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1.	 http://www.who.int/features/qa/76/ar/
2.	 http://www.nhs.uk/conditions/Hepatitis/Pages/Introduction.aspx

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 و الأشــخاص ذوي الحــالات الصحيــة. وســوف يكــون هــذا الدليــل مفيــًدا بشــكل خــاص لمــدراء 
المــوارد البشــرية، والمــدراء المشــرفين، ومراكــز طاقــات، ومكاتــب التوظيــف، وأي خدمــات أخــرى 

تهــدف إلــى تشــجيع توظيــف الأشــخاص ذوي الإعاقــة والأشــخاص ذوي الحــالات الصحيــة.   

ما	هو	التهاب	الكبد	الوبائي؟

ــد الوبائــي هــو مصطلــح يســتخدم لوصــف التهــاب الكبــد ويمكــن أن يشــفى ذاتيــًا مــن  التهــاب الكب
دون عــلاج أو يتطــور ليصبــح تليفــًا )تنــّدب الكبــد( أو تشــّمعًا أو ســرطانًا يلحــق بالكبــد. ومــن أكثــر 
أســباب الإصابــة بالالتهــاب شــيوعًا فــي العالــم هــي فيروســات الكبــد، ولكنــه يمكــن أن ينجــم أيضــًا عــن 
أمــراض أخــرى ومــواد ســامة )مثــل الكحــول وبعــض الأدويــة( وعــن الإصابــة بأمــراض المناعــة الذاتيــة.1

هناك عدة أنواع مختلفة من التهاب الكبد الوبائي، هي )A, B, C, D, E( كما هو مذكور أدناه.

بعــض الأنــواع لا تــؤدي إلــى أي مشــاكل خطيــرة، غيــر أن بعضهــا الآخــر يمكــن أن يــدوم طويــًلا )يكــون 
مزمًنــا(، ويتســبب فــي حــدوث نــدوب علــى الكبــد )تليــف الكبــد(، وبالتالــي توقــف الكبــد عــن أداء 

وظائفــه، وفــي بعــض الحــالات، الإصابــة بســرطان الكبــد.2

ما	هي	أعراض	التهاب	الكبد	الوبائي؟

فــي معظــم الأحيــان لا يكــون لالتهــاب الكبــد الوبائــي قصيــر الأمــد )حــاد( أي أعــراض ملحوظــة بحيــث 
يمكــن للشــخص أن لا يــدرك أنــه مصــاب بــه.  

مقدمة  .1
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ويمكن أن تشتمل الأعراض في حال ظهورها، على ما يلي: 

آلام في العضلات والمفاصل.	 
ارتفاع في درجة حرارة الجسم )حمى( إلى 38 درجة مئوية )100.4 فهرنهايت( أو أكثر.	 
الشعور بالمرض.	 
الشعور بتعب غير عادي طيلة الوقت.	 
الإحساس العام بالتوعك.	 
فقدان الشهية.	 
آلام في البطن.	 
البول غامق اللون.	 
اللون الرمادي الباهت للبراز.	 
الحكة في الجلد.	 
اصفرار العينين والبشرة )يرقان(.	 

يمكــن أيًضــا أن لا يكــون لالتهــاب الكبــد الوبائــي طويــل الأمــد )المزمــن( أي أعــراض ظاهــرة، إلــى أن 
يتوقــف الكبــد عــن العمــل بشــكل صحيــح ) فشــل الكبــد(، ولا يمكــن اكتشــافه ســوى مــن خــلال إجــراء 

فحوصــات الــدم.

ويمكــن أن يتســبب فــي مراحلــه اللاحقــة فــي حــدوث يرقــان، وانتفــاخ فــي الرجليــن أو الكاحليــن أو 
القدميــن، وتشــوش ذهنــي، وظهــور دم فــي  البــراز أو القــيء. 

الأسباب	وأنواع	العلاج

	:A	الوبائي	الكبد	التهاب

ينتــج التهــاب الكبــد الوبائــي A عــن الإصابــة بفيــروس التهــاب الكبــد الوبائــي A، وينتقــل عــادًة نتيجــة 
تنــاول الأطعمــة والمشــروبات الملوثــة ببــراز شــخص مصــاب بالفيــروس، وهــذا شــائع فــي الــدول التــي 

يكــون فيهــا مســتوى الوقايــة الصحيــة ســيًئا. 
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يــزول التهــاب الكبــد الوبائــي A عــادًة خــلال بضعــة أشــهر، علــى الرغــم مــن أنــه يمكــن أن يكــون فــي 
بعــض الأحيــان حــاًدا وأن يشــكل خطــًرا علــى الحيــاة. ولا يوجــد عــلاج محــدد لهــذا النــوع مــن التهــاب 

الكبــد الوبائــي، عــدا الأدويــة المزيلــة للأعــراض كالألــم والغثيــان والحكــة.

يوصــى بالتلقيــح ضــد التهــاب الكبــد الوبائــي A إذا كان مطلوًبــا مــن موظفيــك الســفر إلــى منطقــة 
ينتشــر فيهــا هــذا الفيــروس، علــى ســبيل المثــال شــبه القــارة الهنديــة، وإفريقيــا، وأمريــكا الوســطى، 

وأمريــكا الجنوبيــة، ومنطقــة الشــرق الأقصــى، وأوروبــا الشــرقية. 

	:B	الوبائي	الكبد	التهاب

ينتــج التهــاب الكبــد الوبائــي B عــن الإصابــة بفيــروس التهــاب الكبــد الوبائــي B المنتشــر فــي دم شــخص 
مصاب. 

التهــاب الكبــد الوبائــي B مــرض معــٍد شــائع  فــي جميــع أنحــاء العالــم، وينتقــل عــادًة من النســاء الحوامل 
المصابــات بالفيــروس إلــى أطفالهــن أو عــن طريــق العــدوى الناتجــة عــن احتــكاك الأطفــال ببعضهــم 
البعــض. وفــي حــالات نــادرة، يمكــن أن ينتقــل عبــر العلاقــات الجنســية غيــر المحميــة وحقــن العقاقيــر.

يمكــن لمعظــم الراشــدين المصابيــن بالتهــاب الكبــد الوبائــي B مقاومــة الفيروس والشــفاء من العدوى 
بالكامــل فــي غضون شــهرين.

