ا  ت ا   ا
 ص ذوي اع

ا 1

أ 2017

الخدمات التيسيرية المقدمة
للأشخاص ذوي الصرع

ابريل 2017
الطبعة 1

الخدمات التيسيرية المقدمة للأشخاص ذوي الصرع
طبعة  ,1ابريل 2017

المحتويات
.1

.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8

										
مقدمة
ما هو الصرع؟									
									
نوبات الصرع الجزئية
									
نوبات الصرع العامة
									
ما هي أسباب الصرع
								
أنواع علاج مرض الصرع
							
الأدوية المضادة للصرع ()AEDs
						
الآثار الجانبية للأدوية المضادة للصرع
							
ما هي الخدمات التيسيرية؟
					
الخدمات التيسيرية ومعايير أفضل الممارسات
							
ما مدى شيوع مرض الصرع؟
					
آداب السلوك وقواعد التخاطب الشمولية
							
تقديم الخدمات التيسيرية
									
التوظيف والاختيار
									
الوصف الوظيفي
إعلانات الوظائف واجتذاب مقدمي الطلبات					
								
استمارات طلبات التوظيف
							
المقابلات الشخصية والاختبارات
									
التعريف والتدريب
			
دراسة الحالة « - 1عزيزة – إدارة العمل و النوبات» – الجزء الأول
									
الاحتفاظ بالموظف
ترتيبات العمل للاحتفاظ بالموظفين						
					
ما الذي يجب فعله عند حدوث نوبة الصرع؟
			
دراسة الحالة « - 1عزيزة – إدارة العمل و النوبات» – الجزء الثاني
دراسة الحالة « - 2مشعل  -إدارة تشخيصة الجديد بالصرع»			
									
الصحة والسلامة
								
الإخلاء في حالات الطوارئ
				
الاطار التنظيمي في المملكة العربية السعودية
								
على المستوى الدولي
أ.
								
ب .على المستوى الوطني
								
المؤسسات المفيدة
								
الشركاء المتعاونون

الصفحة
6
6
6
7
8
9
9
10
11
11
12
14
15
15
16
17
18
18
19
20
21
21
23
25
27
28
28
29
29
31
32
35
5

