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1. https://www.kidney.org/kidneydisease/aboutckd

هــذا الدليــل هــو واحــد مــن سلســلة مــن 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 مفيــًدا بشــكل خــاص لمديــري المــوارد 
البشــرية، والمــدراء المشــرفين، و فــروع صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية و مراكــز طاقــات، ومكاتــب 
التوظيــف، وأي خدمــات أخــرى تهــدف إلــى تشــجيع توظيــف الأشــخاص ذوي الإعاقــة والأشــخاص 

ذوي الحــالات الصحيــة.

ما هو مرض الكلى المزمن؟

يشــير مــرض الكلــى المزمــن )الــذي يعــرف أيًضــا بالفشــل الكلــوي( إلــى غالبيــة الحــالات التــي تصيــب 
الكلــى، وهــو مــرض طويــل الأمــد وحالــة شــائعة تحــدث فــي الغالــب عنــد التقــدم فــي العمــر، مــع أن 

المــرض يمكــن أن يصيــب أي شــخص. 

فــي الحــالات الأكثــر حــّدًة، يمكــن أن يــؤدي مــرض الكلــى المزمــن إلــى مضاعفــات منهــا علــى ســبيل 
المثــال ارتفــاع ضغــط الــدم، وفقــر الــدم )انخفــاض عــدد الكريــات الحمــراء(، وهشاشــة العظــام، وســوء 
الصحــة الغذائيــة، وتلــف الأعصــاب. ويمكــن أن تحــدث هــذه المشــاكل ببــطء علــى مــدى فتــرة زمنيــة 
طويلــة. ويمكــن أن ينتــج مــرض الكلــى المزمــن عــن الســكري، وارتفــاع ضغــط الــدم، واضطرابــات أخــرى. 

غيــر أن الكشــف عــن الحالــة وعلاجهــا فــي مرحلــة مبكــرة يــؤدي فــي الغالــب إلــى منــع تفاقمهــا1 .

يمكــن أن تســوء حالــة مــرض الكلــى المزمــن مــع مــرور الوقــت لتتوقــف الكلــى فــي النهايــة عــن العمــل 
بشــكل كامــل، ولكــن هــذا ليــس بالأمــر الشــائع. فــإذا تطــور مــرض الكلــى المزمــن، يمكــن أن يــؤدي فــي 
النهايــة إلــى فشــل كلــوي يحتــاج إلــى غســيل كلــى )وهــو عمليــة إزالــة الفضــلات مــن الــدم ويشــتمل 
فــي الغالــب علــى تمريــر الــدم عبــر آلــة لتنظيفــه(، أو إلــى زراعــة كليــة. ومــع لــك، فالكثيــر مــن الأشــخاص 

ذوي أمــراض الكلــى يعيشــون طويــلًا، وتكــون حياتهــم طبيعيــة إلــى حــد كبيــر.

هنالــك أعــراض مختلفــة لمــرض الكلــى المزمــن تختلــف مــن شــخص إلــى آخــر. ويمكــن ألا تظهــر علــى 
معظــم الأشــخاص أي أعــراض حــادة إلــى أن يصبــح مــرض الكلــى المزمــن فــي مرحلــة متقدمــة. 

مقدمة  .1



7
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2.    http://www.nhs.uk/conditions/Kidney-disease-chronic/Pages/Introduction.aspx

تشمل بعض أعراض مرض الكلى الُمزمن ما يلي:
 

الشعور بالتعب ونقص الطاقة؛	 
صعوبة التركيز؛	 
قلة الشهية؛	 
صعوبة في النوم؛	 
تشنج العضلات أثناء الليل؛	 
انتفاخ الرجلين والكاحلين؛	 
انتفاخ حول العينين، وعلى الأخص في الصباح؛	 
بشرة جافة تسبب الحكاك/جلد الاهتياج؛	 
الحاجة إلى التبول عدد أكبر من المرات، وعلى الأخص أثناء الليل.	 

يمكــن أن يتفــاوت مــرض الكلــى المزمــن مــن حالــة خفيفــة بــدون أعــراض أو بعــدد قليــل مــن الأعــراض، إلــى حالــة 
خطيــرة يتوقــف فيهــا عمــل الكلــى بالكامــل، وهــي مــا تســمى فــي بعــض الأحيــان بالفشــل الكلــوي.

الأدويــة والخضــوع  بتنــاول  الســيطرة علــى حالتهــم  المزمنــة يســتطيعون  الكلــى  أمــراض  الأشــخاص ذوي  معظــم 
لفحوصــات طبيــة بشــكل دوري ومنتظــم. ولا يتطــور مــرض الكلــى المزمــن ســوى فــي حالــة واحــدة مــن كل 50 حالــة2 .

ما هي أسباب مرض الكلى المزمن؟

ينتــج مــرض الكلــى المزمــن عــادًة عــن حــالات أخــرى تتســبب فــي أعبــاء علــى الكليتيــن. وينتــج المــرض 
فــي الغالــب عــن مزيــج مــن مشــاكل مختلفــة. 

ينتج مرض الكلى المزمن عن:

ارتفــاع ضغــط الــدم – مــع مــرور الوقــت، يمكــن أن يتســبب ارتفــاع ضغــط الــدم فــي إجهــاد 	 
الأوعيــة الدمويــة الدقيقــة فــي الكليتيــن وتوقفهمــا عــن العمــل بالشــكل الصحيــح.

