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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	داء	السرطان؟

يطلــق اســم داء الســرطان علــى عــدد مــن الأمــراض ذات العلاقــة حيــث تبــدأ خلايــا الجســم بالانقســام 
دون توقــف والانتشــار فــي الأنســجة المحيطــة. ويمكــن أن يبــدأ الســرطان فــي أي مــكان مــن الجســم 

تقريبًــا.

يقســم داء الســرطان إلــى مجموعــات بحســب نــوع الخليــة التــي يبــدأ فيهــا. وفيمــا يلــي الفئات الرئيســية 
الخمس:

	 ــن أو تغطــي 	 الــورم	الســرطاني	)كارســينوما(	– يبــدأ بالظهــور فــي الجلــد أو فــي الأنســجة التــي تبطِّ
الأعضــاء الداخلية. 

	 الســاركومة	–	 ســرطان يبــدأ بالظهــور فــي الأنســجة الضامــة أو الأنســجة الرخــوة، علــى ســبيل 	
المثــال العظــام، أو الغضــروف، أو الدهــون، أو العضــلات، أو الأوعيــة الدمويــة.

	 ســرطان	الــدم	)اللوكيميــا(	– ســرطان يبــدأ بالظهــور فــي الأنســجة المنتجــة للــدم، ومنهــا علــى 	
ســبيل المثــال النخــاع العظمــي، ويتســبب فــي إنتــاج عــدد كبيــر مــن خلايــا الــدم غيــر الطبيعيــة التــي 

تنتقــل إلــى مجــرى الــدم.

مقدمة  .1
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Cancer Research UK الجمعية الخيرية البريطانية لدراسات وأبحاث السرطان  .1

	 الــورم	اللمقــي	)لمفومــة(	والــورم	النقــوي	)مايلومــا(	– أنــواع ســرطان تبــدأ بالظهــور فــي خلايــا 	
الجهــاز المناعــي.

	 سرطان	الدماغ	وسرطان	الحبل	الشوكي	–	وهي تعرف بأورام الجهاز العصبي المركزي.1	

علاج	داء	السرطان

هنــاك الكثيــر مــن الخيــارات لعــلاج الســرطان. ويعتمــد نــوع العــلاج علــى نــوع الســرطان لــدى الشــخص 
ومــدى تقدمــه.

تشمل أنواع العلاج الرئيسية ما يلي:

	 الجراحة	– لإزالة الأورام أو الأماكن المصابة في الجسم.	

	 العــلاج	بالأشــعة	– اســتخدام جزيئــات أو أمــواج طاقــة عاليــة، كالأشــعة الســينية أو أشــعة جامــا، 	
أو حزمــات إلكترونــات، أو بروتونــات، لتدميــر أو إتــلاف الخلايــا الســرطانية.

	 المعالجــة	الكيميائيــة	–	اســتخدام الأدويــة لوقــف أو إبطــاء نمــو الخلايــا الســرطانية التــي تنمــو 	
وتنقســم بســرعة فــي جميــع أنحــاء الجســم.
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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 

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.

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

وســوف 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 تقديم معايير الممارسة الأفضل.

ما هي الخدمات التيسيرية ؟  .2
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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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ما مدى شيوع داء السرطان؟  .3

على	المستوى	العالمي:

وفًقا لمنظمة الصحة العالمية ولأبحاث السرطان في المملكة المتحدة:

من المتوقع حدوث 14,1 مليون حالة سرطان جديدة عالمًيا. 	 
وأنــواع الســرطان الأربعــة الأكثــر انتشــاًرا عالمًيــا هــي ســرطان الرئــة وســرطان الثــدي لــدى الإنــاث 	 

وســرطان الأمعاء، وســرطان البروســتات حيث تمثل 4 من كل 10 حالات ســرطان يتم تشــخيصها 
علــى مســتوى العالــم.

