسيرية للاحتفاظ بموظف هام
CASE STUDY

علــى مــدى الســنتين الأخيرتيــن، أصبحــت انتكاســات جمــال أكثــر تكــراًرا 
وأعراضــه أكثــر حــدة.

 وقــد فقــد القــدرة فــي رجليــه وأصبــح الآن يســتخدم مّشــاية. وهــو 
يعانــي باســتمرار مــن تشــنجات وآلام مزمنة.وقــد لاحــظ جمــال أن حالتــه 
تســوء عندمــا يكــون متعبـًـا. وأخبــره أطبــاؤه بــأن حالتــه قــد تحولــت إلــى 

تصلــب لويحــي متعــدد مترقــي ثانــوي.

يجتمــع جمــال مــع مديــره عبدالرحمــن. والشــركة مهتمــة جــًدا بإبقــاء 
جمال في عمله، فقد حصل على خبرة ممتازة من الصعب استبدالها.

وتكليــف  بجمــال  المناطــة  الأعمــال  دراســة  عبدالرحمــن  اقتــرح 
موظفيــن آخريــن بمهــام معينــة. كمــا اتفقــا أيًضــا علــى ترتيبــات عمــل 
أكثــر مرونــة بحيــث يســتطيع جمــال العمــل مــن منزلــه خــلال بعــض 
أيــام الأســبوع لكــي يســتريح عندمــا يحتــاج إلــى الراحــة، وأن يحضــر إلــى

المكتــب للمشــاركة فــي الاجتماعــات والعــروض التعريفيــة. وتتــم 
مراجعــة هــذه الخدمــات التيســيرية بعــد شــهر لمعرفــة مــا إذا كانــت 

تجعــل وظيفــة جمــال أكثــر يســًرا وســهولة.

201720162015
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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 1437/6/28هـــ 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 والأشــخاض 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 أرفى للتصلب المتعدد  
دعم وتوجيه الأشخاص ذوي التصلب المتعدد وتثقيف ذويهم وتوعية المجتمع لتحسين 
حياتهم و زيادة فعاليتهم ودورهم العملي والاجتماعي. و إتاحة الفرص  لأجراء البحوث و 

أستثمار الطاقات والإمكانيات لتأثير اجتماعي كبير.

+966 13 864 9887  : هاتف   
+966 13 864 9884  : فاكس   

www.arfams.org.sa 	: الموقع الإلكتروني 
info@arfams.org.sa   : بريد الكتروني  

4  : المنطقة  

المؤسسات المفيدة   .7
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p المجموعة السعودية الاستشارية للتصلب العصبي المتعدد  
توعية وتعريف المجتمع بالتصلب المتعدد ورفع المستوى الثقافي والاجتماعي والصحي،

توفير المعلومات لمصابين.

www.saudims.sa 	: الموقع الإلكتروني 
13 - 1  : المنطقة  
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p جمعية رعاية للتصلب المتعدد  
تتمثــل أهــم الأولويــات لمؤسســي الجمعيــة الرعايــة و رفــع مســتوى الوعــي لــدي المرضــي 
المرضــى علــى  ، ممــا يســاعد   عــام  المجتمــع بشــكل  أفــراد  وذويهــم بصفــة خاصــة وباقــي 
التعايــش مــع المــرض ، والاندمــاج داخــل المجتمــع ، وتفاعلهــم مــع متغيراتــه، وتمكينهــم مــن 

الحصــول علــي حقوقهــم كمواطنيــن.

www.mscarergypt.org  ,  www.mscaregypt.org 	: الموقع الإلكتروني 
مصر  : المنطقة  

p )ALSEP( جمعية أصدقاء لبنان من الأشخاص ذوي التصلب اللويحي المتعدد  
 هيئــة تتعهــد بتقديــم الخدمــات للأشــخاص اللذيــن لديهــم التصلــب الويحــي المتعــدد فــي 
لبنــان مــن خــلال العمــل نيابــة عنهــم مــع الســلطات المختصــة والهيئــات الوطنيــة والدوليــة.

https://www.facebook.com/groups/ALSEP 	: الموقع الإلكتروني 
لبنان  : المنطقة  

p جمعية التصلب اللويحي المتعدد  
جمعية خيرية تقدم المعلومات والدعم للأشخاص ذوي التصلب اللويحي المتعدد .

+44 )0( 208 438 0700  : هاتف   
https://www.mssociety.org.uk 	: الموقع الإلكتروني 

supportercare@mssociety.org.uk   : بريد الكتروني  
المملكة المتحدة  : المنطقة  

p الجمعية الوطنية للتصلب العصبي المتعدد  
جمعية خيرية تمّول الدراسات والأبحاث وتقدم المعلومات حول التصلب اللويحي 

المتعدد.

+1 800 344 4867  : هاتف   
http://www.nationalmssociety.org 	: الموقع الإلكتروني 

الولايات المتحدة  : المنطقة  
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p الجمعية الأمريكية للتصلب العصبي المتعدد  
مكتبة شاملة من تسجيلات الفيديو والبث عبر الإنترنت لتوفير المعلومات حول التصلب 

اللويحي المتعدد.

+1 800 532 7667  : هاتف   
http://mymsaa.org 	: الموقع الإلكتروني 

msaa@mymsaa.org   : بريد الكتروني  
الولايات المتحدة  : المنطقة  

p الاتحاد الدولي للتصلب العصبي المتعدد  
شبكة العالمية من المنظمات والهيئات المتخصصة بالتصلب اللويحي المتعدد، 

والأشخاص ذوي التصلب اللويحي المتعدد، والمتطوعين والموظفين من جميع أنحاء 
العالم.

+44 )0(20  7620 1911  : هاتف   
/https://www.msif.org  ,  https://www.msif.org/contact-us 	: الموقع الإلكتروني 

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

لتقديــم ملاحظاتكــم واقتراحاتكــم. فضــلًا الاتصــال بصنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية – توافــق علــى 
tawafuq@hrdf.org.sa   البريــد الإلكترونــي

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 سبتمبر 2017م.