غيــر أن معظــم الأشــخاص المصابيــن بهــذا الفيــروس كالأطفــال، يصابــون بالتهــاب طويــل الأمــد، 
وهــو مــا يعــرف بالتهــاب الكبــد الوبائــي B المزمــن، ويمكــن أن يــؤدي إلــى تشــمع فــي الكبــد وســرطان 
الكبــد. ويمكــن اســتخدام الأدويــة المضــادة للفيروســات لعــلاج هــذا النــوع مــن التهــاب الكبــد الوبائــي. 
يوصــى بالتلقيــح ضــد التهــاب الكبــد الوبائــي B للأشــخاص المصنفيــن ضمــن الفئــات الأكثرعرضــة 
لخطــر الإصابــة بالمــرض، علــى ســبيل المثــال العامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة والموظفيــن الذيــن 

يتطلــب عملهــم الســفر إلــى أجــزاء مــن العالــم تكــون فيهــا العــدوى أكثــر انتشــاًرا. 
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	:C	الوبائي	الكبد	التهاب

ينتــج التهــاب الكبــد الوبائــي C عــن الإصابــة بفيــروس التهــاب الكبــد الوبائــي C، وتحــدث الإصابــة 
عــادًة عــن طريــق نقــل الــدم الملــوث بالفيــروس مــن شــخص مصــاب. 

ينتشــر الفيــروس نتيجــة اتبــاع إجــراءات رعايــة صحيــة غيــر ســليمة، واســتخدام الحقــن الطبيــة غيــر 
الآمنــة، والمشــاركة فــي الإبــر لحقــن العقاقيــر. 

لا يــؤدي التهــاب الكبــد الوبائــي C  فــي الغالــب إلــى ظهــور أي أعــراض ملحوظــة أو تقتصــر أعراضــه 
علــى مــا يشــبه أعــراض الإنفلونــزا. لذلــك نجــد أن الكثيــر مــن الأشــخاص لا يدركــون أنهــم مصابــون 

بالفيــروس.

يســتطيع واحــد تقريبـًـا مــن بيــن أربعــة أشــخاص التغلــب علــى الالتهــاب والشــفاء مــن الفيــروس. وفــي 
بقيــة الحــالات، تبقــى العــدوى فــي جســم الشــخص المصــاب لســنوات عديــدة، وهذا مــا يعرف بالتهاب 

الكبــد الوبائــي C المزمــن الــذي يمكــن أن يــؤدي إلــى تشــمع وفشــل فــي الكبــد.

يمكــن أن يتــم عــلاج التهــاب الكبــد الوبائــي C المزمــن باســتخدام أدويــة مضــادة للفيروســات فعالــة 
جــًدا يمكــن حقنهــا أو تناولهــا علــى شــكل حبــوب، غيــر أنــه لا يوجــد أي لقــاح متوفــر فــي الوقــت الحاضــر 

لهــذا النــوع مــن التهــاب الكبــد الوبائــي.  

:D	الوبائي	الكبد	التهاب

ينتــج التهــاب الكبــد الوبائــي D عــن الإصابــة بفيــروس التهــاب الكبــد الوبائــي D، وهــو يصيــب فقــط 
الأشــخاص المصابيــن بالتهــاب الكبــد الوبائــي B، حيــث إن هــذا النــوع مــن الالتهــاب الكبــدي يحتــاج 

إلــى فيــروس التهــاب الكبــد الوبائــي B ليبقــى فــي الجســم. 

ينتقــل التهــاب الكبــد الوبائــي D عــادًة عــن طريــق الــدم أو الاتصــال الجنســي، وهــذا الفيــروس شــائع 
فــي أجــزاء مــن أوروبــا والشــرق الأوســط وإفريقيــا وأمريــكا الجنوبيــة. 

يمكــن أن تــؤدي الإصابــة بعــدوى التهــاب الكبــد الوبائــي D والتهــاب الكبــد الوبائــي B علــى المــدى 
الطويــل إلــى زيــادة احتمــال الإصابــة بمشــاكل خطيــرة منهــا تشــمع الكبــد وســرطان الكبــد.

لا توجــد لقاحــات مخصصــة تحديــًدا لالتهــاب الكبــد الوبائــي D، غيــر أن لقــاح التهــاب الكبــد الوبائــي 
B )انظــر أعــلاه( يمكــن أن يســاعد علــى حمايــة الأشــخاص مــن الإصابــة بــه.
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3.	 http://www.nhs.uk/conditions/Hepatitis/Pages/Introduction.aspx#symptoms

	:E	الوبائي	الكبد	التهاب

ينتــج التهــاب الكبــد الوبائــي E عــن الإصابــة بفيــروس التهــاب الكبــد الوبائــي E، وهــو ينتقــل عــادًة 
نتيجــة تنــاول الأطعمــة والمشــروبات الملوثــة ببــراز شــخص مصــاب بالفيــروس. 

التهــاب الكبــد الوبائــي E هــو عموًمــا عــدوى خفيفــة قصيــرة الأمــد لا تتطلــب أي عــلاج، ولكنها يمكن 
أن تشــكل خطــًرا علــى عــدد قليــل مــن الأشــخاص، ويمكــن أن تصبــح مزمنــة لــدى الأشــخاص الذيــن 
يعالجــون بمثبطــات نظــام المناعــة، ومنهــم علــى ســبيل المثــال الأشــخاص الذيــن خضعــوا لعمليــات 

زراعــة أعضــاء.

لا يوجــد أي لقــاح لالتهــاب الكبــد الوبائــي E، غيــر أنــك تســتطيع التخفيــف مــن مخاطــرة الإصابــة بهــذا 
الفيــروس باتبــاع معاييــر النظافــة الســليمة للمأكــولات والمشــروبات، وعلــى الأخــص عنــد الســفر إلــى 

أجــزاء مــن العالــم يكــون فيهــا مســتوى الوقايــة الصحيــة ســيًئا.3

التهاب	الكبد	بالمناعة	الذاتية	

التهــاب الكبــد بالمناعــة الذاتيــة ســبب نــادر الحــدوث يــؤدي إلــى الإصابــة بالتهــاب الكبــد الوبائــي 
طويــل الأمــد، وهــو يحــدث بفعــل مهاجمــة جهــاز المناعــة للكبــد والتســبب بتضــرره. ويمكــن بالنتيجــة 

أن يتضــرر الكبــد إلــى درجــة يتوقــف معهــا عــن أداء وظائفــه بشــكل صحيــح. 