يمكن الاطلاع على رسم معلوماتي عالمي من خلال الرابط أدناه:

http://www.cancerresearchuk.org/sites/default/files/cs_infog_world_inc.pdf

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

سرطان الرئة
سرطان الثدي لدى النساء

سرطان الأمعاء
سرطان البروستات

وأنواع	السرطان	الأربعة	الأكثر	انتشاًرا	عالمًيا

14,100,000
حالة سرطان
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على	المستوى	المحلي:

أصــدر الســجل الســعودي لــلأورام تقريــره بشــأن معــدل الإصابــة بالســرطان للعــام 2013، والــذي يوثــق 
العــدد الإجمالــي لحــالات الإصابــة بالســرطان التــي تــم إبــلاغ الســجل الســعودي لــلأورام عنهــا فــي الفتــرة 

بيــن 1 ينايــر 2013 و31 ديســمبر 2013، وقــد تــم نشــر التقريــر فــي شــهر يونيــه 2016.

فــي الفتــرة بيــن 1 ينايــر 2013 و 31 ديســمبر 2013، بلــغ مجمــوع حــالات الإصابــة بالســرطان التــي تــم إبــلاغ 
الســجل الســعودي لــلأورام عنهــا 15.653 حالــة. وقــد شــكلت الإنــاث غالبيــة النســبة مقارنــة بالذكــور، 
حيــث بلــغ عــدد المصابــات الإنــاث بالســرطان 8,294 )%53(، بينمــا بلــغ عــدد المصابيــن الذكــور 7,359 

 .)47%(

إلــى جانــب ذلــك، بلــغ مجمــوع عــدد المصابيــن بالســرطان مــن الســعوديين 11,645 حالــة، بينمــا وصــل 
مــن  إلــى 232 حالــة  بالإضافــة  إلــى 3,356،  بالســرطان  المصابيــن  الســعوديين  المقيميــن غيــر  عــدد 

جنســيات غيــر معروفــة.

>

ا���� ا����دي ���ورام
��� ����� 2013 - د����� 2013 

7,359
% 47

8,294
% 53

���دي

11,645

��� ���دي

 3,356

�����ت ������

232 ++=

15,653

15,653
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ينظــر أصحــاب العمــل غالبًــا إلــى الأشــخاص ذوي داء الســرطان علــى أنــه يصعــب توظيفهــم. ويشــتمل 
ســوء الفهــم علــى الاعتقــاد بأنــه يمكــن حصــر الأشــخاص ذوي داء الســرطان بوظائــف معينــة، أو بــأن 
حالتهــم الصحيــة يمكــن أن تكــون ســيئة جــًدا بمــا يعيــق قدرتهــم علــى القيــام بمهامهــم الوظيفيــة. 
غيــر أن توفيــر وســائل الدعــم المناســبة والخدمــات التيســيرية المطلوبــة يمكــن أن يســاعد الأشــخاص 

ذوي داء الســرطان علــى إبــراز إمكانيــات وظيفيــة مماثلــة تماًمــا لأي موظــف آخــر.  

وبينمــا يصــاب معظــم الأشــخاص ذوي الحــالات الصحيــة بمرضهــم خــلال حياتهــم العمليــة، فإنــك قــد 
تحتــاج، حتــى ولــو لــم يكــن لديــك حالًيــا موظًفــا ذي داء الســرطان، إلــى التعامــل مــع موظــف يصــاب 

بالســرطان فــي المســتقبل.

بالتحــدث بانتظــام مــع الموظفيــن عــن عملهــم، علــى ســبيل المثــال فــي الاجتماعــات وجًهــا لوجــه، 
يمكنــك أن تحــدد الصعوبــات التــي يحتمــل أن يواجههــا موظــف فــي عملــه نتيجــة لحالتــه الصحيــة. 
وســوف يتيــح لــك ذلــك فرصــة للتحــدث عــن الخدمــات التيســيرية التــي يمكــن أن تســاعد الموظــف 

علــى العمــل بمزيــد مــن الفعاليــة والكفــاءة. 
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كلمة حول اللغة عند التحدث عن الإعاقة والحالة الصحية

عنــد التحــدث عــن الإعاقــة أو الحالــة الصحيــة، مــن المهــم أن نســتخدم مصطلــح 
“الشــخص )أو الأشــخاص( ذو الإعاقــة” أو “الشــخص )أو الأشــخاص( ذو الحالــة 

الصحيــة”. 