الخدمات التيسيرية المقدمة للأشخاص ذوي الصرع
طبعة  ,1ابريل 2017

.1

مقدمة

هــذا الدليــل هــو واحــد مــن سلســلة 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 مفيـ ًدا بشــكل خــاص لمديــري المــوارد
البشــرية ،والمــدراء المشــرفين ،ومراكــز طاقــات ،ومكاتــب التوظيــف ،وأي خدمــات أخــرى تهــدف إلــى
تشــجيع توظيــف الأشــخاص ذوي الإعاقــة والأشــخاص ذوي الحــالات الصحيــة.
ما هو الصرع؟
هــو اختــلال عصبــي داخلــي ينتــج عــن اضطــراب الإشــارات الكهربائيــة فــي خلايــا المــخ ممــا يــؤدي الــى
نوبــات متكــررة وتحــدث النوبــات بســبب وجــود خلــل للحظــة فــي النشــاط الكهروكيميائــي فــي الدمــاغ.
يمكن أن تأخذ نوبات الصرع عدة أشكال ،فالدماغ مسؤول عن عدد كبير من الوظائف منها:
الشــخصية ،والمــزاج ،والذاكــرة ،والأحاســيس ،والحركــة ،والوعــي .ويمكــن أن تتعطــل أي مــن هــذه
الوظائــف مؤق ًتــا أثنــاء حــدوث النوبــة .وفــي بعــض الأحيــان ،تؤثــر نوبــة الصــرع علــى قــدرة الدمــاغ علــى
التحكــم بالجســم .ولكــن لا تشــتمل جميــع نوبــات الصــرع علــى حــدوث تشــنجات.
تــدوم النوبــة عمو ًمــا مــا لا يزيــد عــن بضــع ثــوا ٍن أو دقائــق ،وبعدهــا تعــود خلايــا الدمــاغ إلــى حالتهــا
الطبيعيــة .ولا تظهــر علــى معظــم النــاس أي تاثيــرات ســلبية بعــد انتهــاء النوبــة .ولكــن يمكــن أن
يحتــاج البعــض إلــى فتــرة قصيــرة للتعافــي.
يأخــذ الصــرع أشــكال ًا عديــدة مختلفــة .وبعــض النوبــات يســهل تمييزهــا ،بينمــا يكــون البعــض آخــر أقــل
وضو ًحــا .وهنــاك نوعــان رئيســيان مــن النوبــات:
نوبات الصرع الجزئية
خــلال نوبــة الصــرع الجزئيــة ،يبــدأ اضطــراب النشــاط الدماغــي فــي جــزء واحــد مــن الدمــاغ أو أنــه يشــمل
ـزءا واحـ ًـدا مــن الدمــاغ .وتســمى هــذه النوبــات فــي بعــض الأحيــان “النوبــات البؤريــة”.
جـ ً
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ويكون تأثير النوبة على الشخص بحسب الجزء من الدماغ الذي يتعرض لها:
•نوبــات الصــرع الجزئيــة البســيطة :لا تؤثــر هــذه النوبــات علــى الوعــي ،ولكــن يمكــن أن يشــعر
الشــخص بأعــراض غريبــة فــي جــزء واحــد مــن جســمه ،علــى ســبيل المثــال انتفــاض متكــرر فــي أحــد
الأطــراف ،أو طعــم غيــر عــادي ،أو الشــعور بوخــز كمــا لــو كان وخــز دبابيــس أو إبــر فــي جــزء محــدد
مــن الجســم .ويمكــن أن تتطــور نوبــات الصــرع الجزئيــة البســيطة إلــى أنــواع أخــرى مــن النوبــات،
ولهــذا يشــار إليهــا بالنوبــات “التحذيريــة” أو “نســمة” الصــرع .
•نوبــات الصــرع الجزئيــة المركبــة :يختلــف هــذا النــوع مــن النوبــات عــن النوبات الجزئية البســيطة،
ـدودا أو لا يتذكــر
حيــث يتأثــر الوعــي وبالتالــي قــد لا يتذكــر الشــخص عــن النوبــة إلا قــد ًرا محـ ً
أي شــيء عنهــا .ومــن خصائــص هــذه النوبــات حــدوث تغيــر فــي الوعــي ،بالإضافــة إلــى حــركات
تلقائيــة منهــا علــى ســبيل المثــال العبــث بالملابــس أو الأشــياء ،أو حــركات مضــغ فــي الفــم ،أو
التجــول بارتبــاك عــام .ويمكــن أن يســتجيب الشــخص عنــد التحــدث معــه.
ـدودا فــي موضــع واحــد من الدماغ،
فــي نوبــات الصــرع الجزئيــة ،يمكــن أن يبقــى التفريــغ الكهربائــي محـ ً
أو يمكــن أن ينتشــر إلــى بقيــة الدمــاغ .وفــي تلــك الحالــة ،تصبــح نوبــة الصــرع عامــة.
نوبات الصرع العامة
فــي هــذه النوبــات ،يتأثــر الدمــاغ بالكامــل ويفقــد الشــخص الوعــي .وهــي تحــدث فــي الغالــب بــدون
ســابق إنــذار ،ولا يتذكــر الشــخص أي شــيء ممــا حــدث لــه .ويمكــن أن تأخــذ النوبــة أحــد الأشــكال
التاليــة:
متيبســا ويمكــن أن يســقط أر ً
ضــا .ثــم
•نوبــة الصــرع التوتريــة الرمعيــة :يصبــح جســم الشــخص
ً
تســترخي العضــلات ثــم تعــود وتتصلــب وتتســبب فــي تعــرض الشــخص لتشــنجات .ويصبــح التنفــس
صعبًــا ،ويمكــن غيــر قــادر علــى ضبــط عمليــة (ســلس) .كذلــك يمكــن أن يشــعر الشــخص بصــداع
ويحتــاج إلــى فتــرة لكــي يتعافــى بالكامــل.
•نوبات الصرع التوترية :تشمل هذه النوبات تخش ًبا عا ًما في العضلات ولكن بدون ارتجاجات
متكــررة .ويمكــن أن يقــع الشــخص أرضً ــا ويتعــرض بالتالــي لخطــر الإصابــة ،ولكــن التعافــي يكــون
ـريعا بشــكل عام.
سـ ً
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•نوبــات الصــرع الارتخائيــة :تشــمل هــذه النوبــات ارتخــاء العضــلات بشــكل مفاجــئ ،وتتســبب
فــي ســقوط الشــخص أر ً
ضــا .وهنــا أيضً ــا يمكــن أن يتعــرض الشــخص لخطــر الإصابــة نتيجــة الســقوط،
ـريعا جـ ًـدا عمو ًمــا.
ولكــن التعافــي يكــون سـ ً
•نوبــات صــرع الرمــع العضلــي :تشــمل هــذه النوبــات ارتجا ًجــا مفاج ًئــا لفتــرة وجيــزة فــي واحــد أو
أكثــر مــن أطــراف الجســم .ويحــدث هــذا فــي الغالــب خــلال فتــرة قصيــرة بعــد الاســتيقاظ مــن
النــوع ،إمــا لوحــده أو مــع أشــكال أخــرى مــن نوبــة الصــرع العامــة.
•نوبــات الغيــاب( :كانــت تعــرف فــي الســابق بنوبــة الصــرع الخفيــف) يغيــب الشــخص فيهــا عــن
الوعــي لبرهــة وجيــزة ويصبــح غيــر قــادر علــى الاســتجابة .ويمكــن أن يبــدو وكأنــه “تائه” أو “يحملق
فــي الفضــاء” .وتــدوم نوبــات التغيــب عــادةً بضــع ثــوا ٍن ،وبالتالــي يمكــن أن لا يلاحظهــا أحــد ،أو
يمكــن الاعتقــاد بالخطــأ أنهــا نــوع مــن الاســتغراق فــي أحــلام اليقظــة.
بعــض أنمــاط نوبــات الصــرع لا يمكــن أن تصنــف ضمــن الفئــات المذكــورة أعــلاه ،أو يمكــن أن تشــتمل
علــى عناصــر نوبــات مختلفــة .ويطلــق علــى تلــك الأنمــاط اســم “النوبــات غيــر القابلــة للتصنيــف”.
بعــض الأشــخاص يتعرضــون للنوبــات أثنــاء النــوم فقــط ،ولذلــك مــن غيــر المرجــح أن تتأثــر أنشــطة
عملهــم النهاريــة علــى الإطــلاق.
ما هي أسباب الصرع؟
يســتطيع الأطبــاء فــي بعــض الأحيــان رؤيــة ســبب واضــح للإصابــة بمــرض الصــرع .وتشــمل الأســباب
المحتملــة مــا يلــي:
•الجلطة الدماغية
•التهاب بالدماغ ،على سبيل المثال التهاب السحايا
•التعرض لإصابة حادة في الرأس
•حدوث مشاكل أثناء الولادة تسببت في نقص الأوكسجين لدى الطفل
فــي أكثــر مــن نصــف حــالات الأشــخاص ذوي مــرض الصــرع ،لا يعلــم الأطبــاء الســبب .ويمكــن أن يكــون
بعضهــا لــه تاريــخ عائلــي ،مــا يشــير إلــى أنهــا قــد تكــون وراثيــة .ويحــاول العلمــاء معرفــة المزيــد عــن
كيفيــة تــوارث مــرض الصــرع.1
1. https://www.epilepsy.org.uk/info/what-is-epilepsy
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أنواع علاج مرض الصرع
يســتخدم عــلاج الصــرع للســيطرة علــى النوبــات ،ولكــن لا يحتــاج كل شــخص ذي مــرض الصــرع إلــى
عــلاج .2
بإمــكان الشــخص فــي بعــض الأحيــان الســيطرة علــى الصــرع بمجــرد تفــادي الأمــور التــي تحفــز النوبــة،
ومــن ذلــك علــى ســبيل المثــال قلــة النــوم أو المشــروبات الكحوليــة.
وبينمــا يمكــن أن يحتــاج بعــض الأشــخاص إلــى عــلاج طيلــة حياتهــم ،غيــر أن هــذه ليســت قاعــدة
عامــة .وبعــض النــاس يصابــون بنوبــات صــرع فــي مرحلــة معينــة مــن حياتهــم ،ثــم تقــل وتيــرة هــذه
ـيوعا عندمــا يبــدأ حــدوث
النوبــات أو تختفــي تما ًمــا مــع تقدمهــم فــي العمــر .ويكــون ذلــك أكثــر شـ ً
النوبــات فــي مرحلــة الطفولــة أو بدايــة مرحلــة البلــوغ.
الأدوية المضادة للصرع ()AEDs
تكــون الأدويــة المضــادة للصــرع عــادةً الخيــار العلاجــي الأول ،حيــث يســتطيع حوالــي  70%مــن
الأشــخاص ذوي الصــرع الســيطرة علــى نوباتهــم بتنــاول هــذه الأدويــة.
لا يبــدأ العــلاج بالأدويــة المضــادة للصــرع عــادةً ســوى بعــد أن يتعــرض الشــخص لنوبــة ثانيــة ،حيــث إن
التعــرض لنوبــة للمــرة الأولــى لا يعتبــر بالضــرورة مؤشـ ًرا موثوقً ــا علــى الإصابــة بمــرض الصــرع.
والأدوية المضادة للصرع لا تؤدي إلى الشفاء من المرض ،بل يمكنها منع حدوث النوبات.
هنــاك الكثيــر مــن الأدويــة المختلفــة المضــادة للصــرع .وهــي تعمــل عــادةً مــن خــلال تغييــر تركيــز
المــواد الكيماويــة التــي تحفّ ــز النبضــات الكهربائيــة فــي الدمــاغ .وتتوفــر هــذه الأدويــة بعــدد مــن
الأشــكال المختلفــة ،منهــا الحبــوب والكبســولات والســوائل والشــراب.