الفلاتــر 	  الــدم يمكــن أن تتســبب فــي تلــف  ارتفــاع نســبة الغلوكــوز فــي  مــرض الســكر – 
الكليتيــن. فــي  الدقيقــة 

ارتفاع الكوليســترول – يمكن أن يتســبب ذلك في تراكم الترســبات الدهنية في الأوعية 	 
الدمويــة التــي تغــذي الكليتيــن، مــا يجعــل مــن الصعــب عليهمــا العمــل بالشــكل الصحيح.



8

الخدمات التيسيرية المقدمة للأشخاص ذوي مرض الكلى المزمن

طبعة 1, ابريل 2017

3.   http://www.nhs.uk/conditions/Kidney-disease-chronic/Pages/Introduction.aspx

الأمراض المعدية التي تصيب الكليتين.	 
التهاب كبيبات الكلية – التهاب الكليتين. 	 
مرض الكلية متعدد الكيسات – وهي حالة وراثية تتمثل في نمو كيسات في الكليتين.	 
انســداد مجــرى البــول – علــى ســبيل المثــال، نتيجــة لتكــرر الإصابــة بحصــى الكلــى أو تضخــم 	 

البروســتات.
اســتخدام أدويــة معينــة بانتظــام علــى المــدى الطويــل – منهــا علــى ســبيل المثــال الليثيــوم 	 

والأدويــة غيــر الســتيرويدية )NSAIDs( المضــادة للالتهابــات3.

أنواع علاج مرض الكلى المزمن

لا يوجــد عــلاٌج لمــرض الكلــى المزمــن، ولكــن يمكــن أن يســاعد العــلاج علــى تخفيــف الأعــراض وإيقــاف 
تفاقمهــا. وتعتمــد أنــواع العــلاج علــى مــدى حــدة حالــة الشــخص.

أنواع العلاج الأكثر شيوًعا هي:

تغيير الأنماط الحياتية، على سبيل المثال الأكل الصحي.	 
تنــاول أدويــة للســيطرة علــى المشــاكل المصاحبــة للمــرض ومنهــا علــى ســبيل المثــال ارتفــاع 	 

ضغــط الــدم وارتفــاع الكوليســترول.
غســيل الكلــى – عــلاج بديــل لبعــض وظائــف الكليــة؛ يمكــن أن يكــون غســيل الكلــى ضرورًيــا 	 

فــي حــالات مــرض الكلــى المزمــن المتقدمة.
أيًضــا ضرورًيــا فــي حــالات مــرض الكلــى المزمــن 	  زراعــة الكليــة – يمكــن أن يكــون هــذا 

المتقدمــة.
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الخدمــات التيســيرية هــي طريقــة لإزالــة العوائــق التــي تعتــرض ســبيل الشــخص ذي 
الإعاقــة والشــخص ذو 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.

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

الخدمات التيسيرية ومعايير أفضل الممارسات.
 

ينبغــي علــى أصحــاب العمــل تقديــم خدمــات تيســيرية لأي موظــف يمكــن أن يواجــه 
عوائــق فــي العمــل بســبب إعاقــة أو إصابــة مزمنــة أو حالــة صحيــة – حتــى ولــو لــم يتــم 

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

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 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.

ما هي الخدمات التيسيرية ؟  .2
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لتحديد معايير أفضل الممارسات:

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

الأشــخاص بشــكل مختلــف لكــي تتمكــن مــن معاملتهــم 	  إلــى معاملــة  يمكــن أن تحتــاج 
بإنصــاف.

لا تضع أي افتراضات حول ما يمكن أو لا يمكن للأشخاص القيام به.	 
يجب عليك التأكد من أن الجميع على درايٍة بنطاق مسؤولياته ومتى يجب القيام بها.	 
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4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4112688/

3.  ما مدى شيوع أمراض الكلى المزمنة؟

وفًقــا لتقديــرات المركــز الوطنــي الأمريكــي لمعلومــات التقنيــة الحيويــة، يبلــغ عــدد الأشــخاص ذوي 
أمــراض الكلــى المزمنــة 200 مليــون نســمة فــي جميــع أنحــاء العالــم 4. وتشــمل المجموعــات الأشــد 
عرضــة للإصابــة بأمــراض الكلــى المزمنــة الأشــخاص ذوي الســكري وارتفــاع ضغــط الــدم والتاريــخ العائلي 

للإصابــة بالفشــل الكلــوي.

هنــاك مفهــوم خاطــئ بــأن الأشــخاص ذوي مــرض الكلــى المزمــن غيــر قادريــن علــى التكيــف مــع 
احتياجــات العمــل أو غيــر قادريــن علــى القيــام بأعمــال معينــة. غيــر أنهــم يســتطيعون تطويــر قدراتهــم 
فــي العمــل كأي شــخص آخــر فــي حالــة حصولهــم علــى التدريــب الصحيــح وتقديــم الدعــم لهــم. وبينمــا 
قــد لا تكــون وظائــف معينــة مناســبة لأشــخاص معينيــن، ينبغــي مناقشــة ذلــك مــع الشــخص لتقييــم 

نــوع الوظيفــة التــي يســتطيع القيــام بهــا.