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

لذلــك، ينبغــي دائًمــا الإشــارة إلــى شــخص ذي داء الســرطان علــى أنــه شــخص فــي المقــام الأول. ومــن 
المهــم أيًضــا أن لا تقــول أن الشــخص يعانــي مــن الســرطان أو مصــاب بالســرطان.

لمزيــد مــن المعلومــات حــول آداب الســلوك والتواصــل، انظــر “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 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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http://workplacetransitions.org/support/support-the-diagnosed-employee    .4

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 	 

الاستفســار عــن قدرتــه علــى العمــل. علــى ســبيل المثــال: »باعتقــادك، كيــف يمكــن أن تؤثــر 
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، 	 
دعنــا نعمــل ســوًيا لإيجــاد حلــول مجديــة« أو » أخبرنــي كيــف يمكننــا فــي اعتقــادك التعامــل مــع  

ــاء العمــل بمزيــد مــن الســهولة والفعاليــة«. أعب
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  مقدمــي  ضــد  التمييــز  عــدم  مــن  التأكــد  عليــك  يجــب 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة أو الحــالات الصحيــة أثنــاء عمليــة التوظيــف.

وضــع  عــدم  المهــم  ومــن  معقولــة.  تيســيرية  تقديــم خدمــات  أيًضــا  عليــك  يتوجــب  أن  ويمكــن 
افتراضــات حــول مــا يمكــن أو لا يمكــن للمتقــدم للوظيفــة القيــام بــه، بــل يجــب عليــك بــدلًا مــن 
ذلــك ســؤال المرشــحون عــن الخدمــات التيســيرية التــي يحتاجــون إليهــا كجــزء مــن عمليــة التوظيــف.

وفــي حالــة اســتخدام وكالات توظيــف خارجيــة، اطلــب إثباتــات بأنهــم هــم أيًضــا يقدمــون خدمــات 
لمعاييــر  الصحيــة، ويعملــون وفًقــا  الحــالات  الإعاقــة والأشــخاص ذوي  للأشــخاص ذوي  تيســيرية 

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:

عليــك التمييــز بيــن مــا هــو ضــروري وبيــن مــا هــو مرغــوب فيــه، وتكويــن صــورة دقيقــة عــن 	 
الوظيفــة والمهــارات الأساســية المطلوبــة فعلًيــا، علــى ســبيل المثــال المعاييــر الضروريــة لموظــف 
المهــارات  إحــدى  تكــون  أن  ويمكــن  الــزوار؛  واســتقبال  الهاتــف  علــى  الإجابــة  هــي  الاســتقبال 

المرغــوب فيهــا تدويــن الملاحظــات أثنــاء الاجتماعــات.

عليــك أن تبيــن بالتحديــد المهــارات المطلوبــة والقــدرات التــي تتطلبهــا الوظيفــة، علــى ســبيل 	 
المثــال إذا كانــت الوظيفــة تشــتمل علــى الكثيــر مــن الســفر، يجــب التأكــد مــن تحديــد ذلــك.

كــن مرًنــا. يمكــن فــي الغالــب أن يــؤدي إجــراء تغييــرات بســيطة إلــى فــارق كبيــر. علــى ســبيل 	 
المثــال، يمكــن تكليــف أحــد أعضــاء الفريــق بمهمــة إذا كان مقــدم الطلــب يواجــه صعوبــات فــي 

عناصــر معينــة تمثــل جــزًءا بســيًطا مــن دوره الوظيفــي.

 يجــب التمييــز بيــن مــا هــو ضــروري وبيــن مــا هــو مرغــوب فيــه، بحيــث تتهيــأ لــك المرونــة عنــد 	 
دراســة الخدمــات التيســيرية المطلوبــة.

