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.1

مقدمة

هــذا الدليــل هــو واحــد مــن سلســلة الأدلــة التــي يصدرهــا صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية لتقديــم
الإرشــادات العمليــة لأصحــاب العمــل بشــأن مواضيــع محــددة تتعلــق بتوظيــف الأشــخاص ذوي
الإعاقــة والأشــخاص ذوي الحــالات الصحيــة .وســوف يكــون هــذا الدليــل مفيـ ًدا بشــكل خــاص لمديري
المــوارد البشــرية ،والمديريــن المشــرفين ،ومراكــز طاقــات ،ومكاتــب التوظيــف ،وأي خدمــات أخــرى
تهــدف إلــى تشــجيع توظيــف الأشــخاص ذوي الإعاقــة و الأشــخاص ذوي الحــالات الصحيــة.
ما هو فيروس نقص المناعة البشرية؟
فيــروس نقــص المناعــة البشــرية هــو فيــروس يتســبب فــي تلــف خلايــا جهــاز المناعــة فيجعلــه أقــل
قدرة على مقاومة المرض .ويقوم الفيروس بنســخ نفســه ،و يتكاثر باســتخدام خلايا جســم الشــخص.
ثــم تكــون هنــاك فتــرة مــن الإصابــة بالعــدوى بــدون أعــراض لا تظهــر خلالهــا علــى الشــخص أي أعــراض
مرضيــة .ويمكــن أن تســتمر هــذه الفتــرة للعديــد مــن الســنوات .فــإذا أصيــب الشــخص بالمــرض تضــرر
جهــازه المناعــي نتيجــة عــدوى مــرض نقــص المناعــة البشــرية ،يصبــح بذلــك الشــخص لديــه بمــرض
نقــص المناعــة البشــرية مــع ظهــور أعــراض عليــه.
تحــدث متلازمــة نقــص المناعــة المكتســب عنــد حــدوث عــدوى محــددة أو أورام ســرطانية نتيجــة
أن ذلــك ،فــي ظــل التقــدم الطبــي ،لا ُيعتبــر علــى
الإصابــة بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية .غيــر ّ
الإطــلاق نهايــةً حتميــةً لعــدوى فيــروس نقــص المناعــة البشــرية.
ما هي أسباب فيروس نقص المناعة البشرية؟
لا ينمــو فيــروس نقــص المناعــة البشــرية خــارج الجســم .و يمكــن أن تنتقــل العــدوى ســوى عنــد دخــول
دم أو ســائل منــوي أو إفــرازات مهبليــة مــن شــخص لديــه الفيــروس إلــى دم شــخص آخــر .ولذلــك فــإن
خطــر العــدوى منخفــض .وهــو كذلــك بشــكل خــاص فــي مــكان العمــل حيــث ينبغــي أن تكــون هنــاك
بالفعــل معاييــر وإجــراءات معتمــدة لحمايــة الصحــة والســلامة.
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هل من الممكن أن تنتقل عدوى الفيروس عبر تعاملات التعايش العادية؟
ليــس مــن الممكــن انتقــال عــدوى فيــروس نقــص المناعــة البشــرية مــن خــلال الأنشــطة الاجتماعيــة
العاديــة ،كالمصافحــة باليديــن ،أو الانتقــال علــى الحافلــة نفســها ،أو تنــاول الطعام باســتخدام الأطباق
نفســها؛ كمــا أنــه لا ينتقــل نتيجــة الاحتضــان أو التقبيــل .ولا يــؤدي البعــوض والحشــرات إلــى انتشــار
الفيــروس ،كمــا أنــه لا ينتشــر عبــر الهــواء أو بواســطة ميــاه الشــرب.1
ما هي تأثيرات فيروس نقص المناعة البشرية؟
معظــم الأشــخاص الذيــن لديهــم مــرض فيــروس نقــص المناعــة البشــرية يكــون لديهــم مــرض لفتــرة
قصيــرة يشــبه الإنفلونــزا ،يحصــل بعــد مــرور أســبوعين إلــى ســتة أســابيع علــى الإصابــة بالعــدوى.
شيوعا خلال هذا الوقت هي:
الأعراض الأكثر
ً
حمى (ارتفاع درجة الحرارة).
• ّ
•التهاب الحلق.
•طفح جلدي.
قد تشمل الأعراض الأخرى ما يلي:
•الشعور بالتعب.
•ألم المفاصل.
•ألم العضلات.
•تضخم الغدد (العقد اللمفاوية).
تدوم الأعراض عادةً ما بين أسبوع واحد إلى أسبوعين ،ولكن يمكن أن تستمر لفترة أطول.
بعــد اختفــاء الأعــراض الأوليــة ،لا يتســبب فيــروس نقــص المناعــة البشــرية فــي الغالــب بــأي أعــرض
أخــرى لســنوات عديــدة .وخــلال هــذه الفتــرة ،والتــي تعــرف بالإصابــة بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية
بــدون أعــراض ،يبقــى الفيــروس نشـ ًـطا ويتســبب فــي ضــرر تدريجــي ومتزايــد بجهــاز المناعــة .ويمكــن أن
تســتغرق هــذه العمليــة حوالــي  10ســنوت ،يبــدو الشــخص الــذي لديــه بالفيــروس خلالهــا وكأنــه بصحــة
جيدة.
1.