���� ��د ا�����ص ذوي أ��اض ا���� ا������ 

200 ����ن ���� �� ���� أ���ء ا����� 

ا����� ا����� ا�������
�������ت ا������ ا������

ا���� ���� ������� ����اض ا���� ا������
° داء ا����ي

° ار���ع ��� ا��م
° ��ر�� ����� �� ا���� ا����ي.
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كذلــك فــإن الإدارة الفعالــة للأشــخاص ذوي مــرض الكلــى المزمــن فــي مــكان العمــل تعتبــر جيــدة 
للمنشــأة. ويمكــن أيًضــا أن يــؤدي عــدم التعاطــي مــع الإعاقــة وعــدم إدارة حــالات الأشــخاص ذوي 
مــرض الكلــى المزمــن بفاعليــة إلــى تكاليــف عاليــة مــن حيــث الإنتاجيــة ومعنويــات الفريــق والعلاقــات 

الشــخصية بيــن الأفــراد، وارتفــاع معــدل دوران الموظفيــن )تــرك العمــل(، وتدنــي الأداء الفــردي.

بالتحــدث بانتظــام مــع الموظفيــن عــن عملهــم، علــى ســبيل المثــال الاجتماعــات الفرديــة الدوريــة، قــد 
تتمكــن مــن التعــرف علــى الصعوبــات التــي يواجههــا الموظــف ذو مــرض الكلــى المزمــن. وســوف يتيح 

لــك ذلــك فرصــة للتحــدث بشــأن الخدمــات التيســيرية لتمكيــن الموظــف مــن العمــل بفاعليــٍة أكبــر.

يمكــن أن تكــون الخدمــات التيســيرية بســيطة وغيــر باهظــة التكلفــة ومجديــة اقتصادًيــا للمنشــأة. 
وبــدون الخدمــات التيســيرية، يمكــن ألا 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.
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كلمة حول اللغة عند التحدث عن الإعاقة أو الحالة الصحية

نســتخدم  أن  المهــم  مــن  الصحيــة،  الحالــة  أو  الإعاقــة  عــن  التحــدث  عنــد 
الحــالات  ذوي  أو  الإعاقــة  ذو/ذوو  الأشــخاص(  )أو  “الشــخص  مصطلــح 
الصحيــة”. وُتفصــل كلمــة “الشــخص” أو “الأشــخاص” عــن كلمــة “الإعاقــة أو 
الحالــة الصحيــة” عــن عمــٍد بكلمــة “ذو/ذوو” للتشــديد علــى أن الإعاقــة أو 

الحالــة الصحيــة لا تحــدد أو تصــف الشــخص ككل. 

لذلــك، عنــد الإشــارة إلــى شــخص ذي مــرض كلــى مزمــن، ينبغــي الإشــارة إليــه علــى أنــه “شــخص ذو 
مــرض كلــى مزمــن”.

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 

رد الفعل عند التصريح عن الحالة المرضية

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 الصحيــة. ومــن المفيــد أن تكــون علــى درايــة بمــا يجــب أن 

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

4.  آداب السلوك وقواعد التخاطب الشمولية



14

الخدمات التيسيرية المقدمة للأشخاص ذوي مرض الكلى المزمن

طبعة 1, ابريل 2017

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”.
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تقديم الخدمات التيسيرية  .5

التوظيف والاختيار

يجــب عليــك التأكــد مــن عــدم التمييــز ضــد المتقدمييــن من الأشــخاص  ذوي 
الإعاقــة أو ذوي الحــالات الصحيــة أثنــاء عمليــة التوظيــف. وقــد 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.

فــي حالــة اســتخدام وكالات توظيــف خارجيــة، اطلــب منهــم مــا ُيثبــت أنهــم أيًضــا يقدمــون خدمــات 
تيســيرية للأشــخاص ذوي الإعاقــة أو ذوي الحــالات الصحيــة ويعملــون وفًقــا لمعاييــر قائمــة علــى 

هــذه التوجيهــات 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 قــد 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. 
ويمكــن للمرشــحين ذوي أمــراض الكلــى المزمنــة الاســتفادة مــن بعــض الخدمــات التيســيرية التاليــة:

إعطــاء وقــت إضافــي أثنــاء المقابلــة – يمكــن أن يحتــاج المرشــح إلــى اســتخدام دورة الميــاه 	 
واتبــاع طريقــة أكثــر تنظيًمــا، بــدلًا مــن مجــرد إجــراء محادثــة عامــة؛

الســماح للشــخص بالعمــل تحــت التجربــة قبــل تقديــم أي عــرض عمــل للتأكــد مــن أنــه ســوف 	 
يكــون ســعيًدا وتحديــد أي خدمــات تيســيره تكــون مطلوبــة؛

الحصــول علــى خدمــات مستشــار توظيــف متخصــص لمســاعدتكما كلاكمــا خــلال عمليــة 	 
التوظيــف.

تذكــر أن المتطلبــات تختلــف مــن شــخص إلــى آخــر. ويجــب عليــك دائًمــا التشــاور مــع الشــخص للتعــرف 
منــه علــى الخدمــات التيســيرية المناســبة لــه. 
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الوصف الوظيفي

عند كتابة الوصف الوظيفي ومواصفات المرشحين:

يجــب عليــك التأكــد مــن أن الوصــف الوظيفــي يبيــن بوضــوح غــرض ونطــاق الــدور 	 
بالوظيفــة. المتعلــق  الإداري  والدعــم  الوظيفــي، 

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

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

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

تحقيــق ذلــك. علــى ســبيل المثــال، يمكــن أن يحتــاج الموظــف ذي مــرض الكلــى المزمــن 
إلــى العمــل مــن منزلــه لعــدة أيــام فــي الأســبوع. يجــب التركيــز علــى إنتــاج الموظــف وليــس 
علــى الســاعات التــي يقضيهــا علــى مكتبــه، وتمكيــن الموظفيــن مــن العمــل بمرونــة لإنجــاز 