يشــتمل عــلاج التهــاب الكبــد بالمناعــة الذاتيــة علــى تنــاول أدويــة فعالــة جــًدا لتثبيــط جهــاز المناعــة 
والتخفيــف مــن الالتهــاب.

ولا تــزال العوامــل المســببة لالتهــاب الكبــد بالمناعــة الذاتيــة غيــر واضحــة، ومــن غيــر المعــروف مــا إذا 
يمكــن القيــام بــأي شــيء لتجنــب الإصابــة بــه.

المعرفة	والمحافظة	على	السرية	

قــد لا يتضــح ظاهرًيــا بــأن الموظــف لديــة التهــاب الكبــد الوبائــي، يجــب علــى صاحــب العمــل الاعتمــاد 
علــى الموظــف لإخبــاره بمــا إذا كان لديــة التهــاب الكبــد الوبائــي. ولكــن الموظــف يتــردد فــي الغالــب 
فــي الإفصــاح عــن ذلــك بســبب خوفــه مــن التعــرض للتمييــز أو شــعوره بــأن مرضــه لا يؤثــر علــى قدرتــه 

علــى القيــام بوظيفتــه.
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إذا كان المتقدميــن للتوظيــف يدركــون أنــك تعتمــد سياســة إيجابيــة للتكافــؤ الوظيفــي بشــركتك، 
وعلــى الأخــص أنــك علــى اســتعداد لتقديــم خدمــات تيســيرية معقولــة لجميــع الموظفيــن، فإنهــم 
ســوف يكونــون أكثــر ميــًلا للتحــدث معــك عــن أي إعاقــة أو حالــة صحيــة، بمــا فــي ذلــك التهــاب الكبــد 

الوبائــي.

 ويمكن أن تكون الصراحة مفيدة للأسباب التالية: 

يمكــن أن يتســبب الضغــط النفســي الناتــج عــن عــدم الإفصــاح عــن الإعاقــة أو الحالــة الصحيــة فــي 	 
تفاقــم الصعوبــات التــي يواجههــا الشــخص فــي العمــل.

يمكــن عنــد ذلــك أن يحــدد الموظــف ومديــره مًعــا الخدمــات التيســيرية المطلوبــة، إن وجــدت، 	 
للمحافظــة علــى مســتوى الأداء أو تحســينه. 

يمكن الحصول على دعم ومساندة من زملاء الموظف.	 
بصفتــك صاحــب عمــل، يتوجــب عليــك المحافظــة علــى ســرية المعلومــات الشــخصية والطبيــة 	 

الخاصة بمقدم طلب التوظيف أو الموظف. ويتوجب عليك الامتناع عن الكشــف عن تفاصيل 
إعاقــة الشــخص أو حالتــة الصحيــة لأي شــخص آخــر ســوى فــي الحــالات التاليــة:

إذا كان ذلك ضرورًيا ضرورة مطلقة، وبعد: 	 

الحصول على موافقة صريحة من الشخص ذي العلاقة.	 
إذا كان ذلك ضرورًيا لتسهيل قدرة الشخص على القيام بعمله.	 

يتوجــب عليــك تســجيل البيانــات الشــخصية والمعلومــات الطبيــة بطريقــة لا تجعلهــا عرضــة للكشــف 
عنهــا دون قصــد.
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الخدمــات التيســيرية هــي طريقــة لإزالــة العوائــق التــي تعتــرض ســبيل الشــخص ذي 
الإعاقــة أو الشــخص ذو الحالــة الصحيــة للقيــام بعملــه. علــى ســبيل المثــال، تغييــر 
مــكان عملــه، أو الطريقــة التــي يمــارس فيهــا عملــه، أو تزويــده بأجهــزة لمســاعدته.

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

وغيــر باهظــة التكلفــة ويمكــن أن تكــون مجديــة اقتصادًيــا.

الخدمات	التيسيرية	ومعايير	الممارسة	الأفضل

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

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

بالتحــدث بانتظــام مــع الموظفيــن عــن عملهــم، يمكنــك أن تحــدد التحديــات التــي يحتمل أن يواجهها 
موظــف فــي عملــه نتيجــة لإصابتــه بالتهــاب كبــد وبائــي. وســوف يتيــح لــك ذلــك فرصــة للتحــدث عــن 
الخدمــات التيســيرية التــي يمكــن أن تســاعد الموظــف علــى العمــل بمزيــد مــن الفعاليــة والكفــاءة. 
الوظائــف،  لشــغل  بطلبــات  يتقــدم مرشــحون جيــدون  لا  أن  التيســيرية، يمكــن  الخدمــات  وبــدون 
ويمكــن خســارة موظفيــن جيديــن. وتتفــاوت الاحتياجــات المحــددة مــن شــخص إلــى آخــر. لذلــك يجــب 

عليــك دائًمــا ســؤال الشــخص عمــا يحتاجــه.

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

ما هي الخدمات التيسيرية ؟  .2
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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 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.

لا يحتــاج معظــم الأشــخاص اللذيــن لديهــم التهــاب الكبــد الوبائــي إلــى أي خدمــات تيســيرية. وإن 
احتاجــوا إلــى ذلــك، فإنــه يكــون ناتًجــا بشــكل رئيســي عــن الآثــار الجانبيــة للعــلاج. وعــادًة لا يؤثــر ذلــك 

بشــكل جــدي علــى أداء العمــل، ولكنــه يمكــن أن يتســبب فــي صعوبــات مؤقتــة للشــخص.
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ما مدى شيوع التهاب الكبد الوبائي؟  .3

تصــدر منظمــة الصحــة  العالميــة معلومــات وإحصائيــات حــول التهــاب الكبــد الوبائــي فــي جميــع أنحــاء 
العالــم. ووفًقــا لتقديــرات منظمــة الصحــة العالميــة: 

يبلــغ عــدد المصابيــن بالتهــاب الكبــد الوبائــي B المزمــن )المتمثــل بوجــود الُمســتضد الســطحي 	 
لالتهــاب الكبــد الوبائــي B لفتــرة لا تقــل عــن 6 أشــهر( 240 مليــون شــخص.