http://www.moh.gov.sa/en/HealthAwareness/EducationalContent/Diseases/Infectious/Pages/AIDS1.aspx
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بعد أن يصبح جهاز المناعة متضر ًرا بشكل حاد ،يمكن أن تشمل الأعراض:
•فقدان الوزن.
•إسهال مزمن.
•التعرق أثناء الليل.
•مشاكل في الجلد.
•تكرار الإصابة بالعدوى.
•أمراض خطيرة يمكن أن تكون مميتة.
يمكن أن يساعد التشخيص المبكر وعلاج مرض نقص المناعة البشرية على منع هذه المشاكل.2
علاج نقص المناعة البشرية
علــى الرغــم مــن عــدم وجــود دواء شــافي لمــرض نقــص المناعــة البشــرية ،أصبحــت العلاجــات المتوفــرة
اليــوم فعالــة جـ ًـدا ،وتســاعد الأشــخاص ذوي مــرض نقــص المناعــة البشــرية علــى العيــش بصحــة جيــدة
لمــدة طويلــة.
الــدواء ،والــذي يعــرف باســم مضــاد فيروســات النســخ العكســي ،يــؤدي إلــى إيقــاف تناســخ الفيــروس
فــي الجســم ،ويســمح لجهــاز المناعــة بإصــلاح نفســه ويحــد مــن حصــول المزيــد مــن التلــف .وتأتــي هــذه
الأدويــة علــى شــكل حبــوب يجــب تناولهــا كل يــوم.
يســتطيع فيــروس نقــص المناعــة البشــرية تطويــر مقاومــة لــدواء مضــاد واحــد بســهولة كبيــرة ،ولكــن
مــن خــلال تنــاول مزيــج مــن الأدويــة المختلفــة ،يصبــح ذلــك أقــل احتمــال ًا بكثيــر .ومعظــم الأشــخاص
يتناولــون مزي ًجــا مــن ثلاثــة أدويــة مضــادة لفيروســات النســخ العكســي كل يــوم.

2. http://www.nhs.uk/conditions/HIV/Pages/Symptomspg.aspx
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وبالنســبة للأشــخاص الذيــن يتعايشــون مــع مــرض نقــص المناعــة البشــرية ،فــإن الحصــول علــى عــلاج
فعــال لمنــع نســخ الفيــروس (حيــث لا يمكــن اكتشــاف الفيــروس فــي فحوصــات الــدم) ،يــؤدي إلــى
خفــض كبيــر لمخاطــرة انتقــال الفيــروس إلــى الشــريك فــي العلاقــة الزوجيــة .ومــن النــادر أن ينقــل
الفيــروس مــن امــرأة حامــل لديهــا الفيــروس إلــى الجنيــن ،ولكــن بشــرط الحصــول علــى الــدواء المضــاد
لفيروســات النســخ العكســي والرعايــة الطبيــة الفعالــة فــي الوقــت المناســب.
بــدون الحصــول علــى العــلاج ،يصبــح جهــاز المناعــة متضــر ًرا بدرجــة حــادة ويمكــن أن يصــاب الشــخص
بأمــراض مميتــة كالســرطان والالتهابــات الحــادة .وهــذا يعــرف بالمرحلــة الأخيــرة مــن مــرض نقــص
المناعــة البشــرية ،أو مــرض نقــص المناعــة المكتســب.
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.2

ما هي الخدمات التيسيرية ؟

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.
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 الممارسة الأفضل
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 للممارســة ال ُمثلــى 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
لديــك بمــا يتناســب مــع حجــم منشــأتك ومواردهــا.
يحتوي هذا الدليل على إرشادات تساعدك على تقديم أفضل الممارسات.
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لإبداء الممارسة ال ُمثلى:
•قــم بترتيــب مشــاركة الأفــراد فــي وضــع الحلــول واحتــرم حقوقهــم فــي المحافظــة علــى
الســرية.
•يمكــن أن تحتــاج إلــى معاملــة الأشــخاص بشــكل مختلــف لكــي تتمكــن مــن معاملتهــم
بإنصــاف.
•لا تضع أي افتراضات حول ما يمكن أو لا يمكن للأشخاص القيام به.
•تأكد من أن الجميع يعلم ما هو نطاق مسؤولياته ومتى يجب عليه القيام بها.
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.3

ما مدى شيوع فيروس نقص المناعة البشرية؟

أ.

عالم ًيا

ً
وفقا لما أوردته منظمة الصحة العالمية ،بلغ عدد الأشــخاص الذي يتعايشــون مع فيروس
نقص المناعة البشرية كما في نهاية العام  2015حوالي  36.7مليون شخص. 3

ﻣﻨﻈﻤــﺔ اﻟﺼﺤــﺔ
اﻟﻌﺎﳌﻴـــــــــــﺔ
2010

2011

2012

2013

2014

����� ��م 2015

2015

36,700,000

ﻳﺘﻌﺎﻳﺸﻮن ﻣﻊ ﻓﺎﻳﺮوس
ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ

3. http:///www.who.int/hiv/en/
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ب.

محل ًيا

كمــا فــي  30نوفمبــر  ،2016أعلنــت وزارة الصح ــة أن العــدد الإجمالــي لجميــع حــالات مــرض
نقــص المناعــة المكتســب التــي تــم اكتشــافها منــذ بدايــة العــام  1984وحتــى نهايــة العــام
 2015قــد بلــغ  22.952حالــة ،منهــا  6.770حالــة ســعوديين و 16.182حالــة غيــر ســعوديين. 4

2015

1984

22,952
ﺣﺎﻟﺔ إﻳﺪز

6,770
ﺳﻌﻮدي

16,182
ﻏري ﺳﻌﻮدي

4. http://www.moh.gov.sa/en/Ministry/MediaCenter/News/Pages/News001-30-11-2016-.aspx
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.4