المهــام الأساســية حيــث يكــون ذلــك ممكًنــا. 
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 
ــا مــن أصحــاب العمــل التعاطــي مــع الضغــوط  علــى أنهــا بمثابــة تخــٍل عــن المســؤولية. ويبقــى مطلوًب
ومســتويات الإجهــاد النفســي التــي يتعــرض لهــا موظفوهــم. وينبغــي تفــادي العبــارات التعميميــة، 
ومنهــا علــى ســبيل المثــال: »يجــب أن يكــون الموظــف قــادًرا علــى العمــل تحــت الضغــط«، أو »يجــب 

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

عند الإعلان عن وظيفة:

اســتخدم عبــارات إيجابيــة، علــى ســبيل المثــال »إننــا نرحــب بالمتقدميــن مــن الاأشــخاص ذوي 	 
الإعاقــة والأشــخاص ذوي الحــالات الصحيــة«.

اكتــب اســم جهــة الاتصــال التــي يمكــن للأشــخاص الذيــن يحتاجــون إلــى خدمــات تيســيرية 	 
المختلفــة  الاتصــال  وســائل  مــن  عــدد  باســتخدام  بهــا،  الاتصــال  التوظيــف  عمليــة  أثنــاء 
)علــى ســبيل المثــال البريــد الإلكترونــي، والهاتــف، والرســائل القصيــرة، والرســائل بالوســائط 

المتعــددة(.
أذكــر أنــه يمكــن قبــول الطلبــات بصيــغ بديلــة، علــى ســبيل المثــال مكتوبــة علــى ورق، أو 	 

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

الراديــو المحليــة أو مواقــع الإنترنت.
ضع إعلان الوظيفة على موقع البوابة الوطنية للعمل - طاقات	 

https://www.taqat.sa/web/guestemployer/home 

استمارات طلبات التوظيف

يمكــن أن يتوجــب تقديــم خدمــات تيســيرية خــلال عمليــة اختيــار القائمــة الأوليــة 
للمرشــحين، حيــث يمكــن لمقــدم الطلــب ذي مــرض الكلــى المزمــن:

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

عمليــة وعمــل تطوعــي.
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المقابلات الشخصية

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

بالعمــل. 

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

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

التعريف والتدريب

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

التعريــف. عمليــة  خــلال  السياســات  هــذه  علــى  الجــدد 

يتمكــن  بحيــث  متاًحــا  شــركتك  فــي  المعتــاد  والتدريــب  التعريــف  برنامــج  يكــون  أن  المهــم  مــن 
الموظفــون ذوو الكلــى مــن الحصــول علــى نفــس المعلومــات، علــى ســبيل المثــال نفــس المعلومــات 
عــن سياســات وإجــراءات الصحــة والســلامة بالشــركة. اســأل جميــع الموظفيــن الجــدد عمــا إذا كانــوا

فــرص  علــى  الكلــى  الموظفيــن ذوي  مــن حصــول  أيضــأ  وتأكــد  تيســيرية،  إلــى خدمــات  يحتاجــون 
المهنــي. التطــور  وفــرص  والاجتماعــات  الخارجــي  التدريــب  فــي  للمشــاركة  متكافئــة 

أ��ً� و���ً�
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دراسة الحالة ١

عهود -الجزء الأول
CASE STUDY

تعمــل عهــود بوظيفــة باحثــة لــدى شــركة 
طبية خاصة منذ عشــر ســنوات. وقد أصيبت 
فــي  تســبب  خفيــف  كلــى  بمــرض  مؤخــًرا 
التركيــز. فــي  بالإجهــاد وصعوبــة  شــعورها 

أيًضــا حاجتهــا  الكلــى يعنــي  مــرض  مــن ذوي  كــون عهــود 
لاســتخدام دورة الميــاه بشــكل أكثــر تكــراًرا. غيــر أن أقــرب 
مــا  للأعلــى،  بعــد طابقيــن  علــى  المكتــب  فــي  ميــاه  دورة 
يعنــي أّن عليهــا أخــذ اســتراحاٍت أطــول بعيــًدا عــن مكتبهــا.

الكلــى  بمــرض  عهــود  تشــخيص  منــذ 
المزمــن، أصبحــت مضطــرة لزيــارة الطبيب 

حالتهــا. لمراقبــة  بانتظــام 

لتبلغهــا  حّصــة  المباشــرة  برئيســتها  عهــود  اجتمعــت 
مؤخــًرا. تشــخيصه  تــم  الــذي  بمرضهــا 

اقترحــت حصــة علــى عهــود أنــه قــد يكــون مــن المفيــد 
لهــا الاجتمــاع بمديــرة المــوارد البشــرية، للمســاعدة فــي 
لعهــود  تقديمهــا  يمكــن  التــي  المســاندة  نــوع  تحديــد 
بنــاًء علــى توصيــات طبيبهــا والأفــكار التــي تراهــا عهــود 

مناســبة بشــأن كيفيــة أدائهــا لواجبــات عملهــا.
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الاحتفاظ بالموظف

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

المتفــق عليهــا. 

يجــب تضميــن مراجعــات دوريــة للخدمــات التيســيرية، علــى ســبيل المثــال فــي نهايــة فتــرة التجربــة، 
وفــي جلســات الإشــراف والتقييــم لضمــان اســتمرار فاعليــة الخدمــات التيســيرية. وتعتبــر اتفاقيــة 
الخدمات التيســيرية المصممة خصيًصا بما يتناســب مع احتياجات الموظف، طريقة جيدة لتســجيل 

ومراجعــة الخدمــات التيســيرية المعقولــة.