يتــراوح عــدد المصابيــن بالتهــاب الكبــد الوبائــي C المزمــن مــا بيــن 130 مليــون إلــى 150 مليــون 	 
شــخص فــي جميــع أنحــاء العالــم.

يبلغ عدد المصابين بالتهاب كبد وبائي مزمن من النوعين D و B حوالي 15 مليون شخص.	 
هنــاك مــا يقــدرب 20 مليــون إصابــة بالتهــاب الكبــد الوبائــي E ســنوًيا حــول العالــم، تــؤدي إلــى مــا 	 

يقــدر بـــ 3.3 مليــون حالــة إصابــة بالتهــاب الكبــد الوبائــي E مصحوبــة بأعــراض، و56.000 حالــة وفــاة 
.E ناتجــة عــن التهــاب الكبــد الوبائــي
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4.	 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3530988/
5.	 http://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/News/Pages/News-2013-07-27-001.aspx

“فيــروس التهــاب الكبــد الوبائــي B وفيــروس التهــاب الكبــد الوبائــي C وبــاء منتشــر عالمًيــا. وعلــى الرغم 
مــن الانخفــاض الملحــوظ فــي معــدلات الإصابــة بعــدوى فيــروس التهــاب الكبــد الوبائــي B وفيــروس 
التهــاب الكبــد الوبائــي C فــي المملكــة العربيــة الســعودية، غيــر أن هذيــن الوباءيــن الفيروســيين 
يتســببان فــي تزايــد الحــالات المرضيــة ومعــدلات الوفيــات بشــكل ملحــوظ، ويشــكلان عبًئــا كبيــًرا علــى 

نظــام الرعايــة الصحيــة للدولــة”.4

للتصــدي  مبكــر  وقــت  منــذ  الســعودية جهودهــا  العربيــة  بالمملكــة  الصحــة  وزارة  واصلــت  “ولقــد 
لفيروســات الكبــد واتخــذت تدابيــر إســتراتيجية لمكافحــة هــذا المــرض، وذلــك بوضــع خطــة وطنيــة 
طويلــة المــدى للتحصيــن ضــده، بالإضافــة إلــى سلســلة مــن حمــلات التوعيــة الصحيــة، فقامــت بــإدراج 
التطعيــم ضــد بعــض ســلالات فيــروس الكبــد، خاصــة فيــروس B ضمــن شــهادات التطعيــم لحديثــي 
الــولادة، حيــث حققــت هــذه الإجــراءات نتائــج إيجابيــة مهمــة علــى المســتوى الوطنــي، أســهمت فــي 
تخفيــض معــدلات الإصابــة، فقــد أبانــت دراســة مســحية أجريــت فــي الثمانينيــات أن نســبة الإصابــة 
بالفيــروس B هــي %8، وبعــد إدخــال التطعيــم ضــد التهــاب الكبــد B ومــرور عشــر ســنوات انخفــض 
معــدل الإصابــة إلــى أقــل مــن %1 لــكل مائــة ألــف فيمــن هــم دون ســن العشــرين، وحديًثــا، قامــت وزارة 
الصحــة منــذ خمســة أعــوام بإضافــة لقــاح فيــروس A إلــى قائمــة تطعيمــات برنامــج التحصيــن الوطنــي 

ويتوقــع - بــإذن اهلل - أن يقــل معــدل الإصابــة بــه بشــكل واضــح خــلال الأعــوام المقبلــة”. 5
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كلمة حول اللغة عند التحدث عن الإعاقة والحالة الصحية

عند التحدث عن الإعاقة، من المهم أن نستخدم مصطلح “الشخص (أو
الأشخاص) ذو الإعاقة” أو “الشخص (أو الأشخاص) ذو الحالة الصحية”.

كلمــة “الشــخص” أو “الأشــخاص” وكلمــة “الإعاقــة” تفصــل عــن عمــد بكلمــة “ذوو” للتشــديد علــى أن 
الإعاقــة أو الحالــة الصحيــة لا تحــدد أو تصــف الشــخص ككل.

لذلــك، عنــد الإشــارة إلــى شــخص لديــة التهــاب كبــد وبائــي، ينبغــي الإشــارة إليــه علــى أنــه “شــخص ذو 
التهــاب الكبــد الوبائــي”. 

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

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

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.

آداب السلوك وقواعد التخاطب الشاملة  .4
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6.	 http://workplacetransitions.org/support/support-the-diagnosed-employee

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”.6
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تقديم الخدمات التيسيرية  .5

التوظيف والاختيار

يمكــن أن لا يتمكــن المرشــحون ذوو التهــاب الكبــد الوبائــي مــن إظهــار 
قدراتهــم وإمكانياتهــم مــن خــلال عمليــات التوظيــف التقليديــة.

يجــب عليــك التأكــد مــن عــدم التمييــز ضــد المتقدمييــن للتوظيــف مــن ذوي الإعاقــة  أو ذوي 
الحــالات الصحيــة أثنــاء عمليــة التوظيــف. ويمكــن أن يتوجــب عليــك أيًضــا تقديــم خدمــات تيســيرية 
معقولــة. ومــن المهــم عــدم وضــع افتراضــات حــول مــا يمكــن أو لا يمكــن للمتقــدم للوظيفــة القيــام 
بــه. وفــي حالــة اســتخدام جهــات توظيــف خارجيــة، اطلــب إثباتــات بأنهــم هــم أيًضــا يقدمــون خدمــات 
تيســيرية للأشــخاص ذوي الإعاقــة ويعملــون وفًقــا لمعاييــر قائمــة علــى هــذه التوجيهــات الإرشــادية.

ليــس مــن الجيــد 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 عمليــة تقديــم الطلبــات 
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.

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

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

عند كتابة الوصف الوظيفي ومواصفات المرشحين:

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

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

إحالــة هــذه المهــام إلــى عضــو آخــر فــي الفريــق. 
لا تســتبعد شــخًصا ذا التهــاب كبــد وبائــي دون مبــرر. يجــب عليــك التركيــز علــى مــا هــو مطلــوب 	 

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

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

أو المتضاربــة. كمــا عليــك التأكــد مــن إمكانيــة تقديــم الدعــم للمرشــح الــذي تــم قبولــه، وتوفيــر 
التدريــب المناســب والمــوارد اللازمــة لــه عنــد تعيينــه.