آداب السلوك وقواعد التخاطب الشمولية

كلمة حول اللغة عند التحدث عن الإعاقة او الحالات الصحية
عنــد التحــدث عــن الإعاقــة أو الحالــة الصحيــة ،مــن المهــم أن نســتخدم مصطلــح
“الشــخص (أو الأشــخاص) ذو/ذوو الإعاقــة أو ذوي الحــالات الصحيــة” .و ُتفصــل
كلمــة “الشــخص” أو “الأشــخاص” عــن كلمــة “الإعاقــة أو الحالــة الصحيــة” عــن
عمـ ٍد بكلمــة “ذو/ذوو” للتشــديد علــى أن الإعاقــة أو الحالــة الصحيــة لا تحــدد
أو تصــف الشــخص ككل.
لذلــك ،عنــد الإشــارة إلــى شــخص ذي مــرض نقــص المناعــة البشــرية ،ينبغــي الإشــارة إليــه علــى أنــه
“شــخص ذو مــرض نقــص المناعــة البشــرية”.
لمزيــد مــن المعلومــات حــول آداب الســلوك والتواصــل ،أنظــر «دليــل آداب وقواعــد التخاطــب مــع
الأشــخاص ذوي الإعاقــة» الصــادر مــن صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية.
https://www.hrdf.org.sa/Page/Tawafuq
رد الفعل عند التصريح عن الحالة الصحية
يمكــن للمرشــح أن يختــار الإفصــاح عــن حالتــه الصحيــة خــلال المقابلــة الشــخصية أو عمليــة التوظيــف.
كذلــك الأمــر ،يمكــن أن يلجــأ أي موظــف حالــي فــي الشــركة إليــك أو إلــى عضــو آخــر مــن فريــق
الإدارة للإفصــاح عــن حالتــة الصحيــة التــي تــم تشــخيصه بهــا .لذلــك ،عليــك التنســيق مــع إدارة المــوارد
البشــرية ،متــى كان ذلــك ممك ًنــا ،للحصــول علــى توجيهــات فيمــا يتعلــق بكيفيــة الــرد بشــكل مناســب
علــى موظــف قــام بالإفصــاح لــك عــن حالتــه الصحيــة .ومــن المفيــد أن تكــون علــى درايــة بمــا يجــب أن
تقولــه وأن لا تقولــه عندمــا يقــوم مرشــح بالإفصــاح لــك عــن حالتــة الصحيــة.
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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
وضعــا صعبًــا” أو “ أنــا متأكــد مــن أنــه يصعــب التعامــل مــع
القــول“ :أنــا متأكــد مــن أنــك تعانــي
ً
هــذا الوضــع”.
قيمــة .لــذا،
•يمكنــك القــول لموظــف حالــي“ :إن وجــودك ضمــن أعضــاء الفريــق يعطيــه إضافــة ّ
دعنــا نعمــل ســو ًيا لإيجــاد حلــول مجديــة” أو “ أخبرنــي كيــف يمكننــا فــي اعتقــادك التعامــل مــع
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 متأكـ ًـدا مــن كيفيــة الــرد علــى تصريــح الموظــف عــن حالتــه ،قــل لــه إنــك تحتــاج إلــى
علمــا بالموضــوع .علــى ســبيل المثــال“ ،أنــا غيــر متأكــد
التشــاور مــع إدارة المــوارد البشــرية وإحاطتهــا ً
علمــا بالأمــر لضمــان
مــن كيفيــة التعامــل مــع هــذا الوضــع ،أفضــل إحاطــة إدارة المــوارد البشــرية ً
تلبيــة احتياجاتــك”.5

5.

http://workplacetransitions.org/support/support-the-diagnosed-employee
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.5