2. http://www.nhs.uk/Conditions/Epilepsy/Pages/Treatment.aspx
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الآثار الجانبية للأدوية المضادة للصرع
تكــون الآثــار الجانبيــة شــائعة عنــد بــدء العــلاج بالأدويــة المضــادة للصــرع .ولكنهــا تــدوم عــادةً لفتــرة
قصيــرة وتــزول تما ًمــا فــي بضعــة أيــام .وتعتمــد الآثــار الجانبيــة المحــددة التــي يتعــرض لهــا الأشــخاص
الذيــن يتناولــون هــذه الأدويــة علــى نــوع الــدواء .غيــر أن الآثــار الجانبيــة الشــائعة عمو ًمــا تشــمل:
•الشعور بالنعاس والخمول
•نقص الطاقة
•الانفعال
•الصداع
•الرجفة الخارجة عن السيطرة (الرعشة)
•تساقط الشعر أو نمو الشعر غير المرغوب فيه
•تورم اللثة
•الطفح الجلدي
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.2

ما هي الخدمات التيسيرية ؟

الخدمــات التيســيرية هــي طريقــة لإزالــة العوائــق التــي تعتــرض ســبيل الشــخص ذي
الإعاقــة او الشــخص ذو الحالــة الصحيــة عنــد القيــام بعملــه .علــى ســبيل المثــال ،تغيير
مــكان عملــه ،أو الطريقــة التــي يمــارس فيهــا عملــه ،أو تزويــده بأجهــزة لمســاعدته.
خاصــا ،بــل هــي وســيلة لمعاملــة الأشــخاص بطريقــة مختلفــة مــن
الخدمــة التيســيرية ليســت علا ًجــا ً
أجــل إتاحــة فرصــة متكافئــة للجميــع للنجــاح فــي عملهــم.
يمكن أن تكون الخدمات التيسيرية بسيطة وغير باهظة التكلفة ومجدية اقتصاد ًيا.
الخدمات التيسيرية ومعايير أفضل الممارسات
ينبغــي علــى أصحــاب العمــل تقديــم خدمــات تيســيرية لأي موظــف يمكــن أن يواجــه
عوائــق فــي العمــل بســبب إعاقــة أو إصابــة طويلــة الأمــد أو حالــة صحيــة – حتــى ولــو لــم
يتــم تشــخيصها كإعاقــة أو حتــى لــو لــم يتقبلهــا ذلــك الشــخص علــى أنهــا إعاقــة.
النهــج المســتخدم لأفضــل الممارســات هــو تقديــم خدمــات تيســيرية «معقولــة» لأي شــخص يحتــاج
إليهــا لكــي يعمــل بفاعليــة ويســهم بشــكل كامــل فــي منشــأتك.
ســوف يرغــب معظــم أصحــاب العمــل فــي معرفــة مــا هــو «معقــول» .نقطــة الانطــلاق المناســبة
لتعريــف مــا هــو معقــول تتمثــل بالقيــام بمــا يبــدو منصفً ــا وعــادل ًا للشــخص وللآخريــن الذيــن يعملــون
لــدى صاحــب العمــل بمــا يتناســب مــع حجــم منشــأتك ومواردهــا.
يحتوي هذا الدليل على إرشادات تساعدك على الوصول إلى معايير أفضل الممارسات.
لإبداء أفضل الممارسات:
•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.
•يجب عليك التأكد من أن الجميع على دراي ٍة بنطاق مسؤولياته ومتى يجب القيام بها.
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.3

ما مدى شيوع مرض الصرع؟

وفقً ــا لتقديــرات منظمــة الصحــة العالميــة ،يبلــغ عــدد الأشــخاص ذوي مــرض الصــرع حوالــي  50مليــون
ـيوعا فــي العالــم.
نســمة فــي جميــع أنحــاء العالــم ،مــا يجعــل هــذا المــرض أحــد أكثــر الأمــراض العصبيــة شـ ً
ويســتجيب الأشــخاص ذوي مــرض الصــرع للعــلاج حوالــي  70%مــن الوقــت.3

ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

50,000,000
��� �� ذوي ا���ع

70%
�� ا������ ا������
ا����د�� ���� ا���ع 6.54
��� ً� �� �� ا�� ����

�������ن �����ج

ـخصا مــن كل
مــرض الصــرع اضطــراب عصبــي شــائع فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،ويصيــب  6.54شـ ً
ألــف نســمة. 4

3. https://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs999/en/
4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4710345/
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هنــاك مفهــوم خاطــئ بــأن الأشــخاص ذوي الحــالات المزمنــة كالصــرع ،غيــر قادريــن علــى التكيــف مــع
احتياجــات العمــل أو تقتصــر قدرتهــم علــى القيــام بأعمــال معينــة دون غيرهــا .غيــر أنهــم يســتطيعون
تطويــر قدراتهــم فــي العمــل كأي شــخص آخــر فــي حالــة حصولهــم علــى مــا يناســبهم مــن التدريــب
ن ،ينبغــي مناقشــة ذلــك مــع الشــخص لتقييــم
ص معيـ ٍ
والدعــم .وبينمــا قــد لا تتناســب وظيفــة مــع شــخ ٍ
نــوع الوظيفــة التــي يســتطيع القيــام بهــا.
وفــي العمــل ،يكــون وجــود الإدارة الفعالــة للأشــخاص ذوي مــرض الصــرع فــي مــكان العمــل جيـ ًـدا
للمنشــأة .ويمكــن أيضً ــا أن يــؤدي عــدم التعاطــي مــع الإعاقــة وعــدم إدارة حــالات الأشــخاص ذوي
مــرض الصــرع بفاعليــة إلــى تكاليــف عاليــة مــن حيــث الإنتاجيــة ومعنويــات الفريــق والعلاقــات
الشــخصية بيــن الأفــراد ،ومعــدل دوران الموظفيــن (تــرك العمــل) ،والأداء الفــردي.
غالبيــة الأشــخاص ذوي مــرض الصــرع لا يواجهــون أي مشــاكل فــي العمــل .ويمكــن حتــى أن صاحــب
العمــل لا يــدرك أن الشــخص لديــه مــرض الصــرع .إلا أن بعــض الأشــخاص قــد يحتاجــون إلــى خدمــات
تيســيرية بســيطة.
بالتحــدث بانتظــام مــع الموظفيــن عــن عملهــم ،علــى ســبيل المثــال فــي اللقــاءات الفرديــة المعتــادة،
يمكنــك التعــرف علــى الصعوبــات التــي يواجههــا الموظــف ذو مــرض الصــرع .وســوف يتيــح لــك ذلــك
فرصــة للتحــدث بشــأن الخدمــات التيســيرية لتمكيــن الموظــف مــن العمــل بفاعليـ ٍة أكبــر.
يمكــن أن تكــون الخدمــات التيســيرية بســيطة وغيــر باهظــة التكلفــة ومجديــة اقتصاد ًيــا للمنشــأة.
وبــدون الخدمــات التيســيرية ،يمكــن ان يحــد ذلــك مــن تقديــم المرشــحون الجيــدون لشــغل الوظائــف
ويمكــن بالتالــي خســارة موظفيــن جيديــن .وتتفــاوت الاحتياجــات الدقيقــة مــن فــر ٍد لآخــر .ويجــب
دائمــا ســؤال الشــخص عــن الأشــياء التــي يحتاجهــا.
ً
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آداب السلوك وقواعد التخاطب الشمولية