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

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 
علــى أنهــا بمثابــة تخــٍل عــن المســؤولية. ويبقــى مطلوًبــا مــن أصحــاب العمــل التعاطــي مــع الضغــوط 
ــارات التعميميــة،  ومســتويات الإجهــاد النفســي التــي يتعــرض لهــا موظفوهــم. وينبغــي تفــادي العب
ومنهــا علــى ســبيل المثــال: »يجــب أن يكــون الموظــف قــادًرا علــى العمــل تحــت الضغــط«، أو »يجــب 

أن يكــون الموظــف قــادًرا علــى العمــل فــي الأوضــاع التــي تشــتمل علــى إجهــاد نفســي«.
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إعلانات الوظائف واجتذاب مقدمي الطلبات

عند الإعلان عن وظيفة:

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

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

المثــال البريــد الإلكترونــي، والهاتــف، والرســائل بالوســائط المتعــددة(.
اذكــر أنــه يمكــن قبــول الطلبــات بصيــغ بديلــة، علــى ســبيل المثــال مكتوبــة علــى ورق، أو كتســجيل 	 

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

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

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

استمارات طلبات التوظيف

لا تســأل الشــخص عــن حالــة التهــاب الكبــد الوبائــي فــي اســتمارة طلبــات التوظيــف. 
والأفضل أن يتم طرح أسئلة تتعلق بشكل مباشر بقدرة الشخص على أداء الوظيفة 
التــي يتقــدم بطلــب لهــا. ويجــب تفــادي طــرح أي أســئلة عامــة عــن الصحــة أو الإعاقــة 

أو الســجل الطبــي.

يمكــن أن يتوجــب تقديــم خدمــات تيســيرية خــلال عمليــة اختيــار القائمــة الأوليــة للمرشــحين، حيــث 
يمكــن لمقــدم الطلــب:
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التقــدم بطلــب وظيفــة تكــون مؤهلاتــه أعلــى بكثيــر ممــا هــو مطلــوب لهــا، حيــث إنــه يحتــاج إلــى 	 
اســتعادة ثقتــه بنفســه.

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

تطوعي.

المقابلات الشخصية والاختبارات

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

ومــن غيــر المرجــح أن تتمكــن فــي هــذه المرحلــة مــن معرفــة مــا إذا كان المرشــح 
للوظيفــة مــن ذوي التهــاب الكبــد الوبائــي. ولكــن فــي حالــة معرفتــك بإصابتــه 
بالفيــروس، يجــب عليــك التأكــد مــن أن أســئلة المقابلــة الشــخصية تركــز علــى مــدى 
قــدرة الشــخص علــى القيــام بمهــام الوظيفــة، وليــس علــى تشــخيص حالتــه. فــإذا 
كانــت لديــك أي شــكوك بشــأن قــدرة الشــخص علــى أداء أي مــن المهــام الأساســية التــي تتطلبهــا 

الوظيفــة، اســأله ببســاطة عــن كيفيــة قيامــه بالمهمــة المطلوبــة.

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

إذا كان الاختيــار عــادًة يتطلــب إجــراء اختبــارات، عليــك التأكــد مــن عــدم التمييــز ضــد شــخص ذي 
التهــاب كبــد وبائــي. وســوف يعتمــد تقديــم الخدمــات التيســيرية للأشــخاص ذوي التهــاب الكبــد 
الوبائــي علــى الأدويــة التــي يتناولهــا الشــخص و/أو علــى أي أمــراض يكــون مصاًبــا بهــا. وعليــك دائًمــا 
مراجعــة الشــخص والتحــدث معــه بشــأن الخدمــات التيســيرية المطلوبــة. وتكــون الخدمــات التيســيرية 
ــا بســيطة، ومــن الأفضــل أن يتــم تقديمهــا لجميــع مقدمــي طلبــات التوظيــف، وهــي تشــمل مــا  غالبً

يلــي:

إتاحة المرونة في ساعات الدوام وأيام العمل. 	 
تخصيص أوقات للاستراحة أو لدخول المرحاض.	 
إتاحة إمكانية الحصول على ماء الشرب بسهولة.	 
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CASE STUDY

أحمد 

دراسة الحالة رقم 1 - الجزء 1

يعمــل أحمــد كمســاعد عمليــات لــدى شــركة تأميــن منــذ خمــس 
ســنوات، وهــو يشــعر منــذ فتــرة بالخمــول والرغبــة فــي النــوم، 
وقــد ظهــرت عليــه أعــراض شــبيهة بأعــراض نــزلات البــرد منــذ 
وإجــراء فحوصــات  الخــاص  طبيبــه  زيــارة  وبعــد  أســابيع.  عــدة 
دم، علــم أحمــد أنــه مصــاب بالتهــاب الكبــد الوبائــي C، وأخبــره 
طبيبــه أنــه ســوف يحتــاج إلــى عــلاج دائــم يشــمل تنــاول الأدويــة 
دوريــة  بزيــارات  والقيــام  القهقريــة  للفيروســات  المضــادة 
لعيــادة الطبيــب، وعلــى الأخــص خــلال الأشــهر الثلاثــة الأولــى 

بعــد التشــخيص.

لاحــظ محمــد، المديــر المباشــر لأحمــد أن أحمــد 
ويبــدو  الأخيــرة  الآونــة  فــي  بتوعــك  يشــعر 
متعبًــا جــًدا، لذلــك شــعر محمــد بالقلــق وســأل 
أحمــد خــلال اجتماعهمــا الــدوري وجًهــا لوجــه 

مــا إذا كان بخيــر. 

أخبــر أحمــد مديــره محمــد أنــه علــم مؤخــًرا بإصابتــه بالتهــاب الكبــد الوبائــي C، وقــد طمأنــه 
محمــد بأنــه ســوف يبــذل كل مــا فــي وســعه لتقديــم الدعــم لــه لكــي يســتمر فــي القيــام 

بعملــه. 
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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.