تقديم الخدمات التيسيرية

التوظيف والاختيار
قد لا يتمكن المرشــحون ذوو مرض نقص المناعة البشــرية من إثبات
قدراتهــم وإمكانياتهــم مــن خلال عمليات التوظيف التقليدية.
يجــب عليــك التأكــد مــن عــدم التمييــز ضــد المتقدمييــن مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة أو الأشــخاص
ذوي الحــالات الصحيــة أثنــاء عمليــة التوظيــف .ويمكــن أن يتوجــب عليــك أيضً ــا تقديــم خدمــات
تيســيرية معقولــة .ومــن المهــم عــدم وضــع افتراضــات حــول مــا يمكــن أو لا يمكن للمتقدم للوظيفة
القيــام بــه ،بــل يجــب عليــك بــدل ًا مــن ذلــك ســؤال مقدمــي الطلبــات عــن الخدمــات التيســيرية التــي
يحتاجــون إليهــا كجــزء مــن عمليــة التوظيــف .وفــي حالــة اســتخدام وكالات توظيــف خارجيــة ،اطلــب
إثباتــات بأنهــم هــم أيضً ــا يقدمــون خدمــات تيســيرية للأشــخاص ذوي الإعاقــة وللأشــخاص ذوي
الحــالات الصحيــة 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 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 تدفــع 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 إجــراء تعديــلات فــي كل مرحلــة مــن مراحــل التوظيــف.
دائمــا
ويجــب عليــك أن تتذكــر أن المتطلبــات تختلــف مــن شــخص إلــى آخــر .كذلــك ،يجــب عليــك ً
التشــاور مــع الشــخص لتحديــد مــا يناســبه مــن الخدمــات التيســيرية.
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الوصف الوظيفي
عند كتابة الوصف الوظيفي ومواصفات المرشحين:
•يجب عليك أن تحدد المهارات المطلوبة والواجبات التي تشتمل عليها الوظيفة.
•كــن مر ًنــا .يمكــن أن تــؤدي تغييــرات بســيطة فــي الغالــب إلــى إحــداث فــرق كبيــر .علــى
ســبيل المثــال ،إذا كان الشــخص يواجــه صعوبــات فــي أي مــن واجبــات العمــل ،يجــب دراســة
مــا إذا كانــت تلــك الواجبــات أساســية أو مجــرد جــزء بســيط مــن الوظيفــة ،ومــا إذا كان
بالإمــكان تكليــف عضــو آخــر فــي الفريــق بهــذه الواجبــات بســهولة.
ـخصا ذا مــرض نقــص المناعــة البشــرية دون مبــرر .يجــب عليــك التركيــز علــى مــا
•لا تســتبعد شـ ً
هــو مطلــوب تحقيقــه فــي الوظيفــة وليــس علــى كيفيــة تحقيــق ذلــك.
•يجــب عليــك التأكــد مــن أن الوصــف الوظيفــي يبيــن بوضــوح غــرض ونطــاق الدور الوظيفي،
والدعم الإداري المتعلق بالوظيفة.
•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 المرغــوب فيهــا ،بحيــث تتهيــأ لــك
المرونــة عنــد تحديــد الخدمــات التيســيرية اللازمــة.
•يجــب عليــك عــدم إعطــاء أهميــة غيــر مبــررة للمؤهــلات التعليميــة أو الخبــرة العمليــة التــي
لا تكــون ضروريــة للوظيفــة.
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 أصحــاب العمــل التعاطــي مــع الضغــوط
علــى أنهــا بمثابــة تخ ـ ٍ
ومســتويات الإجهــاد النفســي التــي يتعــرض لهــا موظفوهــم .وينبغــي تفــادي العبــارات التعميميــة،
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 عبــارا ٍ
ت إيجابي ـ ٍة مــن قبيــل “نر ّحــب بالمتقدمييــن مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة
والأشــخاص 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 القصيــرة ،والرســائل بالوســائط
المتعــددة).
•اذكــر أنــه يمكــن قبــول الطلبــات بصيــغ بديلــة ،علــى ســبيل المثــال مكتوبــة علــى ورق ،أو
كتســجيل صوتــي أو بالبريــد الإلكترونــي.
•اجعــل الإعــلان بأكثــر مــن وســيلة .وبالإضافــة 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 مــرض نقــص المناعــة البشــرية فــي طلــب الوظيفــة.
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 الطبي.
تذكــر أن مخاطــر انتقــال عــدوى مــرض نقــص المناعــة البشــرية منخفضــة ج ـ ًدا فــي مــكان العمــال
وينبغــي أن تــؤدي معاييــر الصحــة والســلامة الجيــدة إلــى جعــل هــذه المخاطــرة شــبه معدومــة .ويمكــن
التعامــل مــع جميــع المخاطــر تقريبًــا مــن خــلال اتخــاذ التدابيــر الاحترازيــة المناســبة.
يمكــن أن يتوجــب تقديــم خدمــات تيســيرية خــلال عمليــة اختيــار القائمــة الأوليــة للمرشــحين ،حيــث
يمكــن لمقــدم الطلــب ذي مــرض نقــص المناعــة البشــرية:
•التقــدم بطلــب وظيفــة تكــون مؤهلاتــه أعلــى بكثيــر ممــا هــو مطلــوب لهــا ،حيــث إنــه
يحتــاج إلــى اســتعادة ثقتــه بنفســه.
•يمكــن أن تكــون هنــاك فجــوات (زمنيــة بــلا عمــل) فــي بيــان ســيرته الذاتيــة بســبب إعاقتــه
أو بســبب حالتــة الصحيــة.
•يمكــن أن يكــون قــد اكتســب خبــرة فــي عمــل غيــر مدفــوع الأجــر ،علــى ســبيل المثــال خبــرة
عمليــة وعمــل تطوعــي.
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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 القيــام
بالعمــل .ومــن غيــر المرجــح أن تعــرف حالــة المرشــح ذي مــرض نقــص المناعــة البشــرية
فــي هــذه المرحلــة ،ولكــن فــي حالــة معرفتــك بذلــك ،يتوجــب عليــك التأكــد مــن أن
المقابــلات الشــخصية تتركــز علــى قــدرات الشــخص ،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.
عنــد دعــوة المرشــحين لإجــراء مقابلــة ،يجــب التأكــد مــن ســؤال الجميــع عمــا إذا كانــوا يحتاجــون إلــى
أي خدمــات تيســيرية أثنــاء المقابلــة.
إذا كانــت عمليــة الاختيــار تشــتمل عــادة علــى إجــراء اختبــار ،يجــب عليــك التأكــد مــن
عــدم التمييــز فيهــا ضــد الشــخص ذي مــرض نقــص المناعــة البشــرية .وتعتمــد الخدمــات
التيســيرية المقدمــة للأشــخاص ذوي مــرض نقــص المناعــة البشــرية علــى الأدويــة التــي
يتناولهــا الشــخص و/أو علــى أي أمــراض نتجــت عــن ضعــف جهــاز المناعــة .ويجــب
دائمــا ســؤال الشــخص عــن الخدمــات التيســيرية التــي يحتاجهــا .وتكــون الخدمــات التيســيرية
عليــك ً
فــي الغالــب بســيطة ويمكــن أن تلبــي معاييــر أفضــل الممارســات لجميــع مقدمــي الطلبــات.
وهي تشمل:
•المرونة في أوقات وتواريخ إنجاز الأعمال.
•تضمين فترات استراحة أو فترات توقف للذهاب إلى دورة المياه.
•توفير أمكانية الوصول الى مياه الشرب.
يتوجب عليك أيضً ا القيام بما يلي:
•ناقــش الاختبــار مــع كاتــب الاختبــار واطلــب توجيهــات بشــأن الخدمــات التيســيرية المحتملــة
بمــا فــي ذلــك إعطــاء أشــكال بديلــة للاختبــار
•التشــاور مع المرشــح ذي مرض نقص المناعة البشــرية مســبقً ا بحيث يمكن تقديم الخدمات
التيسيرية الضرورية.
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دراسة الحالة 1
CASE STUDY

الجزء الأول :عبداهلل بين القيام بالعمل والتشخيص الجديد

كان عبــد اهلل يعمــل بوظيفــة محلــل نظــم لــدى شــركة أمــن لمــدة
خمــس ســنوات .كان عبــداهلل يشــعر بالخمــول وتظهــر عليــه أعــراض
تشــبه الإنفلونــزا علــى مــدى عــدة أســابيع .وبعــد زيــارة طبيبــه وإجــراء
فحــص دم ،أُبلــغ عبــداهلل أن لديــه فيــروس نقــص المناعــة البشــرية.
وقــد أخبــره طبيبــه أنــه ســوف يحتــاج إلــى تلقــي عــلاج منتظــم
يشــمل تنــاول أدويــة مضــادة لفيروســات النســخ العكســي ،وزيــارة
المستشــفى بانتظــام وعلــى الأخــص خــلال الأشــهر الثلاثــة الأولــى
بعــد تشــخيص الحالــة.

لاحــظ عمــر ،رئيــس عبــداهلل المباشــر ،أن عبــداهلل ليــس علــى مــا
يــرام فــي الفتــرة الأخيــرة ويبــدو قلقً ــا جـ ًـدا فــي المكتــب .اهتــم
عمــر بالأمــر وســأل عبــداهلل خــلال اجتماعهمــا الــدوري عمــا إذا
كان بخيــر.

أخبــر عبــداهلل عمــر بأنــه قــد تــم مؤخـ ًرا تشــخيص إصابتــه بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية وأنــه
يشــعر بقلــق كبيــر واضطــراب شــديد .غيــر أن عمــر طمــأن عبــداهلل بأنــه ســوف يبــذل كل مــا فــي
وســعه لدعمــه ومســاعدته علــى مواصلــة القيــام بعملــه.