كلمة حول اللغة عند التحدث عن الإعاقة أو الحالة الصحية
عنــد التحــدث عــن الإعاقــة ،مــن المهــم أن نســتخدم مصطلــح “الشــخص (أو
الأشــخاص) ذو/ذوو الإعاقــة او الأشــخاص ذوي الحــالات الصحيــة” .و ُتفصــل
كلمــة “الشــخص” أو “الأشــخاص” عــن كلمــة ““الإعاقــة او الحالــة الصحيــة” عــن
عمـ ٍد بكلمــة “ذو/ذوو” للتشــديد علــى أن الإعاقــة او الحالــة الصحيــة لا تحــدد
أو تصــف الشــخص ككل.
لذلك ،عند الإشارة إلى شخص لديه ربو ،ينبغي الإشارة إليه على أنه “الشخص ذو الصرع”.
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
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تقديم الخدمات التيسيرية

التوظيف والاختيار
يجــب عليــك التأكــد مــن عــدم التمييــز ضــد المتقدمييــن مــن الأشــخاص
ذوي الإعاقة و الاشخاص ذوي الحالات الصحي أثناء عملية التوظيف.
ويمكــن أن يتوجــب عليــك أيضً ــا تقديــم خدمــات تيســيرية معقولــة.
ومــن المهــم عــدم وضــع افتراضــات حــول مــا يمكــن أو لا يمكــن للمتقــدم
للوظيفــة القيــام بــه ،بــل يجــب عليــك بــدل ًا مــن ذلك ســؤال مقدمي الطلبات عن الخدمات التيســيرية
التــي يحتاجــون إليهــا كجــزء مــن عمليــة التوظيــف.
فــي حالــة اســتخدام وكالات توظيــف خارجيــة ،اطلــب مــا ُيثبــت أنهــم هــم أيضً ــا يقدمــون خدمــات
تيســيرية للأشــخاص ذوي الإعاقــة و الأشــخاص ذوي الحــالات الصحــي ويعملــون وفقً ــا 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 عمليــة تقديــم 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 تدفــع مديــري التوظيــف إلــى وضــع افتراضــات ســلبية
بشــأن قــدرة المرشــح قبــل أن تتــاح لــه فرصــة إظهــار مــا يمكنــه فعلــه لممارســة العمــل المطلــوب.
ينبغي إعطاء الفرصة لكل مرشح لطلب إجراء تعديلات في كل مرحلة من مراحل التوظيف.
دائمــا التشــاور مــع الشــخص
وتذكــر أن المتطلبــات تختلــف مــن شــخص إلــى آخــر .كذلــك ،يجــب عليــك ً
للتعــرف علــى مــا يناســبه مــن الخدمــات التيســيرية.
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الوصف الوظيفي
عند كتابة الوصف الوظيفي ومواصفات المرشحين:
•يجب عليك أن تحدد المهارات المطلوبة وما تحتاجه الوظيفة.
•كن مرنًا .يمك أن تؤدي تغييرات بسيطة في الغالب إلى إحداث فرق كبير.
ـخصا لديه مرض الصرع دون مبرر .يجب عليك التركيز على المطلوب تحقيقه
•لا تســتبعد شـ ً
فــي الوظيفــة وليــس علــى كيفيــة تحقيقــه .علــى ســبيل المثــال ،اشــتراط أن يكون المرشــحون
حاصليــن علــى رخصــة قيــادة يمكــن أن يســتبعد بعــض المرشــحين القديريــن اللذيــن لديهــم
مــرض الصــرع الذيــن يســتطيعون إثبــات أنهــم قــادرون علــى التنقــل باســتخدام وســائل نقــل
بديلة.
•يجــب عليــك التأكــد مــن أن الوصــف الوظيفــي يبيــن بوضــوح غــرض ونطــاق الــدور الوظيفــي،
والدعــم الإداري المتعلــق بالوظيفــة.
•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.
•يجــب عليــك التمييــز بيــن الشــروط الضروريــة والشــروط المرغوبــة ،بحيــث تتهيــأ لــك المرونــة
عنــد تحديــد الخدمــات التيســيرية اللازمــة .وفــي غالــب الأحيــان ،يمكــن أن تــؤدي تغييــرات
بســيطة جـ ًـدا إلــى إحــداث فــرق كبيــر ،علــى ســبيل المثــال تكليــف عضــو آخــر فــي الفريــق
بالمهمــة غيــر الضروريــة التــي يجدهــا المرشــح ذي مــرض الصــرع صعبــةً .
•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
ل عــن المســؤولية .ويبقــى مطلو ًبــا مــن أربــاب العمــل التعاطــي مــع الضغــوط
علــى أنهــا بمثابــة تخ ـ ٍ
ومســتويات الإجهــاد النفســي التــي يتعــرض لهــا موظفوهــم .وينبغــي تفــادي العبــارات ذات طابــع
التعميــم ،ومنهــا علــى ســبيل المثــال« :يجــب أن يكــون الموظــف قــاد ًرا علــى العمــل تحــت الضغــط» ،أو
«يجــب أن يكــون الموظــف قــاد ًرا 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 «نرحــب بالمتقدمييــن مــن الأشــخاص ذوي
الإعاقــة و الأشــخاص ذوي الحــالات 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 بالوســائط المتعــددة).
•اذكــر أنــه يمكــن قبــول الطلبــات بصيــغ بديلــة ،علــى ســبيل المثــال مكتوبــة علــى ورق ،أو
كتســجيل صوتــي أو بالبريــد الإلكترونــي.
•ضــع الإعــلان فــي أكثــر مــن وســيلة .بالإضافــة إلــى الصحــف المتداولــة ،اســتخدم محطــة
الراديــو المحليــة أو مواقــع الإنترنــت.
•ضع إعلان الوظيفة على موقع البوابة الوطنية للعمل  -طاقات
https://www.taqat.sa/web/guestemployer/home
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استمارات طلبات التوظيف
لا تطلــب مــن الشــخص بيــان حالــة إعاقتــه علــى طلــب الوظيفــة .والأفضــل أن يتــم
طــرح أســئلة تتعلــق بشــكل مباشــر بقــدرة الشــخص علــى أداء الوظيفــة التــي يتقــدم
بطلــب لهــا .ويجــب تفــادي طــرح أي أســئلة عامــة عــن الصحــة أو الإعاقــة أو الســجل
الطبــي.
قــد يتوجــب تقديــم خدمــات تيســيرية خــلال عمليــة اختيــار القائمــة الأوليــة للمرشــحين ،حيــث يمكــن
لمقــدم الطلــب:
•أن تكون هناك فجوات (زمنية بلا عمل) في بيان سيرته الذاتية بسبب حالتة الصحية.
•أن يكــون قــد اكتســب خبــرة فــي عمــل غيــر مدفــوع الأجــر ،علــى ســبيل المثــال خبــرة عمليــة
وعمــل تطوعــي.
المقابلات الشخصية والاختبارات
حيــث إنــك ترغــب فــي توظيــف الشــخص الأفضــل لشــغل الوظيفــة ،فقــد تحتــاج
إلــى التأكــد مــن أن جميــع المرشــحين قادريــن علــى إثبــات قدرتهــم علــى القيــام
بالعمــل .ويجــب التركيــز علــى قــدرات الشــخص ،وليــس علــى حالــة الصــرع لديــه.
فــإذا كانــت لديــك أي شــكوك بشــأن قــدرة الشــخص علــى أداء أي مــن المهــام
الأساســية التــي تتطلبهــا الوظيفــة ،اســأله ببســاطة عــن كيفيــة قيامــه بالمهمــة
المطلوبــة.
عنــد دعــوة أي مرشــح لإجــراء مقابلــة ،يجــب التأكــد مــن ســؤال المرشــح عمــا إذا كان يحتــاج إلــى
أي خدمــات تيســيرية أثنــاء المقابلــة .ومــن خــلال تقديــم الخدمــات التيســيرية ،تتيــح لــك المقابلــة
الشــخصية تقييــم قــدرات المرشــحين ذوي مــرض الصــرع .ويجــب التأكــد مــن معرفــة موظفــي
الاســتقبال والأمــن كيفيــة الترحيــب بالــزوار ذوي الإعاقــة او ذوي الحــالات الصحــة ومســاعدتهم.
إذا كانــت عمليــة الاختيــار تشــتمل عــادة علــى إجــراء اختبــار ،يجــب عليــك التأكــد
مــن عــدم التمييــز فيهــا ضــد الشــخص ذي مــرض الصــرع .ويجــب عليــك التشــاور مــع
الشــخص ذي مــرض الصــرع لكــي تتمكــن مــن تقديــم الخدمــات التيســيرية اللازمــة لــه.
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يمكن أن تشتمل الخدمات التيسيرية على ما يلي:
•إعطــاء وقــت إضافــي خــلال المقابــلات الشــخصية والاختبــارات .ويعتبــر هــذا ها ًمــا بشــكل
خــاص إذا كان المرشــح يتعــرض لنوبــات تخشــبية أو تصلبيــة لفتــرة قصيــرة ،يمكــن أن تســوء
فــي المواقــف التــي يشــعر فيهــا بالضغــط النفســي.
التعريف والتدريب
أ�� ً� و��� ً�

ينبغــي تضميــن وســائل الوعــي بالإعاقــة والحاجــة إلــى تقديــم خدمــات تيســيرية
فــي جميــع السياســات ،علــى ســبيل المثــال السياســات بشــأن الإجــازات المرضيــة،
والتدريب ،وتقييم الأداء .وينبغي إطلاع الموظفين الجدد على هذه السياسات
خــلال عمليــة التعريــف.
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دراسة الحالة 1
CASE STUDY

عزيزة – إدارة العمل و النوبات – الجزء الأول

تعمــل عزيــزة فــي مستشــفى أســنان خــاص كبيــر منــذ شــهرين
بوظيفــة مســاعدة إداريــة.

وهــي مــن ذوي مــرض الصــرع ،وقــد تعرضــت منــذ الالتحــاق بعملهــا
الجديــد لثــلاث نوبــات عنــد اســتيقاظها فــي الصبــاح.

ولذلــك تأخــرت عزيــزة عــن العمــل فــي الأيــام الثلاثــة التــي تعرضــت
فيهــا للنوبــات.

تعلم أروى ،المديرة المشرفة على عزيزة ،أن لديها مرض الصرع
وأنهــا يمكــن أن تتعــرض لنوبــات فــي الصبــاح الباكــر .ولذلــك
تأخــرت عزيــزة عــن العمــل فــي الأيــام الثلاثــة التــي تعرضــت فيهــا
للنوبات
وخــلال الاجتمــاع الأســبوعي لهمــا ،ذكــرت أروى أنهــا لاحظــت
تأخــر عزيــزة عــن الحضــور إلــى العمــل عــدد مــن المــرات ،وســألتها
عمــا تشــعر بــه.
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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
عمليــا بعــد تعييــن
البــدء بتقديــم الخدمــات التيســيرية فــي أســرع وقــت ممكــن
ً
الموظــف – ويمكــن أن يســتغرق ذلــك وق ًتــا .ويجــب التشــاور مــع الشــخص
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 فاعليــة الخدمــات التيســيرية .ويجــب أيضً ــا التأكــد
مــن اتبــاع نفــس الطريقــة فيمــا يتعلــق بالخدمــات التيســيرية عندمــا يتقــدم الموظــف ذو مــرض الصــرع
بطلــب للترقيــة ،وهنــا أيضً ــا يجــب عــدم وضــع أي افتراضــات حــول مــا يمكــن أو مــا لا يمكــن للموظــف
القيــام بــه.
والجديــر بالذكــر أن أصحــاب العمــل يخســرون موظفيــن جيديــن بســبب قلــة الدرايــة بمــرض الصــرع
وتأثيــره فــي مــكان العمــل.
جــزء مــن الحــل هــو عــدم اتخــاذ أي قــرارات مبنيــة علــى افتراضــات .ويواجــه الكثيــر مــن الأشــخاص ذوي
مــرض الصــرع تمييـزًا ضدهــم بســبب المعلومــات المغلوطــة وســوء الفهــم والجهــل والخــوف .ونتيجــةً
لذلــك ،لا ُتســتغل مهاراتهــم بالدرجــة الكافيــة فــي غالــب الأحيــان .ولهــذا يجــب العمــل علــى معرفــة
الحقائــق مــن الشــخص نفســه ،أو عنــد الضــرورة مــن اختصاصييــن طبييــن ،ودراســة الوضــع الخــاص
للشــخص قبــل اتخــاذ أي قــرار بشــأن مــا إذا كانــت هنــاك أي قيــود تحــد مــن قدرتــه علــى العمــل.
ـودا عامــة
ينبغــي دراســة الخدمــات التيســيرية فــي ضــوء الوظيفــة المحــددة للموظــف .لا تضــع قيـ ً
وشــاملة علــى كل شــخص ذي إعاقــة أو علــى حالــة صحيــة معينــة كمــرض الصــرع.
ترتيبات العمل للاحتفاظ بالموظفين
فــي معظــم الحــالات ،تكــون الخدمــة التيســيرية المعقولــة الوحيــدة المطلوبــة هي زيادة فهم الزملاء
فــي مــكان العمــل لمــرض الصــرع .ومــن المهــم جـ ًدا مشــاركة الشــخص المعنـ ّـي عنــد النظــر فــي الخدمــات
التيســيرية أو تقديم أي خدمات تيســيرية معقولة.