عليــك التركيــز علــى مــا يجــب تحقيقــه فــي الوظيفــة وليــس علــى كيفيــة تحقيــق ذلــك. وهــذا 	 
يتيــح إمكانيــة اعتمــاد ترتيبــات عمــل مرنــة.
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CASE STUDY

مريم – خدمات تيسيرية مؤقتة

دراسة الحالة رقم 1 - الجزء 1

مريم في 40 من عمرها، تعمل ســكرتيرة في وكالة توظيف، وهي تســتمتع 
بعملها وترتبط بعلاقة جيدة مع الموظفين ومع عملاء الشــركة الدائمين.

تــم مؤخــًرا تشــخيص إصابــة مريــم بســرطان الثــدي. وحيــث إن اكتشــاف المرض 
جــاء فــي مرحلــة مبكــرة، فقــد تــم اســتئصال الــورم بعمليــة جراحية بســيطة. 

الــى  التعافــي يختلــف مــن شــخص  فــي حيــن أن 
إلــى عملهــا  العــودة  مريــم  اســتطاعت  آخــر فقــد 
بعــد ثلاثــة أســابيع مــن الغيــاب. وكانــت ســعيدة 

بالعــودة إلــى روتينهــا المعتــاد.
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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 الأشــخاص 	 
ذوي الإعاقــة والحــالات الصحيــة«.

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

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

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

الإنترنــت. المتلفــزة أو مواقــع  الإخباريــة  النشــرات  المحليــة أو  الراديــو 
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:

أن تكون هناك ثغرات في بيان سيرته الذاتية بسبب حالته الصحية.	 
التقــدم بطلــب وظيفــة تكــون مؤهلاتــه أعلــى بكثيــر ممــا هــو مطلــوب لهــا، حيــث إنــه يحتــاج إلــى 	 

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

تطوعي.
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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 

بالعمــل.  القيــام 

يجــب عليــك التركيــز علــى قــدرات الشــخص. فــإذا كانــت لديــك أي شــكوك بشــأن قــدرة الشــخص علــى 
أداء أي مــن المهــام التــي تتطلبهــا الوظيفــة، اســأله ببســاطة عــن كيفيــة قيامــه بالمهمــة المطلوبــة.

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

تتيــح لــك المقابلــة الشــخصية إمكانيــة تقييــم قــدرة المرشــح ذي الحالــة الصحيــة.

عليــك بالإيضــاح بأنــه يمكــن لمســاعد شــخصي أو لأحــد أفــراد العائلــة أو لصديــق حضــور المقابلــة 	 
الشــخصية مــع المرشــح للوظيفــة.

بالــزوار ذوي الإعاقــة و 	  تأكــد مــن أن موظفــي الاســتقبال والأمــن يعلمــون كيفيــة الترحيــب 
لهــم. المســاعدة  وتقديــم  الصحيــة،  الحــالات  الأشــخاص ذوي 

تأكــد مــن خلــو الممــرات مــن العوائــق بحيــث يســتطيع المرشــح الــذي يســتخدم أجهــزة مســاعدة 	 
علــى التنقــل، علــى ســبيل المثــال كرســي متحــرك، التنقــل عبــر المبنــى بســهولة.

تأكد من أن جميع المصاعد في حالة تشغيلية جيدة.	 

تأكــد مــن وجــود إجــراءات للإخــلاء فــي حالــة الحريــق تأخــذ فــي الاعتبــار احتياجــات مســتخدمي 	 
الكراســي المتحركــة والأشــخاص ذوي القــدرة المحــدودة علــى التنقــل.

قــم بترتيــب الغرفــة المخصصــة لإجــراء المقابــلات الشــخصية بحيــث يســتطيع المرشــح التنقــل 	 
فيهــا – اســأل المرشــح أيــن يرغــب فــي الجلــوس أثنــاء المقابلــة الشــخصية.