21

الخدمات التيسيرية المقدمة للأشخاص ذوي مرض نقص المناعة البشرية
طبعة  ,1أبريل 2017

التعريف والتدريب
أ�� ً� و��� ً�

ينبغي تضمين وسائل الوعي بالإعاقة و الحالات الصحية والحاجة إلى تقديم
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.

دائمــا مــن معاملــة موظفيهــم ،ومنهــم الموظفــون ذوو
يرغــب معظــم أصحــاب العمــل فــي التأكــد ً
مــرض نقــص المناعــة البشــرية ،بــدون أي تمييــز .وبالنظــر لانتشــار الخــوف ،والوصمــة ،والتمييــز ضــد
الأشــخاص ذوي مــرض نقــص المناعــة البشــرية ،يتوجــب علــى المنشــآت اعتمــاد سياســة بشــأن مــرض
حاليــا ،علــى ســبيل المثــال،
نقــص المناعــة البشــرية ،أو تضميــن إجــراءات فــي السياســة المعمــول بهــا ً
الإيضــاح التــام والصريــح بــأن سياســة تكافــؤ الفــرص تشــتمل الأشــخاص ذوي مــرض نقــص المناعــة
البشــرية.
يتوجب أن تبين سياسات منشأتك التزا ًما عالي المستوى ،لتسهيل القيام بما يلي:
•تعريــف الموظفيــن بكيفيــة انتقــال عــدوى مــرض نقــص المناعــة البشــرية وشــرح المخاطــرة
الفعليــة للفيــروس فــي مــكان العمــل.
•إيضــاح أو تحديــد مســؤوليات الموظفيــن ،علــى ســبيل المثــال ،احتــرام حــق زميلهــم فــي
المحافظــة علــى ســرية إصابتــه بمــرض نقــص المناعــة البشــرية.
•التشــديد علــى أنــه لــن يتــم التهــاون مــع مضايقــة أي شــخص ذي مــرض نقــص المناعــة
دائمــا اتخــاذ إجــراءات تأديبيــة ضــد أي شــخص يقــوم بمضايقــة
البشــرية ،وأنــه ســوف يتــم ً
موظــف أو عميــل مــن ذوي مــرض نقــص المناعــة البشــرية.
•وصــف مســؤوليات المنشــأة ووضــع الضوابــط الارشــادية للمــدراء ،علــى ســبيل المثــال بشــأن
كيفيــة تقديــم خدمــات تيســيرية معقولــة وكيفيــة التأكــد مــن التواصــل الجيــد مــع احتــرام
الســرية (يتوجــب أيضً ــا إبــراز دورات التطويــر الإداري التــي تتعلــق بهــذه المواضيــع).
•بيــان مســتوى المســاندة والمرونــة التــي يمكــن أن تكــون متاحــة دون أن يحتــاج الشــخص
ذو مــرض نقــص المناعــة البشــرية إلــى الإعــلان عــن حالتــه.
•المســاعدة علــى تغييــر الشــعور العميــق بالخــوف أو الأفــكار ال ُمســبقة ،وجميــع ذلــك ينتــج
فــي الغالــب عــن قلــة المعرفــة ،علــى ســبيل المثــال الافتــراض بــأن مــرض نقــص المناعــة
البشــرية يصيــب فقــط مجموعــات معينــة.
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•تعزيــز ثقــة الموظفيــن بــأن المنشــأة تأخــذ مــرض نقــص المناعــة البشــرية ومســؤولياته علــى
محمــل الجديــة.
•المساعدة على التأكد من أن السلوك تجاه الجميع عادل ومتكافئ.
•وضع مرض نقص المناعة البشرية ضمن سياق السياسات الأخرى ذات العلاقة.
•إظهار التزامك بأن تكون صاحب عمل منصف وعادل.
ســواء كان الموظــف ذو مــرض نقــص المناعــة البشــرية عائ ـ ًدا علــى العمــل بعــد غيــاب أو موظفً ــا
حديــث الالتحــاق بالعمــل ،يتوجــب عليــك التأكــد مــن خضوعــه لفتــرة تعريــف شــامل .ويمكــن أن
يكــون مــن المفيــد تقديــم الدعــم بالمرشــد الزميــل أو الإرشــاد المهنــي لبنــاء الثقــة وتطويــر المهــارات.
مــن المهــم أن يكــون برنامــج التعريــف والتدريــب المعتــاد ســهل الوصــول ،بحيــث يســتطيع الشــخص
ذو مــرض نقــص المناعــة البشــرية الحصــول علــى ســبيل المثــال علــى نفــس المعلومــات عــن الملــف
التعريفي بالشــركة وإجراءات الصحة والســلامة .اســأل الموظفين عما إذا كان يحتاج إلى أي خدمات
تيســيرية وتأكــد أيضً ــا مــن حصــول الموظفيــن ذوي مــرض نقــص المناعــة البشــرية علــى المزيــد مــن
التدريــب داخــل وخــارج الشــركة ،ومشــاركتهم فــي الاجتماعــات ،واســتفادتهم مــن فــرص التطويــر
المهنــي.
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الاحتفاظ بالموظف
حالمــا يتــم عــرض عمــل علــى شــخص مــا ،يمكــن أن تحتــاج إلــى تقديــم خدمــات
تيســيرية للتأكــد مــن قدرتــه علــى أداء الوظيفــة بأقصــى إمكانياتــه .يجــب البــدء
عمليــا بعــد تعييــن الموظــف
بتقديــم الخدمــات التيســيرية فــي أســرع وقــت ممكــن
ً
– ويمكــن أن يســتغرق ذلــك وق ًتــا .ويجــب التشــاور مــع الشــخص والتأكــد مــن أن
مديــره أو مشــرفه يفهــم الخدمــات التيســيرية المتفــق عليهــا .ويمكــن أن يكــون التدريــب علــى
التوعيــة بالإعاقــة والتدريــب علــى التوعيــة بــردة الفعــل عنــد الافصــاح عــن الحالــة الصحيــة ،والــذي
يشــمل التوعيــة بمــرض نقــص المناعــة البشــرية ،مفيـ ًـدا لفريــق عمــل المرشــح للوظيفــة.
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
نقــص المناعــة البشــرية بطلــب للترقيــة ،وهنــا أيضً ــا يجــب عــدم وضــع أي افتراضــات حــول مــا يمكــن
أو مــا لا يمكــن للموظــف القيــام بــه.
إعــداد اتفاقيــة بشــأن الخدمــات التيســيرية مــع الموظفيــن الجــدد ذوي الإعاقــة أو الموظفيــن مــن
ذوي الحــالات الصحيــة أو الموظــف الــذي يصــاب بإعاقــة أو الموظــف الــذي يصــاب بالحالــة الصحيــة،
يعتبــر وســيلة جيــدة لتســجيل ومراجعــة الخدمــات التيســيرية التــي تــم الاتفــاق عليهــا والإجــراءات
التي يتم اتخاذها في حالة غياب الموظف في إجازة مرضية .وتعتبر اتفاقية الخدمات التيسيرية
وثيقــة حيــة يتــم إدخــال التعديــلات عليهــا باســتمرار وتحتــوي علــى ســجل بالخدمــات التيســيرية
المعقولــة.
العامــل الأساســي الــذي يســاعد علــى إدارة أي موظــف – بمــا فــي ذلــك الموظــف ذو مــرض نقــص
المناعــة البشــرية – هــو التواصــل الجيــد .ويجــب عليــك التأكــد مــن احتــرام الســرية .و لا يحتــاج معظــم
الأشــخاص ذوي مــرض نقــص المناعــة البشــرية إلــى خدمــات تيســيرية ،وفــي حالــة حاجتهــم إلــى
خدمــات تيســيرية ،فــإن ذلــك يكــون نات ًجــا عــن الآثــار الجانبيــة للعــلاج .وهــي لا تشــكل عــادةً عائقً ــا
جد ًيــا يحــول دون أداء العمــل ،ولكنهــا تتســبب فــي شــعور الشــخص مؤق ًتــا بعــدم الراحــة.
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CASE STUDY