21

الخدمات التيسيرية المقدمة للأشخاص ذوي الصرع
طبعة  ,1ابريل 2017

وينبغي أخذ ما يلي في الاعتبار عند تقييم الحاجة إلى خدمات تيسيرية:
تمت السيطرة على الصرع؟
هل ّ

نعم

لا

ما مدى تكرار الإصابة بالنوبات وما مدتها ونوعها؟
أ.
ب.
ج.

نوعها
مدتها
تكرار الإصابة

هل يعلم الموظف عندما تصبح الإصابة بالنوبة وشيكة؟

نعم

لا

هــل هنــاك أي شــيء محــدد يحفــز حــدوث النوبــة؟ علــى ســبيل
المثــال التوتــر ،أو القلــق ،أو الإرهــاق؟

نعم

لا

ما هو الوقت الذي يستغرقه الشخص عادةً لكي يتعافى؟

نعم

لا

هــل توجــد أي وســائل رعايــة معينــة ينبغــي تقديمهــا خــلال أو
بعــد حــدوث النوبة؟

نعم

لا

هل يتوجب الاتصال بالأقارب؟

نعم

لا

اتفاقيـ ٍة لتقديــم الخدمــات التيســيرية
قــد يكــون مــن المفيــد للموظفيــن ذوي مــرض الصــرع تصميــم
ّ
حســب الطلــب ،وحالمــا يتــم ذلــك ،يمكــن أن تشــمل الخدمــات التيســيرية المقدمــة فــي مــكان العمــل
مــا يلــي:
•إعطــاء الموظــف الإذن بالانصــراف لأغــراض المواعيــد الطبيــة أو إعــادة التأهيــل أو تقييــم
الحالــة.
•المرونة في ساعات الدوام وحجم العمل المطلوب حيث يكون ذلك ممك ًنا.
ـأن أن الــدواء ،أو مــرض الصــرع بحــد ذاتــه ،يمكــن أن يؤثــر أحيا ًنــا علــى الذاكــرة أو
•الوعــي بـ ّ
القــدرة علــى التركيــز أو المــزاج.
•المرونة في أثناء تكيف الشخص مع نظام ٍ علاجيٍ جديد.
•توفير مكان آمن ومريح للشخص ليكون به عند حدوث النوبة أو للتعافي منها.
22

الخدمات التيسيرية المقدمة للأشخاص ذوي الصرع
طبعة  ,1ابريل 2017

•توفيــر شاشــة بلوريــات ســائلة أو شاشــة مانعــة لوهــج الضــوء أو نظــارات خاصــة للتخفيــف مــن
وهــج شاشــة الكمبيوتــر ،إذا كان ذلــك مناسـ ًبا.
•السماح للشخص بفترات راح ٍة أكثر تكرا ًرا للتوقف عن النظر إلى شاشة الكمبيوتر.
•جعل مكان عمل الموظف أكثر أمانًا في حالة تعرضه لنوبة.
موجودا يســتطيع مســاعدته
•تفادي عمل الموظف بمفرده ،بحيث يكون هناك شــخص آخر
ً
إذا تعــرض لنوبة.
•توفيــر وســائل وقايــة لــلآلات أو التجهيــزات الأخــرى فــي مــكان العمــل التــي يمكــن أن تشــكل
خطـ ًرا علــى الموظــف ذي الصــرع فــي حالــة تعرضــه لنوبــة .ملاحظــة :تقتضي الممارســة الحســنة
للصحــة والســلامة ذات المعاييــر الجيــدة أ ّنــه علــى صاحــب العمــل اتخــاذ تدابيــر لضمــان تأميــن
الآلات والمعــدات بالقــدر الملائــم لحمايــة جميــع العامليــن.
ما الذي يجب فعله عند حدوث نوبة الصرع؟
الإجــراءات الأساســية التــي يجــب اتباعهــا عندمــا يفقــد شــخص وعيــه أثنــاء تعرضــه لنوبــة صــرع هــي
إجراءات إســعافات أولية بســيطة:
�� ���ول ����� ا���� �� ����� ،إ�� إذا ��ن ا����ن
�� ً�ا ���� ��� ،ا����ل �� أ��� ا������ أو ��� ��رع.

�� ���ول و�� أو ��� ا�����ت ا�������.
�� ���ول إ���ظ ا����.
�� ��� أي ��ء �� �� ا����.

�� و��دة ��� رأ��.
أ��� أي ��ء �� ����
ا��ذى.

�� ��ر��ء أ ّ�� �����
ا����� �� ���� ر���
ا���� ،إذا أ��� ذ��.

وا�� ������ إ�� أن ������.
����� ����� ا����� �� ،ا���� �� ا������ ا������� �������َ ،
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عندمــا يســتعيد الشــخص وعيــه ،يمكــن أن يكــون مرتب ـ ًكا ويمكــن أن يحتــاج إلــى طمأنتــه أو
مســاعدته فــي الانتقــال إلــى غرفــة هادئــة للتعافــي.
يجــب أن يكــون القائمــون علــى الإســعافات الأوليــة فــي الشــركة علــى درايــة تامــة بهــذه
معينــة أو
الإجــراءات .وينبغــي الطلــب مــن الموظــف الإبــلاغ عمــا إذا كانــت هنــاك أي احتياجــات ّ
مــا إذا كان يحمــل بطاقــة تحذيــر أو ســوار طبــي.
لا يحتــاج الأمــر فــي الغالــب إلــى أي دعــم طبــي إضافــي .ولكــن ينبغــي الاتصــال بالإســعاف فــي
الحــالات التاليــة:
•إذا تعرض الشخص لإصابة بليغة أثناء النوبة.
•إذا كان الشخص لديه صعوبة في التنفس بعد انتهاء النوبة.
•إذا حدثــت نوبــة أخــرى بعــد النوبــة الأولــى مباشــرة دون أن يتعافــى الشــخص بيــن
النوبتيــن أو إذا لــم يعــد إلــى وعيــه بعــد حوالــي خمــس دقائــق.
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دراسة الحالة ١
CASE STUDY

عزيزة – إدارة العمل و النوبات – الجزء الثاني
خــلال الاجتمــاع بيــن عزيــزة وأروى ،شــرحت عزيــزة أنهــا
تصــاب بنوبــات فــي الصبــاح الباكــر وهــذا يــؤدي إلى تأخرها
عــن العمــل.
ناقشــت أروى مــع عزيــزة خيــار ســاعات العمــل المرنــة وســألتها عمــا
إذا كانــت ترغــب فــي التأخــر لمــدة  90دقيقــة عــن مواعيــد الحضــور
والانصــراف الحاليــة  ،وهــذا يعنــي تقليــل تكــدس المهــام علــى عزيــزة
كل صبــاحٍ ومنحهــا المزيــد مــن الوقــت للتعافــي فــي حالــة تعرضهــا لنوبــة
قبــل الحضــور للعمــل.