20

الخدمات التيسيرية المقدمة للأشخاص ذوي داء السرطان 

طبعة 1, يوليو 2017

CASE STUDY

مريم – خدمات تيسيرية مؤقتة

دراسة الحالة رقم 1 - الجزء 2

إزالــة  مــن  للتأكــد  بالأشــعة  لعــلاج  بــأن تخضــع  مريــم  أطبــاء  أوصــى 
الخلايــا الســرطانية بالكامــل. وقــد أبلــغ الأطبــاء مريــم أن العــلاج ســوف 

يســتغرق فتــرة قصيــرة كل يــوم.

وعلــى الرغــم مــن أنهــا يمكــن أن تشــعر بتعــب بســيط 
نتيجــة العــلاج، فــإن هنــاك احتمــالًا كبيــًرا لعودتهــا 

إلــى العمــل بعــد تلقــي العــلاج.

أخبــرت مريــم باســمة عــن العــلاج بالأشــعة والتعــب 
الــذي يمكــن أن يتســبب فيــه. وقــد اقترحــت باســمة 
لفتــرة  مريــم وحجــم عملهــا  تخفيــف ســاعات عمــل 

ثلاثــة أشــهر.  

وقامــت باســمة بجدولــة اعمــال مريــم و تقســيمها علــى فتــرة ثــلاث ســاعات يوميــا فقــط. و 
تــم التنســيق مــع موظفــة زميلــة للقيــام بالمهــام الإداريــة الطارئــة فــي حــال غيــاب مريــم وقــد 
كانــت مريــم ســعيدة بهــذه الخدمــة التيســيرية، وهــي تعلــم أن ذلــك ســوف يســتمر لفتــرة 

مؤقتــة فقــط وأنهــا ســوف تعــود إلــى ممارســة جميــع واجبــات عملهــا بعــد انتهــاء علاجهــا.

Month

Month

Month
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التعريف والتدريب

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

الجــدد علــى هــذه السياســات خــلال عمليــة التعريــف.

يتمكــن  بحيــث  متاًحــا  فــي شــركتك  المعتــاد  والتدريــب  التعريــف  برنامــج  يكــون  أن  المهــم  ومــن 
الموظفــون ذوو الإعاقــة والحــالات الصحيــة مــن الحصــول علــى نفــس المعلومــات عــن سياســات 

بالشــركة. والســلامة  الصحــة  وإجــراءات 

لكي تتمكن من تقديم خدمات تيســيرية معقولة، ينبغي عليك أن تناقش مع الموظف احتياجاته 
ورغباتــه. اســأل جميــع الموظفيــن الجــدد عمــا إذا كانــوا يحتاجــون إلــى خدمــات تيســيرية، وتأكــد 
أيضــأ مــن حصــول الموظفيــن ذوي الســرطان علــى فــرص متكافئــة للمشــاركة فــي التدريــب الخارجــي 

والاجتماعــات وفــرص التطــور المهنــي. 

الاحتفاظ بالموظف

إلــى تقديــم خدمــات  مــا، يمكــن أن تحتــاج  حالمــا يتــم عــرض عمــل علــى شــخص 
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 عليها.التدريــب علــى التوعيــة 

بالإعاقــة و الحالــة الصحيــة يمكــن أن يكــون مفيــًدا جــًدا لفريــق عمــل المرشــح للوظيفــة.

يجــب تضميــن مراجعــات دوريــة للخدمــات التيســيرية، علــى ســبيل المثــال فــي نهايــة فتــرة التجربــة، 
وفي جلســات الإشــراف والتقييم لضمان اســتمرار فعالية الخدمات التيســيرية. ويعتبر تحرير اتفاقية 
بشــأن الخدمــات التيســيرية الخاصــة المطلوبــة وســيلة جيــدة لتســجيل ومراجعــة الخدمــات التيســيرية 

المعقولة.

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.

أ��ً� و���ً�
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CASE STUDY

حمدان – تقديم خدمات تيسيرية لموظف يخضع لعلاج من داء 
السرطان 

دراسة الحالة رقم 2 - الجزء 1

حمــدان مصمــم رســومات عمــره 35 ســنة، عمــل لســنوات طويلــة لــدى منشــأة 
تجاريــة كبيــرة فــي لنــدن. 