الجزء الثاني :عبداهلل بين القيام بالعمل والتشخيص الجديد

يشــرح عبــداهلل بأنــه ســوف يحتــاج علــى مــدى الأشــهر الثلاثــة القادمــة إلــى
الحصول على أيام راحة لزيارة المستشفى إلى أن تأخذ الأدوية مفعولها.
ويذكــر أن مواعيــده ســوف تكــون منتظمــة ويتــم حجزهــا مســبقً ا ،وبالتالــي
يمكنــه إبــلاغ عمــر متــى ســيتغيب عــن العمــل .كذلــك يشــرح عبــداهلل أيضً ــأ
أنــه يرغــب فــي المحافظــة علــى ســرية تشــخيص إصابتــه بمــرض نقــص المناعــة البشــرية.
يخبــر عمــر عبــداهلل بــأن حالتــه ســوف تبقــى ســرية تما ًمــا .كذلــك يوافــق عمــر
أيضً ــا علــى تكليــف أعضــاء آخريــن فــي فريــق العمــل ببعــض المهــام أثنــاء تلقــي
عبــداهلل للعــلاج علــى مــدى الأشــهر الثلاثــة القادمــة .وعمــر يطمئــن عبــداهلل
بأنــه لــن يتــم تســجيل فتــرة الراحــة هــذه كإجــازة مرضيــة وبالتالــي لــن يــؤدي
ذلــك إلــى بــدء أي إجــراءات رســمية لإدارة حــالات الغيــاب.
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يقــول عبــداهلل أن طبيبــه قــد
أبلغــه بأنــه حالمــا يبــدأ مفعــول
الــدواء ،ســوف يحتــاج إلــى
عــدد قليــل ج ـ ًدا مــن الخدمــات
التيســيرية وســوف تصبــح زياراتــه لمركــز عــلاج مرضــى نقــص المناعــة البشــرية أقــل .كذلــك قــال
طبيبــه أنــه ريثمــا يعتــاد علــى أدويتــه ،فإنــه ســوف يشــعر بالإرهــاق والغثيــان.
يقــول عمــر لعبــداهلل بأنــه يســتطيع العمــل بشــكل مــرن عندمــا يشــعر بالإرهــاق ،علــى ســبيل المثــال
العمــل مــن المنــزل أو الحصــول علــى فتــرات راحــة بانتظــام أثنــاء اليــوم.
يقــوم عمــر وعبــداهلل بكتابــة الخدمــات التيســيرية ويتفقــا علــى الاجتمــاع بشــكل دوري لمعرفــة مــا
إذا كان عبــداهلل يحتــاج إلــى أي خدمــات تيســيرية إضافيــة.
كذلك أبلغ عمر عباهلل أيضً ا بأن المنشــأة تقدم خدمة مشــورة وإرشــاد للموظفين الذين يشــعرون
بســوء المــزاج أو الاكتئــاب أو القلــق .ويوافــق عبــداهلل علــى أنــه مــن المفيــد لــه أن يتحــدث إلــى
شــخص آخــر بســرية ويكتــب ملاحظــة للاتصــال بخدمــة المشــورة والإرشــاد.
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ترتيبات العمل للاحتفاظ بالموظفين
تعتمــد الخدمــات التيســيرية علــى طبيعــة المــرض المتعلــق بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية وكيفيــة
علاجــه .وفيمــا يلــي بعــض الأمثلــة علــى الخدمــات التيســيرية:
•السماح بفترات استراحة حسب الحاجة للذهاب إلى دورة المياه.
•الســماح للشــخص بالعمــل مــن المنــزل إذا كان لديــه إســهال (تكــون عــادةً خدمــة تيســيرية
قصيــرة الأجــل بســبب تغييــر الأدويــة).
•ساعات عمل مرنة ،أو فترات استراحة قصيرة إذا كان الشخص يشعر بالإرهاق.
•إجــراء تقييــم لترتيبــات أماكــن الجلــوس فــي مــكان العمــل إذا كان فقــدان وزن الشــخص
يجعلــه يشــعر بعــدم الراحــة (فــي بعــض الأحيــان يمكــن أن لا يحتــاج ســوى إلــى وســادة).
•إعــادة توزيــع المهــام إذا كان مــرض الشــخص الناتــج عــن فيــروس نقــص المناعــة البشــري
يعنــي أنــه لا يســتطيع أداء واجــب معيــن.
•تكبير الشاشة أو توفير برمجية لقراءة الشاشة إذا كان الشخص لديه ضعف في بصره.
إعادة التأهيل
لا تفتــرض أن الموظــف ذو مــرض نقــص المناعــة البشــرية ســوف يتغيــب عــن العمــل لفتــرات طويلــة.
فهــو يمكــن أن يحتــاج إلــى زيــارة مركــز العــلاج بيــن الحيــن والآخــر لمراقبــة صحتــه والمحافظــة عليهــا.
وتكــون المواعيــد:
•عادةً مرة كل ثلاثة أشهر.
•عادةً في مستشفى/مستوصف ،وبالتالي من المرجح أن تكون خلال ساعات الدوام.
•من المرجح أن تكون غير متكررة ولكنها منتظمة بحيث يمكن التخطيط لها مسبقً ا.
لا ينبغــي أن تســبب فــي أي صعوبــات تزيــد عــن الترتيبــات المشــابهة التــي لربمــا تقــوم بإدارتهــا
حاليــا فيمــا يتعلــق بالموظفيــن الآخريــن ،كمواعيــد الأطبــاء أو عيــادات الأســنان أو الترتيبــات مــع
ً
الاختصاصييــن الآخريــن .كذلــك يتوجــب تســجيل فتــرة غيــاب الموظــف ذي مــرض نقــص المناعــة
البشــرية لأغــراض إعــادة التأهيــل والعــلاج بشــكل منفصــل عــن تســجيل الإجــازة المرضيــة العاديــة ،ولا
يتوجــب أن يضطــر الموظــف لاســتخدام إجازتــه الســنوية لأغــراض مواعيــده الطبيــة.
تكــون أشــهر العــلاج القليلــة الأولــى الأصعــب فــي الغالــب ،ويمكــن أن يضطــر الموظــف إلــى التنقــل
تخصصــا .ويمكــن أن يحتــاج إلــى زيــادة المركــز عــدد أكبــر مــن المــرات
لأماكــن أبعــد لزيــارة مركــز أكثــر
ً
للتأكــد مــن التعــرف بســرعة علــى أي فشــل فــي العــلاج واســتبداله بعــلاج آخــر.
26