90
min

وافقــت عزيــزة علــى أن هــذه الخدمــة التيســيرية ســوف
تســاعدها ،فاتفقتــا علــى تجربــة ذلــك لمـ ّـدة شــهر واحــد.
كتبــت أروى ملاحظــة بالخدمــة التيســيرية التــي تــم الاتفــاق
عليهــا ،واتفقــت مــع عزيــزة علــى الاجتمــاع مــرة أخــرى بعــد شــهر
واحــد لتقييــم مــدى فاعليــة هــذه الخدمــة.

إﺗﻔﺎق

أروى

ﻋﺰﻳﺰة
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•اســتخدام إضــاءة عاديــة بــدل ًا مــن الأنابيــب المشـ ّـعة (الفلورســنت) التــي تومــض (بوتيــرة
مرتفعــة) ،وينبغــي النظــر إلــى ذلــك علــى أ ّنــه مســألة عامــة لمــكان العمــل لضمــان الحصــول علــى
بيئــة صحيــة.
إجازة الإعاقة وإدارة حالات الغياب
يمكــن أن تحتــاج إلــى عمــل ترتيبــات تيســيرية بإجــراءات إدارة الحضــور والانصــراف للتأكــد مــن معاملــة
الأشــخاص ذوي مرض الصرع بإنصاف.
وبينمــا يمكــن أن يحتــاج بعــض الموظفيــن ذوي حــالات الصــرع الحــادة لإجــازة لأغــراض المواعيــد
الطبيــة ،لا ينبغــي أن نفتــرض ارتفــاع معــدل غيــاب لــدى كل موظــف مــن ذوي مــرض الصــرع .ويمكــن
أن يحتــاج الموظفــون إلــى بعــض المواعيــد فــي المستشــفيات ،ولكــن يجــري التخطيــط لهــا فــي الغالب
مســبقً ا ويكــون للموظــف برنامــج عــلاج ثابــت .ويمكــن تصنيــف هــذا النــوع مــن الغيــاب تحــت مســمى
“إجــازة إعاقــة” ،ويمكــن أن يتــم اعتبارهــا خدمــة تيســيرية .وإذا كانــت إجــازة الإعاقــة لفتــرة معقولــة،
ينبغــي أن تكــون مدفوعــة الأجــر.
قد أصحاب العمل إلى ما يلي:
•عــودة الموظــف إلــى العمــل بشــكل تدريجــي ومرحلــي بعــد فتــرة الإجــازة المرضيــة ،بحيــث تتــم
تدريجيــا علــى مــدى فتــرة مــن الزمــن؛
زيــادة ســاعات العمــل
ً
•السماح للموظف بالمرونة في ساعات العمل للتغلب على الإرهاق الناتج عن العلاج.
بالتفهــم .فالموظــف يحــاول علــى الأرجــح العــودة للعمــل إذا كان يعلــم بأنــه يســتطيع
•التح ّلــي
ّ
أخــذ فتــرة راحــة أو الانصــراف والعــودة إلــى منزلــه عنــد الضــرورة.
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دراسة الحالة 2
CASE STUDY

مشعل  -إدارة تشخيصة الجديد بالصرع
يعمــل مشــعل بوظيفــة طــا ٍه فــي فنــدق خمــس نجــوم بمدينــة جــدة .وقــد
تعــرض مؤخ ـ ًرا لنوبــة أثنــاء العمــل وســقط أر ً
ضــا .مشــعل مســؤول عــن
الطهــو وإعــداد الطعــام الســاخن.
خــلال فتــرة غيــاب مشــعل القصيــرة ،تــم تشــخيصه
ـأن لديــه مــرض الصــرع .وقــد أصبــح ســعود ،رئيــس
بـ ّ
مشــعل فــي العمــل قلقً ــا بشــأن تع ـ ّرض مشــعل لــلأذى
إذا مـ ّر بنوبــة أخــرى بالقــرب مــن أجهــزة وأوعيــة الطهــو
الســاخنة.
طلــب ســعود مــن مشــعل الاجتمــاع معــه لمناقشــة مــا
إذا كان هنــاك أي شــيء يمكــن القيــام بــه لمســاعدته
ولضمــان ســلامته فــي مــكان العمــل.
أخبــر مشــعل ســعود بأنــه هــو أيضً ــا قلــق بشــأن ســلامته
وعلــى الأخــص أثنــاء اســتخدام أجهــزة وأوعيــة الطهــو
الساخنة.
ووضــح أنــه قــد بــدأ بتنــاول أدوي ـ ٍة لعــلاج الصــرع،
مــن شــأنها مســاعدته علــى التحكــم بالنوبــات ،وســأل
ـعودا عمــا إذا كان بالإمــكان نقلــه للعمــل فــي قســم
سـ ً
إعــداد الأطبــاق البــاردة فــي المطبــخ – بعي ـ ًدا عــن
الشــوايات والمواقــد ريثمــا يتــم التأكــد مــن فاعليــة
أدويتــه.
وافــق ســعود علــى هــذه الخدمــة التيســيرية ،وقــام بتدويــن ملاحظــة بالاتفــاق وحــدد موعـ ًـدا
لمراجعــة الوضــع بعــد شــهر واحــد.
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الصحة والسلامة