ويجــب أيًضــا التأكــد مــن اتبــاع نفــس الطريقــة فيمــا يتعلــق بالخدمــات التيســيرية عندمــا يتقــدم 
الموظــف ذو مــرض الكلــى المزمــن بطلــب للترقيــة، وهنــا أيًضــا يجــب عــدم وضــع أي افتراضــات حــول 

مــا يمكــن أو مــا لا يمكــن للموظــف القيــام بــه.

تتفــاوت الخدمــات التيســيرية التــي يحتاجهــا الموظــف ذو مــرض الكلــى المزمــن وتختلــف اختلاًفــا 
كبيــًرا مــن شــخص إلــى آخــر. ولذلــك ينبغــي علــى المــدراء التحــدث مــع الموظفيــن بشــأن الصعوبــات 
التــي يواجهونهــا علــى المســتوى الفــردي. ويمكــن أن يكــون الموظفــون ذوو أمــراض الكلــى المزمنــة 
علــى درايــٍة بمــا يحتاجونــه علــى وجــه التحديــد أو قــد لا يكونــون بحاجــة إلــى أي شــيء علــى الإطــلاق. 
فــإذا كان الشــخص لديــه مــرض الكلــى منــذ فتــرة طويلــة، يمكــن أن يكــون قــد طــّور أســاليب مفيــدة 

ووســائل “تكّيــف” للســيطرة علــى الأعــراض.

وفــي معظــم الحــالات، تكــون الخدمــة التيســيرية الوحيــدة المطلوبــة هــي زيــادة وعــي الزمــلاء فــي 
مــكان العمــل وقبولهــم للأشــخاص ذوي أمــراض الكلــى المزمنــة. ومــن المهــم جــًدا مشــاركة الشــخص 
دراســة  وينبغــي  معقولــة.  تيســيرية  خدمــات  أي  تقديــم  أو  التيســيرية  الخدمــات  فــي  النظــر  عنــد 

الخدمــات التيســيرية فــي ضــوء وظيفتهــم المحــددة.
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يمكن أن تشتمل أمثلة الخدمات التيسيرية على ما يلي:

الأدوار  العمــل أو  إلــى تغييــر فــي نمــط  المزمنــة  الكلــى  أمــراض  يمكــن أن يحتــاج الموظفــون ذوو 
يلــي: مــا  علــى  المطلوبــة  التيســيرية  الخدمــات  تشــتمل  أن  الوظيفيــة. ويمكــن 

تعديل أهداف الأداء مع أخذ تأثير مرض الكلى المزمن في الاعتبار.؛	 
مرونــة ســاعات الــدوام – علــى ســبيل المثــال، الســماح للموظــف بفتــرات اســتراحة منتظمــة 	 

لمســاعدته علــى إدارة تأثيــرات الإجهــاد؛
الســماح للموظــف بالعمــل مــن منزلــه لعــدد معيــن مــن أيــام الأســبوع أو إذا لــم يكــن علــى مــا 	 

يرام؛
تعديــل الوصــف الوظيفــي لاســتبعاد المهــام غيــر الضروريــة التــي تتســبب فــي صعوبــات 	 

محــددة؛
السماح للموظف بفترات استراحة لمساعدته على التركيز أو التنقل أو تناول الأدوية؛	 
تغييــر بيئــة العمــل. علــى ســبيل المثــال، الســماح للموظــف ذي مــرض الكلــى المزمــن بالجلــوس 	 

قريبـًـا مــن دورة الميــاه إذا كان يحتــاج إلــى اســتراحاٍت متكــررة لاســتخدامها.

الموظفون الذين يخضعون لغسيل الكلى

الغــرض مــن غســيل الكلــى هــو المســاعدة علــى الحفــاظ علــى تــوازن المــواد الكيماويــة بالجســم، تماًمــا 
كمــا تفعــل الكليتــان عندمــا تكونــا ســليمتين. ويجــري غســيل الكلــى عــادًة فــي مركــز غســيل كلــى أو 
فــي مستشــفى، ثــلاث مــرات فــي الأســبوع، لمــدة ســاعتين إلــى أربــع ســاعات فــي كل مــرة. وســوف 

يحتــاج الموظــف إلــى وقــت كاٍف لحضــور هــذه الجلســات.

تتفــاوت الفتــرة الزمنيــة المطلوبــة لغســيل الكلــى مــن شــخص إلــى آخــر. وفــي بعــض الحــالات، يمكــن 
أن يكــون مــرض الكلــى مشــكلة مؤقتــة ويمكــن إيقــاف غســيل الكلــى بعــد أن تتعافــى الكليتــان.

فــي بعــض الأحيــان، يحتــاج الشــخص ذو مــرض الكلــى المزمــن إلــى زراعــة كليــة. وليــس بالإمــكان دائًمــا 
إجــراء عمليــة زراعــة الكليــة فــوًرا، وبالتالــي يمكــن أن يحتــاج إلــى غســيل كلــى إلــى حيــن العثــور علــى 

متبــرع مناســب.