الخدمات التيسيرية المقدمة للأشخاص ذوي مرض نقص المناعة البشرية
طبعة  ,1أبريل 2017

فــي حالــة فشــل العــلاج ،أو فــي حالــة تغييــر العــلاج إلــى دواء جديــد ،يمكــن أن يشــعر بعــض الأشــخاص
ببعــض الصعوبــات النفســية .ويتوجــب علــى صاحــب العمــل التأكــد مــن توفيــر الدعــم والبحــث عــن
خدمــات تيســيرية قصيــرة الأجــل ،منهــا علــى ســبيل المثــال إعــادة توزيــع المهــام وتمديــد الجــداول
الزمنيــة لأداء الأعمــال .ومــع البــدء باســتخدام عــلاج جديــد ،يمكــن أن تســتمر الأعــراض الجانبيــة لبضعــة
أســابيع.
إذا كان الموظــف يخضــع للعــلاج بالأدويــة ،يمكــن أن يحتــاج إلــى عــدد كبيــر مــن الحبــوب وأن يتبــع
حميــة غذائيــة صارمــة .لذلــك يتوجــب عليــك القيــام بمــا يلــي:
•التأكد من توفير مياه الشرب.
•الســماح للموظــف كلمــا أمكــن بتنــاول طعامــه علــى مكتبــه ،أو توفيــر مــكان لإعــداد الطعــام،
والســماح بالمرونــة فــي أوقــات تنــاول الطعام.
•إبلاغ الموظف عن أي تغيير في الإجراءات المعتادة ،على سبيل المثال إغلاق الكافيتريا،
أو أيام التدريب ،أو العمل الإضافي ،أو الحاجة للسفر.
•التأكد من أن الموظف يستطيع تخزين دوائه في مكان آمن وسري.
•إعطاء الموظف المرونة لأغراض المواعيد الطبية كلما كان ذلك ضرور ًيا.
يمكــن أن يحتــاج بعــض الأشــخاص إلــى فتــرات راحــة قصيــرة بســبب نوبــات المــرض .ويتوجــب عليــك
أن تناقــش مــع الموظــف مــا إذا كان يرغــب فــي المحافظــة علــى ســرية حالتــه المرضيــة أم لا ،حيــث
إن إدارة المــوارد البشــرية أو إدارة الصحــة المهنيــة فقــط تحتــاج إلــى معرفــة أســباب الغيــاب.
السفر والعمل في الخارج
تشــترط بعــض الــدول تقديــم إثبــات لخلــو المســافر مــن فيــروس نقــص المناعــة البشــرية قبــل إصــدار
تأشــيرة دخــول أو تصريــح عمــل .ويتوجــب تنبيــه الموظفيــن لذلــك إذا كان مــن المقــرر أن يعملــوا فــي
الخــارج.
فــي حالــة عــدم التمكــن مــن الحصــول علــى تصريــح عمــل أو تأشــيرة دخــول بســبب إصابــة الشــخص
ـودا علــى تأشــيرات
بمــرض نقــص المناعــة البشــرية ،يتوجــب التفكيــر فــي دول أخــرى لا تفــرض قيـ ً
الدخــول .فــإذا كان جــزء أساســي مــن عمــل الموظــف يقتضــي الســفر إلــى دول لا يمكــن الحصــول علــى
تأشــيرة دخــول إليهــا ،يمكــن أن تحتــاج إلــى التفكيــر بتغييــر مهــام وواجبــات الموظــف .ويجــب اتخــاذ
ـاء علــى افتراضــات الإدارة.
هــذه القــرارات بالتشــاور مــع الموظــف .ولا يجــب اتخــاذ أي قــرارات بنـ ً
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المضايقة
يمكــن أن يكــون الشــخص ذو مــرض نقــص المناعــة البشــرية  /مــرض نقــص المناعــة المكتســب
للمضايقــة مــن زملائــه بشــكل خــاص .ولا تقتصــر المضايقــات علــى الإســاءة الجســدية أو الكلاميــة،
بــل تشــمل أيضً ــا أي شــيء يمكــن أن يــؤدي إلــى انتهــاك كرامتــه أو خلــق بيئــة مهينــة أو عدائيــة أو
تحــط مــن قــدر الشــخص .وينبغــي عليــك كصاحــب عمــل اتخــاذ جميــع الخطــوات المعقولــة للتعامــل مــع
المضايقــات .وتنشــأ لمضايقــة عــن الصــور النمطيــة ،وقلــة الإدراك والفهــم ،وعــدم تقبــل الاختــلاف
التنمــر والمضايقــة ضــد أي شــخص فــي مــكان العمــل،
عــن الآخريــن والخــوف .ومــن أجــل منــع ممارســة ّ
يتوجــب عليــك القيــام بمــا يلــي:
التنمــر والمضايقــة فــي مــكان
•التأكــد مــن وضــع سياســات واضحــة فــي منشــأتك بشــأن
ّ
العمــل ،والتحقيــق فــي أي شــكاوى فــو ًرا وبفاعليــة.
•التأكــد مــن تعريــف جميــع موظفــي المنشــأة بالسياســات مــن خــلال حمــلات ومبــادرات
زيــادة التوعيــة.
•يجــب التوضيــح أن أي مضايقــة ،بمــا فــي ذلــك المضايقــة بســبب الإعاقــة ،ليســت مقبولــة
مطلقً ــا ،وأنــه ســوف يتــم التعامــل مــع المخالفيــن باتخــاذ إجــراءات تأديبيــة بحقهــم.
•يجــب التأكــد مــن أن الإدارة تــدرك أن الأشــخاص ذوي مــرض نقــص المناعــة البشــرية/
مــرض نقــص المناعــة المكتســب يكونــون أكثــر عرضــة لمخاطــر المضايقــة ،ويجــب تدريــب
المشــرفين المباشــرين لمســاعدتهم علــى تحديــد وإدارة الأحــداث المرتبطــة بالتنمــر
والمضايقــة فــي مــكان العمــل.
•يجــب توعيــة الموظــف بحقــه فــي المســاواة فــي المعاملــة وحقــه فــي تقديــم شــكوى أو
تظلــم.
•يجــب تمكيــن الموظــف مــن الاســتفادة مــن شــبكات الدعــم داخــل وخــارج الشــركة .وإذا
أمكــن ،يجــب التأكــد مــن أن الموظــف الــذي يتعــرض للتنمــر أو المضايقــة يســتطيع الحصــول
علــى مشــورة مهنيــة ســرية.
•يجــب التأكــد مــن تقديــم التدريــب فــي مــكان العمــل علــى الوعــي بالإعاقــة وتكافــؤ الفــرص
لإزالــة الصــور النمطيــة وزيــادة الوعــي بمــا هــو مقبــول ومــا هــو غيــر مقبــول .ويميــل النــاس
عمو ًمــا إلــى وضــع افتراضــات بشــأن الأنمــاط الحياتيــة ومــرض نقص المناعة البشــرية .وينبغي
أن تشــتمل التوعية بمرض نقص المناعة البشــرية على التركيز على حقيقة أن كل شــخص
يمكــن أن يصــاب بهــذا الفيــروس.
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.6