معظم الأشخاص ذوي الصرع لا يشكلون خط ًرا أكبر على السلامة من أي موظف آخر.
ولكــن عنــد إجــراء التقييــم الــدوري العــام للمخاطــر ،قــد يتوجــب تقييــم الأشــخاص ذوي الصــرع بشــكل
منفــرد لتحديــد مــا إذا كانــت هنــاك فــي الواقــع أي مخاطــر إضافيــة ســواء علــى أنفســهم أو علــى
زملائهــم.
ينبغــي إجــراء عمليــات التقييــم هــذه لــكل حالــة علــى حــدة ،أي فيمــا يتعلــق بالشــخص ذي مــرض الصــرع
فــي وظيفــة معينــة .ويجــب تفــادي وضــع افتراضــات مســبقة بشــأن قــدرة الأشــخاص ذوي الصــرع
عمو ًمــا علــى القيــام بوظائــف معينــة.
يجــب التحــدث مــع الشــخص لمعرفــة كيفيــة ســيطرته علــى نوبــات الصــرع .فــإذا كانــت هنــاك أي
مخــاوف بشــأن الصحــة والســلامة ،ينبغــي الحصــول علــى موافقــة الشــخص علــى الاطــلاع على معلوماته
الطبيــة.
الإخلاء في حالات الطوارئ
ينبغــي علــى أصحــاب العمــل أيضً ــا توفيــر وســائل للهــرب ووضــع إجــراءات احترازيــة
للســلامة لضمــان المحافظــة علــى حيــاة جميــع الموظفيــن فــي حالــة نشــوب حريــق.
ينبغــي علــى أصحــاب العمــل المشــاركة مــع الموظفيــن ذوي الإعاقــة وذوي الحــالات الصحيــة ،لوضــع
خطــة شــخصية بشــأن مــا ســيحدث فــي حــالات الطــوارئ.
يمكن أن تشتمل الاعتبارات المتعلقة بالأشخاص ذوي امراض الصرع على ما يلي:
•إتاحة وقت إضافي للتدريب على الإخلاء.
•استخدام مصعد إخلاء لحالات الحريق إذا كان متوف ًرا.
•وضع درابزين للسلالم للمساعدة أثناء الإخلاء.
•قيام مسؤولي الحريق بإجراء معاينات إضافية.
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الاطار التنظيمي في المملكة العربية السعودية

لقــد ورد النــص بوضــوح علــى حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة ســواء علــى المســتوى العالمــي فــي
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة ،وعلــى المســتوى المحلــي فــي تعريــف
الإعاقــة الصــادر عــن وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة ونظــام رعايــة المعوقيــن فــي المملكــة العربيــة
الســعودية.
(أ) على المستوى الدولي
فــي العــام  ، 2008وقعــت المملكــة العربيــة والســعودية وصادقــت علــى
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة والتــي تنــص علــى
مــا يلــي:
المادة ()27
العمل والعمال
 1 .1تعتــرف الــدول الأطــراف بحــق الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي العمــل ،علــى قــدم المســاواة مــع
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
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)
(د)
(هــ)
(و)
(ز)
(ح)
(ط)
(ي)
(ك)

العماليــة والنقابيــة علــى
كفالــة تمكيــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن ممارســة حقوقهــم ُ
قــدم المســاواة مــع الآخريــن؛
تمكيــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن الحصــول بصــورة فعالــة علــى البرامــج العامــة للتوجيه
التقني والمهني ،وخدمات التوظيف ،والتدريب المهني والمستمر؛
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 الح ـ ّر ،ومباشــرة الأعمــال الحــرة ،وتكويــن التعاونيــات ،والشــروع فــي
الأعمــال التجاريــة الخاصــة؛
تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام؛
تشــجيع عمــل الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي القطــاع الخــاص مــن خــلال انتهــاج سياســات
واتخــاذ تدابيــر مناســبة ،قــد تشــمل البرامــج التصحيحيــة ،والحوافــز ،وغيــر ذلــك مــن التدابيــر؛
كفالة توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل؛
تشجيع اكتساب الأشخاص ذوي الإعاقة للخبرات المهنية في سوق العمل المفتوحة؛
تعزيــز برامــج إعــادة التأهيــل المهنــي والوظيفــي ،والاحتفــاظ بالوظائــف ،والعــودة إلــى
العمــل لصالــح الأشــخاص ذوي الإعاقــة.

1 .1تكفــل الــدول الأطــراف عــدم إخضــاع الأشــخاص ذوي الإعاقــة للــرق أو العبوديــة ،وحمايتهــم علــى
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
أصــدرت وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة تعريف ـ ًا للإعاقــة والعمــل فــي
المــادة (العاشــرة) مــن اللائحــة التنفيذيــة فــي تنفيــذ أحــكام المــادة (الثامنــة
والعشــرون) مــن نظــام العمــل والتــي صــدرت فــي القــرار الــوزاري رقــم 1982
وتاريــخ 28/6/1437ه ـ الــذي أقــر اللائحــة التنفيذيــة ال ُمعدلــة لنظــام العمــل.
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
أو أكثــر مــن الإعاقــة التاليــة :الإعاقــة البصريــة ،الإعاقــة الســمعية ،الإعاقــة العقليــة ،الإعاقــة
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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المؤسسات المفيدة

ل يهتــم بتوظيــف الموهوبيــن وذوي المهــارة بمــا فيهــم الأشــخاص ذوي
إذا كنــت صاحــب عم ـ ٍ
الإعاقــة والاشــخاص ذوي الحــالات الصحيــة ،فيمكــن للخدمــات والمؤسســات والشــركات التاليــة أن
تسـ ّـهل احتياجــات العمــل لديــك.
pp

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.

الموقع الاكتروني

pp

:

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

فروع صندوق تنمية الموارد البشرية و مراكز طاقات:

الموقع الاكتروني

:

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

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

الجمعية السعودية لأمراض الصرع

			
هــاتف
الموقع الاكتروني
البريد الاكتروني
المنطقة		
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هــاتف
			
فاكس
الموقع الاكتروني
المنطقة		

:
:

www.kscdr.org.sa
13 - 1

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.

13 - 1
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هــاتف
الموقع الاكتروني
		
بريد الكتروني
المنطقة		

:
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:
:

+966 12 698 6116
www.qaderoon.sa
info@qaderoon.sa
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pp

:
:

+966 11 488 4401
+966 11 482 6164

��

pp

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

اتحاد شبكة الإنترنت W3C
مؤسسة تم إنشاؤها لوضع المعايير والمحافظة على حداثتها فيما يتعلق بالإنترنت
لتمكين المستخدمين من الوصول إلى صفحات الإنترنت بدون مشاكل.

الموقع الاكتروني
المنطقة		

pp

:
:

http://www.who.int/en

عالمي

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

الموقع الاكتروني
المنطقة		

34

عالمي

منظمة الصحة العالمية
يعمل موظفو منظمة الصحة العالمية مع الحكومات وشركاء آخرين في أكثر من 150
دولة لضمان أعلى مستويات الصحة لجميع الناس.

الموقع الاكتروني
المنطقة		

pp

:
:

www.w3.org

:
:

http://www.businessanddisability.org/index.php/en
عالمي
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الشركاء المتعاونون

يرحب صندوق تنمية الموارد البشرية بتلقي الملاحظات من الأشخاص والمؤسسات وأصحاب
العمل المهتمين حول دليل وسائل تسهيل التوظيف هذا.
فضل ًا 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  1أغسطس 2017م.
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