يرغــب معظــم أصحــاب العمــل بالتأكــد مــن معاملــة الموظفيــن دائًمــا بإنصــاف وعــدل ودون تحامــل 
أو إجحــاف، بمــن فيهــم الموظفيــن ذوي التهــاب الكبــد الوبائــي. وفــي ظــل مــا يحيــط بالتهــاب الكبــد 
الوبائــي مــن شــعور عــام بالخــوف والمعانــاة النفســية والتمييــز، ينبغــي علــى المؤسســات اعتمــاد سياســة 
بشــأن التهــاب الكبــد الوبائــي أو إضافــة سياســة فيمــا يتعلــق بذلــك إلــى السياســات الحاليــة المتبعــة، 

علــى ســبيل المثــال الإيضــاح صراحــًة أن سياســة تكافــؤ الفــرص تشــمل التهــاب الكبــد الوبائــي.

ســواء كان الموظــف ذو التهــاب الكبــد الوبائــي يعــود إلــى العمــل أو يلتحــق بعمــل جديــد، عليــك 
التأكــد مــن خضوعــه لفتــرة تحضيريــة شــاملة. ويمكــن أن يكــون مــن المفيــد تقديــم دعــم مــن الزمــلاء 

أو إتاحــة الاستشــارة المهنيــة لتعزيــز ثقتــه بنفســه وتنميــة مهاراتــه.

يتمكــن  بحيــث  متاًحــا  فــي شــركتك  المعتــاد  والتدريــب  التعريــف  برنامــج  يكــون  أن  المهــم  ومــن 
الموظفــون ذوو التهــاب الكبــد الوبائــي مــن الحصــول علــى نفــس المعلومــات، علــى ســبيل المثــال نفس 
المعلومــات عــن سياســات وإجــراءات الصحــة والســلامة بالشــركة. عليــك أيًضــا أن تســأل الموظفــون 
مــا إذا كانــوا يحتاجــون إلــى أي خدمــات تيســيرية. كمــا يجــب التأكــد مــن أن جميــع الموظفيــن ذوي 
ــد الوبائــي قــادرون أيًضــا علــى الحصــول علــى فرصــة متكافئــة لمتابعــة تدريبهــم داخــل  التهــاب الكب

وخــارج الشــركة، والمشــاركة فــي الاجتماعــات وفــرص التطويــر المهنــي.

أ��ً� و���ً�
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الاحتفاظ بالموظف

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

المتفــق عليهــا.

يجــب تضميــن مراجعــات دوريــة للخدمــات التيســيرية، علــى ســبيل المثــال فــي نهايــة فتــرة التجربــة، 
وفــي جلســات الإشــراف والتقييــم لضمــان اســتمرار فعاليــة الخدمــات التيســيرية. وعليــك التأكــد مــن 
اتبــاع المنهجيــة نفســها بشــأن الخدمــات التيســيرية عنــد تقــدم موظــف ذي التهــاب كبــد وبائــي 
بطلــب للحصــول علــى ترقيــة. وهنــا أيًضــا، لا تضــع أي افتراضــات حــول مــا يمكــن أو لا يمكــن للموظــف 

القيــام بــه.

ويعتبــر تحريــر اتفاقيــة كتابيــة بشــأن الخدمــات التيســيرية مــع الموظفيــن الجــدد مــن ذوي الإعاقــة 
و ذوي الحــالات الصحيــة أو مــع أي موظــف يحتمــل ان تكــون لديــة إعاقــة او حالــة صحيــة وســيلة 
جيــدة لتســجيل الخدمــات التيســيرية التــي تــم الاتفــاق عليهــا، والإجــراءات المطلــوب اتخاذهــا فــي 

حالــة تغيــب الموظــف عــن العمــل نتيجــة المــرض. 

ترتيبات	العمل	للاحتفاظ	بالموظفين	

ســوف يعتمــد تقديــم الخدمــات التيســيرية علــى طبيعــة إصابــة الموظــف بالتهــاب 
الكبــد الوبائــي والعــلاج المطلــوب. وتشــمل الخدمــات التيســيرية علــى ســبيل المثــال: 

إتاحة الحصول على استراحات منتظمة.	 
الســماح للشــخص بالعمــل مــن المنــزل إذا كان يشــعر بالتعــب أو يعانــي مــن الآثــار الجانبيــة للــدواء 	 

الــذي يتناولــه. 
السماح بساعات عمل مرنة أو استراحات قصيرة إذا كان الشخص يشعر بالتعب.	 
إعــادة توزيــع المهــام إذا كانــت إصابــة الشــخص بالتهــاب الكبــد الوبائــي تعنــي عــدم قدرتــه علــى 	 

القيــام بواجبــات معينــة.
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إعادة	التأهيل

لا تفتــرض أن الموظفيــن ذوي التهــاب الكبــد الوبائــي يأخــذون الكثيــر مــن الإجــازات المرضيــة. غيــر 
أنهــم قــد يحتاجــون مــن حيــن إلــى آخــر إلــى زيــارة الطبيــب لمراقبــة صحتهــم والمحافظــة عليهــا. ويحتــاج 
ــاول أدويــة لفتــرة تتــراوح مــا بيــن 12 إلــى 48  الأشــخاص ذوو التهــاب الكبــد الوبائــي C عــادًة إلــى تن
أســبوًعا. ويعتمــد طــول الفتــرة علــى الأدويــة المحــددة التــي يتناولهــا الشــخص ونــوع )ســلالة( فيــروس 

التهــاب الكبــد الوبائــي C المصــاب بــه. 

تكون زيارات الطبيب: 

عادًة على مدى فترة ثابتة.	 
عادًة في عيادات طبية، ومن المرجح أن تكون ضمن ساعات الدوام الرسمي.	 
على الأرجح منتظمة بحيث يمكن التخطيط لها مسبًقا.	 

لا ينبغــي أن تتســبب هــذه الزيــارات فــي أي صعوبــات إضافيــة للمنشــأة مقارنــًة بالترتيبــات المشــابهة 
التــي تتعامــل معهــا يومًيــا بصفتــك صاحــب عمــل فيمــا يتعلــق بالموظفيــن الآخريــن، ومنهــا علــى 
ســبيل المثــال مواعيــد أطبــاء الصحــة العامــة أو أطبــاء الأســنان، أو الترتيــب مــع الاختصاصييــن الآخرين. 
ويجــب الســماح للشــخص ذي التهــاب الكبــد الوبائــي بالغيــاب بــإذن أثنــاء ســاعات الــدوام لأغــراض 
الخضــوع لإعــادة التأهيــل والعــلاج المطلــوب، وتســجيل فتــرات الغيــاب هــذه بشــكل منفصــل عــن 
الإجــازات المرضيــة العاديــة. ولا يتوجــب علــى الموظــف الاضطــرار لأخــذ جــزء مــن إجازتــه الســنوية 

لزيــارة الطبيــب. 