التشريعات الداعمة 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) 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 العمالــة،
ومنهــا شــروط التوظيــف والتعييــن والعمــل ،واســتمرار العمــل ،والتقــدم الوظيفــي ،وظــروف العمــل
الآمنــة والصحيــة؛
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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؛
العماليــة والنقابيــة علــى قــدم
(ج) كفالــة تمكيــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن ممارســة حقوقهــم ُ
المســاواة مــع الآخريــن؛
(د) تمكيــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن الحصــول بصــورة فعالــة علــى البرامــج العامــة للتوجيــه
التقنــي والمهنــي ،وخدمــات التوظيــف ،والتدريــب المهنــي والمســتمر؛
(هــ) 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 الحـ ّر ،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.
2 .2تكفــل 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) المستوى الوطني
تعريف الإعاقة الصادر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
أصــدرت وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة تعريفـ ًا للإعاقــة والعمــل
فــي المــادة (العاشــرة) مــن اللائحــة التنفيذيــة فــي تنفيــذ أحــكام
المــادة (الثامنــة والعشــرون) مــن نظــام العمــل والتــي صــدرت في القرار
الــوزاري رقــم  1982وتاريــخ 1437/6/28ه 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،
الإعاقة الحركية ،صعوبات التعلم ،صعوبات النطق والكلام ،الاضطرابات السلوكية ،والاضطرابات
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 ،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

وزراة الصحة  -البرنامج الوطني للايدز

			
هاتف
العنوان		
الموقع الإلكتروني
		
بريد الكتروني
المنطقة		
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pp

الجمعية الخيرية السعودية لمرضى الايدز
تراقب الجمعية حالات المرضى وأنماط حياتهم ،وظروفهم العائلية وتقدم لهم الدعم
العاطفي والاقتصادي لمساعدتهم على الاندماج في المجتمع.

			
هاتف
العنوان		
		
بريد الكتروني
المنطقة		

pp

:
:
:
:

+966 534455371 - 2
ص.ب  6928جدة  ،21453مستشفى الملك فهد ،المستشفى العام ،الأندلس
dr_sana_jeddah@hotmail.com
13 - 1

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

			
هــاتف
			
فاكس
الموقع الاكتروني
المنطقة		

:
:

:
:

+966 11 488 4401
+966 11 482 6164

www.kscdr.org.sa
13 - 1
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pp

قادرون – شبكة أصحاب الأعمال والإعاقة
تقديم الإرشاد والتوجيه والتدريب ومعايير الممارسة الأفضل لأصحاب العمل لتوظيف
الموظفين ذوي الإعاقة والاحتفاظ بهم على رأس العمل وتضمينهم من خلال بيئات
عمل شمولية.

هــاتف+966 12 698 6116 :
:
:
:

13 - 1
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الموقع الاكتروني
		
بريد الكتروني
المنطقة		

www.qaderoon.sa
info@qaderoon.sa
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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

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.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		

:
:

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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