إذا كانــت عمليــة زراعــة الكليــة غيــر مناســبة، علــى ســبيل المثــال إذا كان الشــخص ليــس بصحــة جيــدة 
تســمح لــه بالخضــوع لعمليــة جراحيــة كبيــرة، فســوف يلزمــه إجــراء غســيل كلــى طيلــة حياتــه.
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وإذا كان الموظــف يخضــع لغســيل كلــى، يمكــن أن يوضــع لــه أنبــوب قســطرة )وهــو أنبــوب رفيــع 
يتــم إدخالــه فــي الشــريان بيــن الكتــف والرقبــة(. ويحتــاج الشــخص إلــى المحافظــة علــى نظافــة هــذا 

الأنبــوب، وبالتالــي يمكــن أن يتوجــب تعديــل أي أعمــال جســدية تتطلبهــا وظيفتــه.

يوضــع أنبــوب قســطرة بطنــي للأشــخاص الذيــن يخضعــون لغســيل كلــى بريتونــي. ويمكــن أن يتســبب 
هــذا الأنبــوب فــي إعاقــة الأعمــال الجســدية التــي يقومــون بهــا. ويحتــاج الموظــف إلــى مــكان فيــه 
خصوصيــة لتغييــر أنبــوب القســطرة البطنــي، أو لفتــرة مــن الوقــت للذهــاب إلــى المستشــفى أو مركــز 

غســيل الكلــى للقيــام بذلــك، بحســب نــوع غســيل الكلــى البريتونــي الــذي يخضــع لــه.

يحتــاج الموظفــون اللذيــن يخضعــون لغســيل كلــى إلــى فتــرات توقــف عــن العمــل لهــذا الغــرض. 
وتعتمــد الخدمــات التيســيرية المطلوبــة علــى الفتــرة الزمنيــة المطلوبــة. فــإذا كان الشــخص يخضــع 
لغســيل كلــى لفتــرة زمنيــة قصيــرة، يمكــن أن تكــون الخدمــة التيســيرية الفعالــة الســماح لــه بســاعات 
عمــل مرنــة. أمــا إذا كانــت الشــخص يحتــاج إلــى غســيل كلــى لفتــرة زمنيــة طويلــة، يمكــن أن تحتــاج 

إلــى النظــر فــي إجــراء تغييــرات دائمــة فــي ترتيبــات عمــل الموظــف.



23

الخدمات التيسيرية المقدمة للأشخاص ذوي مرض الكلى المزمن

طبعة 1, ابريل 2017

دراسة الحالة 1

عهود -الجزء الثاني
CASE STUDY

بعــد الاجتمــاع مــع عهــود، اختــارت مديــرة المــوارد البشــرية 
بالمشــاركة مــع عهــود الخدمــات التيســيرية التــي يمكــن أن 

تســاعدها فــي مــكان العمــل.

تشمل هذه الخدمات التيسيرية ما يلي:

الســماح لعهــود بالتأخــر ســاعًة عــن مواعيــد بــدء وانتهــاء دوامهــا لمســاعدتها 	 
علــى التكيــف مــع الإجهــاد الــذي تشــعر بــه فــي الصبــاح.

الســماح لعهــود بخيــارات عمــل مرنــة حيــث يمكــن لهــا أن تعمــل مــن منزلهــا 	 
)خيــار العمــل عــن ُبعــد( فــي الأيــام التــي تشــعر فيهــا بنهــا ليســت علــى مــا ُيــرام أو 

عندمــا تحتــاج إلــى زيــارة الطبيــب.

تغييــر مــكان طاولــة مكتــب عهــود ووضعهــا علــى مســافة قريبــة مــن دورة 	 
الميــاه.

شؤون املظف�

دورة
مياه

بعــد الاجتمــاع، جلســت عهــود مــع حصــة لمناقشــة هــذه الخدمــات التيســيرية واتفقتــا علــى 
إمكانيــة تنفيذهمــا بفاعليــة.
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الدعم العاطفي والسلامة العاطفية

مــن الطبيعــي أن يشــعر الشــخص بتغيــرات مزاجيــة بعــد الإصابــة بمــرض كلــى مزمــن. ويمكــن أن 
يشــمل ذلــك الإجهــاد النفســي أو القلــق أو الحــزن أو الاكتئــاب. ويمكــن أن تكــون هــذه المشــاعر 
جديــدة علــى الشــخص، ويمكــن أن يلاحــظ الرئيــس المباشــر للموظــف أو صاحــب عملــه الفــرق أيًضــا. 
وفــي بعــض الأحيــان، تختفــي هــذه العواطــف بعــد مــرور فتــرة مــن الزمــن ونتيجــة لإعــادة التأهيــل. 
ويجــب علــى الرئيــس المباشــر تقديــم الدعــم للموظــف أثنــاء مــروره بهــذه المرحلــة، كمــا يتوجــب عليــه 

أيًضــا إدارة ردود فعــل الموظفيــن الآخريــن. 

يمكــن أن يشــتمل هــذا الدعــم علــى التأكــد مــن مشــاركة الموظــف فــي برنامــج مســاعدة الموظفيــن 
)إن وجــد(، أو الخدمــات الاستشــارية، أو المشــاركة فــي شــبكات أو منتديــات الموظفيــن ذات الصلــة.

إجازة الإعاقة وإدارة حالات الغياب

قــد تحتــاج إلــى عمــل ترتيبــات تيســيرية بإجــراءات إدارة الحضــور والانصــراف للتأكــد مــن معاملــة 
الأشــخاص ذوي أمــراض الكلــى المزمنــة بإنصــاف.