تكــون غالبًــا الأشــهر القليلــة الأولــى مــن العــلاج الأكثــر صعوبــة، ويمكــن أن يحتــاج الموظــف إلــى 
الانتقــال مســافات طويلــة لتلقــي العــلاج فــي مركــز أكثــر تخصًصــا. ويمكــن أن يحتــاج الموظــف أيًضــا 
إلــى زيــارة عيــادة الطبيــب بشــكل متكــرر لاكتشــاف أي عــدم اســتجابة للعــلاج فــوًرا، وبالتالــي تغييــر 

نــوع العــلاج.

إذا لــم تتــم الاســتجابة للعــلاج أو فــي حالــة تغييــر الــدواء واســتبداله بــدواء جديــد، يمكــن أن يواجــه 
بعــض الأشــخاص صعوبــات نفســية. ويجــب علــى صاحــب العمــل التأكــد مــن تقديــم الدعــم لهــم والنظر 
فــي تقديــم خدمــات تيســيرية علــى المــدى القصيــر، منهــا إعــادة توزيــع المهــام وتمديــد المواعيــد 
النهائيــة لإنجــاز العمــل. وعنــد تلقــي العــلاج الجديــد، يمكــن أن تأخــذ الأثــار الجانبيــة بضعــة أســابيع 

لكــي تتلاشــى. 
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عنــد خضــوع الموظــف للعــلاج بالأدويــة، يمكــن أن يحتــاج إلــى تنــاول عــدد كبيــر من الحبــوب، والالتزام 
بأنــواع طعــام معينــة ومواعيــد محــددة لتنــاول الوجبــات. لذلــك ينبغي عليك:

التأكد من إتاحة إمكانية الحصول على مياه الشرب بسهولة.	 
ــا بتنــاول الطعــام علــى طاولــة مكتبــه، وتوفيــر أمكنــة خاصــة 	  الســماح للموظــف حيثمــا كان ممكًن

لتحضيــر الطعــام، وإتاحــة المرونــة فيمــا يتعلــق بمواعيــد تنــاول الطعــام.  
إشــعار الموظــف بشــأن أي تغييــر فــي روتيــن العمــل اليومــي بالشــركة، علــى ســبيل المثــال إغــلاق 	 

الكافيتريــا، أو أيــام التدريــب، أو العمــل الإضافــي، أو الحاجــة للســفر. 
التأكد من أنه يمكن للموظف حفظ الدواء في مكان آمن وبسرية تامة.	 
إتاحة المرونة للموظف لزيارة عيادة الطبيب عند الضرورة.	 

قــد يحتــاج بعــض الأشــخاص إلــى إجــازات لفتــرات قصيــرة نتيجــة وعــكات مرضيــة. ويتوجــب عليــك أن 
تناقــش مــع الموظــف مــا إذا كان يرغــب فــي المحافظــة علــى ســرية إصابتــه بالتهــاب الكبــد الوبائــي. 

ولا يحتــاج الموظــف لإبــلاغ أي شــخص بســبب التغيــب عــن العمــل.

فــي الغالبيــة العظمــى مــن الحــالات، لا تشــكل الصحــة والســلامة أي عوائــق أمــام توظيــف الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة. ولكــن الصحــة والســلامة تســتخدم باســتمرار كعامــل لتبريــر عــدم توظيــف الشــخص ذي 

الإعاقــة أو فصلــه مــن عملــه.

غالبــًا مــا يســود أصحــاب العمــل اعتقــاد خاطــئ بــأن توظيــف الأشــخاص ذوي الإعاقــة أو الأشــخاص 
ذوي االحالات الصحية يمثل خطورة لا يمكن التحكم بها على صحة وســلامة الشــخص ذي الإعاقة 

و الشــخص ذو الحالــة الصحيــة وزملائــه.

بصفتــك صاحــب عمــل، يجــب أن تتبــع سياســة ســلامة، وأن تتشــاور مــع موظفيــك وممثلــي الســلامة 
بشــأن المخاطــر المحــددة والتدابيــر المطلــوب اتخاذهــا لتجنــب هــذه المخاطــر أو الســيطرة عليهــا. 

كذلــك يتوجــب عليــك أيًضــا التأكــد مــن إلمــام الموظفيــن بسياســة الســلامة. 

الصحة والسلامة
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يتوجــب علــى أصحــاب العمــل تقييــم مخاطــرة الإصابــة بالعــدوى فيمــا يتعلــق بالموظفيــن والأشــخاص 
الآخريــن الذيــن لهــم علاقــة بعملــك. وعنــد تحديــد هــذه المخاطــرة، يجــب عليــك اتخــاذ التدابيــر 
الوقائيــة المناســبة لحمايــة صحتهــم. وعليــك أيًضــا أن تقــدم للموظفيــن المعلومــات والتعليمــات 
الكافيــة والتدريــب المناســب بشــأن أي مخاطــر علــى صحتهــم قــد يتعرضــون لهــا فــي مــكان العمــل. 

إذا كانــت لديــك مخــاوف تتعلــق بالصحــة والســلامة بشــأن موظــف ذي التهــاب كبــد وبائــي، ومــن 
أجــل الوصــول إلــى تحقيــق أفضــل المعاييــر المتعــارف عليهــا، ينبغــي عليــك مــا يلــي:

اتباع نهج إدارة الحالات.	 
إجــراء تقييــم فــردي وموضوعــي وفعــال لأي مخاطــر تتعلــق بتوظيــف شــخص ذي التهــاب كبــد 	 

وبائــي.
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.	 