وقــد تــم تشــخيص لديــة ســرطان المثانــة منــذ ســنة، عــاد بعدهــا إلــى المملكــة 
العربيــة الســعودية مــع زوجتــه وأطفالــه للإقامــة بقــرب أهلــه وأصدقائــه. 

تلقــى حمــدان دعــوة لإجــراء مقابلــة شــخصية لــدى شــركة تصميــم. وقــد 
جــرت المقابلــة بشــكل جيــد جــًدا، وأعجبــت اللجنــة المشــرفة جــًدا بخبرتــه 
وتصاميمــه الســابقة. وســأل مديــر الشــركة حمــدان عــن ســبب عودتــه إلــى 

المملكــة.

الــورم،  لاســتئصال  جراحيــة  لعمليــة  حمــدان  خضــع 
لــه بشــكل  للعــلاج ويســتجيب  وهــو حالًيــا يخضــع 
مــن  للعمــل  جاهــًزا  أصبــح  بأنــه  يشــعر  وهــو  جيــد. 
لعــرض تصاميمــه  ملــف  بإعــداد  قــام  جديــد. وقــد 

الوظائــف. علــى  بالتقديــم  وبــدأ  الســابقة 
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ترتيبات العمل للاحتفاظ بالموظفين 

الكثيــر مــن الخدمــات التيســيرية التــي ينبغــي عليــك أخذهــا فــي الاعتبــار لشــخص ذي 
داء الســرطان، يمكــن أن تنطبــق أيًضــا علــى كل موظــف.

السماح بفترة تغيب عن العمل للخضوع لبرنامج إعادة تأهيل أو علاج طبي. 	 
ســاعات عمــل مرنــة، علــى ســبيل المثــال إجــراء تغييــرات فــي ســاعات دوام الموظــف حيــث يلــزم بمــا 	 

يتناســب مــع برنامــج علاجــه ومواعيــده الطبيــة و/أو مــدى شــعوره بالقــدرة علــى العمل.
العمــل بــدوام جزئــي أو المشــاركة بالوظيفــة، إذا كانــت حالــة الموظــف الصحيــة تمنــع العمــل 	 

بــدوام كامــل.
تعديــل الوصــف الوظيفــي للموظــف إذا أصبــح غيــر قــادر علــى القيــام بمهــام معينــة بســبب حالتــه 	 

الصحية.
التخفيف من الإجهاد الجسدي إذا كان الموظف يشعر بالضعف أو الإرهاق.	 
إعطاء الموظف فترات راحة بشكل دوري أو تخصيص مكان خاص له للراحة أو لتناول أدويته.	 
توفير موقف سيارة للموظف قريب من مكان العمل للتخفيف من الجهد الجسدي.	 
نقل محطة عمل الموظف إلى مكان أكثر ملاءمة داخل المبنى.	 
التأكد من أن محطة عمل الموظف قريبة من مرحاض مناسب، وقريبة من الكافيتريا.	 
المحافظــة علــى خلــو مــكان العمــل مــن الغبــار والدخــان والأبخــرة وتفــادي درجــات الحــرارة المرتفعة 	 

جــًدا أو المنخفضــة جــًدا.
إذا كان الموظــف يحتــاج إلــى دعــم مــن مســاعد شــخصي، يجــب توفيــر مســاحة خاصــة مناســبة 	 

لتمكيــن المســاعد مــن العنايــة بالموظــف.
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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 الشــخص ذو 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 وزملائــه.

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

اتباع منهج إدارة الحالات.	 
إجراء تقييم فردي وموضوعي وفعال لأي مخاطر تتعلق بتوظيف شخص ذي داء السرطان.	 
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.	 

الصحة والسلامة

مكان العمل

يجــب التأكــد مــن حصــول الشــخص ذواضطــراب القلــق علــى الوقــت الكافــي للتعــرف علــى المبنــى، 
شــاملًا أي تغييــرات فــي مخطــط مــكان العمــل. ويجــب التأكــد مــن أن الموظفيــن علــى علــم بأبســط 

إجــراءات الصحــة والســلامة لمنــع الأخطــار التــي يمكــن أن تواجــه الموظــف ذي الإعاقــة.