وبينمــا قــد يحتــاج بعــض الموظفيــن لإجــازة لأغــراض المواعيــد الطبيــة، لا ينبغــي أن نفتــرض ارتفــاع 
معــدل الغيــاب لــدى كل موظــف ذي مــرض كلــى مزمــن. ويمكــن أن يحتــاج الموظفــون إلــى بعــض 
المواعيــد فــي المستشــفيات، ولكــن يجــري غالبــًا التخطيــط لهــا  مســبًقا ويكــون للموظــف برنامــج 
عــلاج ثابــت. ويمكــن تصنيــف هــذا النــوع مــن الغيــاب تحــت مســمى »إجــازة إعاقــة«، ويمكــن اعتبارهــا 
خدمــة تيســيرية معقولــة. وإذا كانــت إجــازة الإعاقــة لفتــرة معقولــة، ينبغــي أن تكــون مدفوعــة 

الأجــر.

يمكن أن يحتاج أصحاب العمل إلى ما يلي:

عــودة الموظــف إلــى العمــل بشــكل تدريجــي ومرحلــي بعــد فتــرة الإجــازة المرضيــة، بحيــث 	 
تتــم زيــادة ســاعات العمــل تدريجًيــا علــى مــدى فتــرة مــن الزمــن؛

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

السماح للموظف بالمرونة في ساعات العمل للتغلب على الإجهاد الناتج عن العلاج.	 
كــن متفهًمــا. فالموظــف ســيحاول علــى الأرجــح العــودة للعمــل إذا كان يعلــم بأنه يســتطيع 	 

أخــذ فتــرة راحــة أو الانصــراف والعــودة إلــى منزلــه عنــد الضــرورة.
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يعمــل محمــد بوظيفــة مديــر حســابات عمــلاء لــدى شــركة تأميــن. وهــو مصــاب 
بمــرض كلــى مزمــن منــذ عشــر ســنوات، وكان يســتطيع التحكــم بحالتــه هــذه 

بفاعليــة والعمــل بــدوام كامــل. 

ســاءت حالــة محمــد مؤخــًرا، وقــد أكــد طبيبــه بأنــه ســوف يحتــاج 
إلــى إجــراء غســيل كلــى لفتــرة زمنيــة قصيــرة.

وأن  تدهــورت  قــد  حالتــه  بــأن  عبــداهلل  محمــد  أخبــر 
طبيبــه قــد أكــد لــه أنــه ســوف يحتــاج إلــى غســيل كلــى 
لفتــرة مــن الوقــت. وقــد طلــب عبــداهلل مــن محمــد 

الاجتمــاع معــه لمناقشــة ذلــك.

خــلال الاجتمــاع، شــرح محمــد أنــه يحتــاج إلــى إجــازة ليوميــن كل أســبوع لزيــارة 
المستشــفى وتلقــي العــلاج. وأخبــره عبــداهلل أن الشــركة ترغــب فــي دعمــه أثنــاء 

تلقيــه العــلاج وحتــى شــفائه.

طمــأن عبــداهلل محمــًدا أن أيــام غيابــه ســوف تســجل علــى أنهــا إجــازة إعاقــة ولــن 
ُتحتســب كإجــازة مرضيــة عامــة. واقتــرح عبــداهلل أيًضــا علــى محمــد العمــل مــن 
منزلــه فــي الأيــام التــي يشــعر فيهــا بالتعــب أو إذا كان غيــر قــادر علــى الحضــور إلــى 

المكتــب، حيــث إن الشــركة تهــيء للموظفيــن خيــار العمــل عبــر الهاتــف.

اتصــل عبــداهلل أيًضــا بصنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية الــذي يقدم المشــورة بشــأن 
الإعانــات الماليــة التــي يمكــن أن تتلقاهــا الشــركة لتعويضهــا عــن أيــام غيــاب 

محمــد للخضــوع لغســيل الكلــى.

دراسة الحالة 2

محمد
CASE STUDY
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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 ذو الإعاقــة أو الشــخص ذو الحالــة الصحيــة أو فصلــه مــن عملــه.

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

وزملائــه.

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

اتباع طريقة إدارة الحالات.	 
إجــراء تقييــم فــردي وموضوعــي وفعــال لأي مخاطــر تتعلــق بتوظيــف شــخص ذي مــرض 	 

كلــى مزمــن.
تقديم خدمات تيسيرية يمكن أن تقلل أو تزيل المخاطر التي قد يتعرض لها الشخص.	 
القيــام بــكل مــا هــو عملــي بشــكل معقــول للتقليــل مــن أو إزالــة المخاطــر المتعلقــة ببيئــة 	 

العمــل أو أنشــطة العمــل ولتطبيــق معاييــر ممارســة ســليمة وآمنــة.
التعامل بشكل معقول مع أي حالات تنطوي على مخاطر أخرى.	 

الصحة والسلامة
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الإخلاء في حالات الطوارئ

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

حريــق. نشــوب 

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

يمكن أن تشتمل الاعتبارات المتعلقة بالأشخاص ذوي أمراض الكلى المزمنة على ما يلي:

إتاحة وقت إضافي للتدريب على الإخلاء.	 
استخدام مصعد إخلاء لحالات الحريق إذا كان متوفًرا.	 
وضع درابزين للسلالم للمساعدة أثناء الإخلاء.	 
قيام مسؤولي الحريق بإجراء معاينات إضافية.	 
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إطار العمل الرقابي في المملكة العربية السعودية  .6

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

الســعودية.