تذكــر أن مخاطــرة الإصابــة بعــدوى التهــاب الكبــد الوبائــي فــي مــكان العمــل ضئيلــة جــًدا، وأن اتبــاع 
التصــدي  بالفيــروس شــبه معــدوم. ويمكــن  الإصابــة  إجــراءات صحــة وســلامة جيــدة يجعــل خطــر 
لجميــع المخاطــر تقريبـًـا مــن خــلال اتخــاذ التدابيــر الوقائيــة المناســبة. ويوصــي مركــز مكافحــة الأمــراض 
والوقايــة منهــا بعــدم اســتبعاد الأشــخاص ذوي التهــاب الكبــد الوبائــي C مــن العمــل بســبب إصابتهــم 
بالتهــاب الكبــد الوبائــي C. ولا توجــد أي إثباتــات بــأن التهــاب الكبــد الوبائــي يمكــن أن ينتقــل بيــن 
النــاس عــن طريــق الأشــخاص العامليــن فــي تقديــم خدمــات الطعــام، والمدرســين ومقدمــي الخدمــات 

الآخريــن، بــل يكــون انتقــال العــدوى عبــر الــدم فقــط.   
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CASE STUDY

أحمد 

دراسة الحالة رقم 1 - الجزء 2

يوضــح أحمــد أنــه ســوف يحتــاج علــى مــدى الثلاثــة 
أشــهر القادمــة أن يأخــذ إجــازة لعــدد مــن الأيــام 
لزيــارة عيــادة الطبيــب ريثمــا يبــدأ الــدواء بإعطــاء 
المفعــول المطلــوب. وحيــث إن مواعيــد الزيــارات 
ســوف تكــون دوريــة وســوف يتــم حجزهــا مســبًقا، 
يمكــن لأحمــد إبــلاغ محمــد بمواعيــد غيابــه عــن 
العمــل. ويشــرح أحمــد أيًضــا أنــه قلــق بشــأن ردة 
أنــه يعانــي مــن التهــاب  فعــل زملائــه إذا علمــوا 

.C الكبــد الوبائــي

يوافــق محمــد أيًضــا علــى تكليــف أعضــاء آخريــن فــي الفريــق بمهمــات معينــة بينمــا يقــوم 
أحمــد بزيــارة الطبيــب وتلقــي العــلاج علــى مــدى الأشــهر الثلاثــة القادمــة. ويؤكــد محمــد 
لأحمــد أن إصابتــه بالتهــاب الكبــد الوبائــي C ســوف تبقــى ســرية، ولــن يســمح للموظفيــن 

الآخريــن بمعرفــة ســبب غيابــه.
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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 لوضــع خطــة شــخصية تتضمــن 
مــا يحــدث فــي حــالات الطــوارئ.

مكان العمل

يجب التأكد من إعطاء الوقت الكافي للشخص ذي الإعاقة أو الحالة الصحية ليعتاد على التجول
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 للوصــول الشــامل

http://www.kscdr.org.sa/media/5019/uap-be-ar.pdf
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CASE STUDY

أحمد 

دراسة الحالة رقم 1 - الجزء 3

قــال الطبيــب لأحمــد أنــه يمكــن أن يشــعر بالتعــب 
التــي  الأدويــة  مــع  يتكيــف  ريثمــا  والغثيــان 

يتناولهــا.

أخبــر محمــد أحمــد أن يمكنــه العمــل بمرونــة عندمــا 
مــن  العمــل  المثــال  ســبيل  علــى  بالتعــب،  يشــعر 
المنــزل أو أخــذ اســتراحات منتظمــة خــلال اليــوم. 

التيســيرية  الخدمــات  بتســجيل  وأحمــد  محمــد  قــام 
كتابًة، واتفقا على عقد اجتماعات دورية لمناقشــة ما 
إذا كانــت هنــاك أي خدمــات تيســيرية أخــرى مطلوبــة.

محمدأحمد

إتفـــــاق
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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 والأشــخاص ذوي الحــالات الصحيــة، فيمكــن للخدمــات والمؤسســات والشــركات التاليــة أن 

تســّهل احتياجــات العمــل لديــك.

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

القوى العاملة.

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

p :فروع صندوق تنمية الموارد البشرية و مراكز طاقات     

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

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

p الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد  
أنشأت جمعية زهرة بالمشاركة مع الجمعيات التابعة لها، والناجيات من مرض السرطان، 
والمريضات بسرطان الثدي، العديد من البرامج لدعم الناجيات والمريضات بسرطان الثدي.

+966 16 383 9211  : هاتف   
@kadidak  : تويتر   

13 - 1  : المنطقة  

المؤسسات المفيدة   .7
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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   
+966 11 445 1100  : هاتف   
+966 12 661 1548  : هاتف   

www.scot.gov.sa  : الموقع الإلكتروني 
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 قادرون – شبكة أصحاب الأعمال والإعاقة  
تقديم الإرشاد والتوجيه والتدريب ومعايير الممارسة الأفضل لأصحاب العمل لتوظيف 

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

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

info@qaderoon.sa  : بريد الكتروني  
13 - 1  : المنطقة  



36

الخدمات التيسيرية المقدمة للأشخاص ذوي التهاب الكبد الوبائي  

طبعة 1, يوليو 2017

1

2

3
4

6

7

8 9

11

13

10

12

5 ا����ضا������ ا������

ا�����

����

ا���ف ���كا���ود ا�������

ا������

���

����

���ان

ا�����

��زان



37

الخدمات التيسيرية المقدمة للأشخاص ذوي التهاب الكبد الوبائي  

طبعة 1, يوليو 2017

p مؤسسة التهاب الكبد الوبائي العالمية  
تهدف الى زيادة وتعزيز الصحة والعافية والحد من حدوث الأمراض المزمنة التي يمكن 

الوقاية مثل أمراض الكبد وأنماط الحياة التي تؤثر على الكبد

   http://hepatitisfoundation.org  : الموقع الاكتروني 
Info@hepatitisfoundation.org  : بريد الكتروني  

عالمي  : المنطقة  

p  W3C اتحاد شبكة الإنترنت  
مؤسسة تم إنشاؤها لوضع المعايير والمحافظة على حداثتها فيما يتعلق بالإنترنت 

لتمكين المستخدمين من الوصول إلى صفحات الإنترنت بدون مشاكل.

    www.w3.org  : الموقع الاكتروني 
عالمي  : المنطقة  

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

دولة لضمان أعلى مستويات الصحة لجميع الناس.

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

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

للأشخاص ذوي الإعاقة

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

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

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

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

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