لمزيــد مــن المعلومــات حــول إمكانيــات الدخــول إلــى المبانــي، أنظــر دليــل الإرشــادات العامــة للدخــول 
http://www.kscdr.org.sa/media/5019/uap-be-ar.pdf   :إلــى المبانــي
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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 ال لوضــع خطــة 
شــخصية تتضمــن مــا يحــدث فــي حــالات الطــوارئ.
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CASE STUDY

حمدان – تقديم خدمات تيسيرية لموظف يخضع لعلاج من داء 
السرطان 

دراسة الحالة رقم 2 - الجزء 2

صّرح حمدان أن لدية السرطان، وقال إن علاجه كان
ناجًحا جًدا وقد شارف على الانتهاء.

 
وقــد أعــرب المديــر عــن بعــض القلــق مــن أن حمــدان يمكــن 
الوظيفــة  عــرض  أنــه  غيــر  باســتمرار،  العمــل  عــن  يتغيــب  أن 
علــى حمــدان لأن خبراتــه كانــت ممتــازة، ونتيجــة لتفوقــه علــى 
جميــع المرشــحين الآخريــن الذيــن خضعــوا لمقابــلات شــخصية.

حمدانمحمد

إ��ـــــ�ق

��ون 
ا�������

قبــل التحــاق حمــدان بعملــه لــدى الشــركة، اجتمــع مــع مديــر المــوارد البشــرية 
لمناقشــة الخدمــات التيســيرية المناســبة لحالتــه المرضيــة. وقــد أوضــح حمــدان 
اســتخدام  إلــى  يحتــاج  وأنــه  القولــون،  تفويــه  أو  فغرالقولــون  يســتخدم  أنــه 
مرحــاض مغلــق للمحافظــة علــى خصوصيتــه. وقــد تــم إبلاغــه بــأن هنــاك حمامــات 
فــي الطابــق بجانــب مكتبــه وحماًمــا مناســًبا يمكنــه اســتخدامه فــي الــدور الأرضــي. 

وافقــت الشــركة أيًضــا علــى الســماح لحمــدان بالعمــل بــدوام مــرن خــلال فتــرات 
الاتفــاق علــى اجتمــاع حمــدان مــع  تــم  العــلاج، إذا كان ذلــك ضرورًيــا.  تلقــي 
الإدارة مــرة كل شــهر لمناقشــة الخدمــات التيســيرية ومراجعــة مــدى فعاليتهــا.

���ل ���ة ���� ا����ج

إ����ع دوريدوام ��ن
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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  جمعية زهرة لسرطان الثدي  
أنشأت جمعية زهرة بالمشاركة مع الجمعيات التابعة لها، والناجيات من مرض السرطان، 
والمريضات بسرطان الثدي، العديد من البرامج لدعم الناجيات والمريضات بسرطان الثدي.

+966 11 483 3652  : هاتف   
http://www.zahra.org.sa 	: الموقع الإلكتروني 

http://www.zahra.org.sa/en   : بريد الكتروني  
13 - 1  : المنطقة  

المؤسسات المفيدة   .7
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p جمعية السرطان السعودية   
جمعية غير ربحية تقوم بتمويل الأبحاث والدراسات، وتقديم المعلومات والدعم.

+966 13 864 9887  : هاتف   
/www.scf.org.sa  : الموقع الإلكتروني 
info@scf.org.sa   : بريد الكتروني  

13 - 1  : المنطقة  

p  الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان  
جمعية غير ربحية تأسست في العام 2004 للتشجيع على الكشف المبكر عن السرطان 

والوقاية منه، وتقديم الدعم للأشخاص ذوي داء السرطان.

 +966 11  440 2006  : هاتف   
http://saudicancer.com	  : الموقع الإلكتروني 

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  
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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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الشركاء المتعاونون  .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.