)أ( على المستوى الدولي

المادة )27(

العمل والعمال

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

مــا يلــي:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تعريف الإعاقة الصادر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

نظام رعاية المعوقين

فــي  والعمــل  للإعاقــة  تعريفــًا  الاجتماعيــة  والتنميــة  العمــل  وزارة  أصــدرت 
المــادة )العاشــرة( مــن اللائحــة التنفيذيــة فــي تنفيــذ أحــكام المــادة )الثامنــة 
رقــم 1982  الــوزاري  القــرار  فــي  والتــي صــدرت  العمــل  نظــام  مــن  والعشــرون( 
العمــل. لنظــام  الُمعدلــة  التنفيذيــة  اللائحــة  أقــر  الــذي  وتاريــخ 28/6/1437هـــ 

 
حيــث أوضحــت المــادة العاشــرة المقصــود بالشــخص ذوي الإعاقــة بأنــه “كل شــخص يثبــت بموجــب 
تقريــر طبــي صــادر عــن وزارة الصحــة أو المستشــفيات فــي القطاعــات الحكوميــة الأخــرى أو بموجــب 
إحــدى البطاقــات التعريفيــة الصــادرة عــن وزارة العمــل والتنميــة  الاجتماعيــة أن لديــه إعاقــة دائمــة 
الإعاقــة  العقليــة،  الإعاقــة  الســمعية،  الإعاقــة  البصريــة،  الإعاقــة  التاليــة:  الإعاقــة  مــن  أكثــر  أو 
الجســمية، الإعاقــة الحركيــة، صعوبــات التعلــم، صعوبــات النطــق والــكلام، الاضطرابــات الســلوكية، 
والاضطرابــات الانفعاليــة، التوحــد، أو اي إعاقــة أخــرى تتطلــب احــد أشــكال الترتيبــات والخدمــات 

التيســيرية“

يمكــن الاطــلاع علــى تعريــف الإعاقــة علــى موقــع وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة باللغــة العربيــة 
علــى الرابــط التالــي:

https://portal.moi.gov.sa/ar/News/news_343
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الأشــخاص ذوي  بمــا فيهــم  المهــارة  الموهوبيــن وذوي  بتوظيــف  إذا كنــت صاحــب عمــٍل يهتــم 
الإعاقــة، فيمكــن للخدمــات والمؤسســات والشــركات التاليــة أن تســّهل احتياجــات العمــل لديــك.

p طاقات – البوابة الوطنية للعمل  
طاقات هي مبادرة وطنية أنشئت لتكون منصة افتراضية لسوق العمل في المملكة 
العربية السعودية، وتمتد لتغطي القطاعين العام والخاص.ترتكز رسالة طاقات على 
تقديم وتبادل خدمات التوظيف والتدريب بكفاءة وفعالية لزيادة استقرار وتطوير 

القوى العاملة.

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

p :فروع صندوق تنمية الموارد البشرية و مراكز طاقات     

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

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

p  المركز السعودي لزراعة الأعضاء  
التنسيق لزراعة الأعضاء والتبرع  من المتوفين دماغيًا و رفع مستوى خدمات رعاية مرضى 

الفشل العضوي ليضم كافة الأعضاء

8001245500  : هاتف مجاني  
009660126611548  -  009660114451100  : هاتف   

www.scot.gov.sa 	: الموقع الإلكتروني 
13 - 1  : المنطقة  

المؤسسات المفيدة والإعانات المقدمة  .7
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p جمعية الأمير فهد بن سلمان لرعاية مرضى الفشل الكلوي   
توفير الأجهزة و الأدوية و المسـتلزمات الطبية، تشجيع و دعم البحث العلمي و برامج 

الوقاية و التوعية الخاصة بأمراض الكلى و زراعتها

8006105555  : هاتف مجاني  
009660114103332  : هاتف   

www.kellana.org.sa  : الموقع الإلكتروني 
info@kellana.org.sa  : البريد الالكتروني 

13 - 1  : المنطقة  

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

+966 11 488 4401  : هــاتف   
+966 11 482 6164  : فاكس   

  www.kscdr.org.sa  : الموقع الاكتروني 
13 - 1  : المنطقة  

p  مركز الملك سلمان لأمراض الكلى  
تقديم خدمة طبية متميزة وعالية الجودة للمواطنين الذين لديهم  أمراض الكلى 

بالوسائل الأكثر كفاءة والأكثر سلامة . وتحقيق التميز في مجال التعليم والتدريب 
والبحث العلمي

00960114976333  : هاتف   
www.kskc.gov.sa	  : الموقع الإلكتروني 
info@kskc.gov.sa  : بريد الكتروني  

13 - 1  : المنطقة  
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p قادرون – شبكة أصحاب الأعمال والإعاقة  
تقديم الإرشاد والتوجيه والتدريب ومعايير الممارسة الأفضل لأصحاب العمل لتوظيف 

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

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

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

لتمكين المستخدمين من الوصول إلى صفحات الإنترنت بدون مشاكل.

    www.w3.org  : الموقع الاكتروني 
عالمي  : المنطقة  

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

دولة لضمان أعلى مستويات الصحة لجميع الناس.

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

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

للأشخاص ذوي الإعاقة

http://www.businessanddisability.org/index.php/en  : الموقع الاكتروني 
عالمي  : المنطقة  
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الملحق 1
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الشركاء المتعاونون  .8

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

فضلًا الاتصال بصندوق تنمية الموارد البشرية – توافق على البريد الإلكتروني

 tawafuq@hrdf.org.sa 

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

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












