ا  ت ا   ا
 ص ذوي ا

ا 1

أ 2017

الخدمات التيسيرية المقدمة
للأشخاص ذوي الربو

ابريل 2017
الطبعة 1

الخدمات التيسيرية المقدمة للأشخاص ذوي الربو
طبعة  ,1ابريل 2017

المحتويات
.1

الصفحة

										
مقدمة

6

										
ما هو الربو؟

6

.2

							
ما هي الخدمات التيسيرية؟

13

.3

								
ما مدى شيوع الربو؟

14

4

					
آداب السلوك وقواعد التخاطب الشمولية

15

				
كلمة حول اللغة عند التحدث عن الإعاقة والحالة الصحية

15

							
تقديم الخدمات التيسيرية

16

									
التوظيف والاختيار
									
الوصف الوظيفي
						
إعلانات الوظائف وطرق جذب المتقدمين
								
استمارات طلبات التوظيف
							
المقابلات الشخصية والاختبارات
دراسة حالة (									)1
									
التعريف والتدريب
									
الاحتفاظ بالموظف
ترتيبات العمل للاحتفاظ بالموظفين						
دراسة حالة (									)2
					
التعامل مع العوامل المثيرة في مكان العمل
					
تقديم الدعم للموظف لمساعدته على إدارة حالته
									
الصحة والسلامة
								
الإخلاء في حالات الطوارئ

16
17
18
19
20
22
23
23
24
26
27
31
32
32

.6

			
التشريعات الداعمة في المملكة العربية السعودية

33

.7

								
المؤسسات المفيدة

36

.8

								
الشركاء المتعاونون

40

.5

5

الخدمات التيسيرية المقدمة للأشخاص ذوي الربو
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 الربو؟
الربــو هــو حالــة التهــاب الممــرات الهوائيــة .وعندمــا يحتــك الشــخص ذو الربــو بشــيء لديــه حساســية
منــه ،تضيــق الممــرات الهوائيــة بســبب انقبــاض العضــلات المحيطــة بهــا لتصبــح بذلــك عمليــة التنفــس
أصعــب .وعنــد تعــرض شــخص بنوبــة ربــو ،تكــون النوبــة مصحوبــة فــي الغالــب بالســعال والصفيــر أو
الأزيــز عنــد التنفــس وضيــق الصــدر.
تســوء حالــة الربــو فــي الغالــب عنــد التعــرض لعوامــل تــؤدي إلــى تهيــج الجهــاز التنفســي أو تتســبب
فــي حــدوث النوبــة .والعوامــل المســببة هــي أي شــيء يــؤدي إلــى تهيــج الممــرات الهوائيــة .ويختلــف
الربــو مــن شــخص إلــى آخــر ،وتكــون لــكل شــخص فــي الغالــب عــدة عوامــل مســببة لحــدوث نوبــة الربــو.
وتشــمل العوامــل الشــائعة مــا يلــي:
•التهابات الجهاز التنفسي – كالزكام أو الإنفلونزا أو التهاب الشعب الهوائية.
•مثيــرات الحساســية – أشــياء يكــون لــدى بعــض النــاس حساســية ضدهــا ،علــى ســبيل المثــال
غبــار الطلــع ،وبعــض الأطعمــة ،والغبــار ،والعفــن ،والريــش ،وفــراء الحيوانــات ،وعــث الغبــار
المنزلــي ،وبعــض أنــواع الأدويــة.
مهيجة في الهواء – على سبيل المثال العواصف الرملية ،ودخان التبغ ،والغازات،
•عوامل ّ
وأبخرة المواد الكيميائية ،والروائح.
•فــرط الإجهــاد – كالركــض بســرعة أو حمــل أشــياء ثقيلــة (مــع أن الأشــخاص ذوي الربــو
يمكــن أن يســتفيدوا مــن التمريــن).
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جدا ،أو الطقس العاصف ،أو الطقس
•الجو ودرجة الحرارة – على سبيل المثال الهواء البارد ً
الحار والرطب ،أو ارتفاع مستويات الأوزون ،أو التغيرات المفاجئة في حالة الطقس.
•الضغط العاطفي – كالقلق أو الخوف أو الإثارة.
•لا يتعــرض غالبيــة الأشــخاص ذوي الربــو لنوبــات ســوى عنــد التعــرض لعامــل تحفيــز أو إثــارة
معيــن .ولكــن تظهــر علــى بعــض الأشــخاص ذوي الربــو المزمــن أعــراض الســعال وضيــق
التنفــس بشــكل شــبه مســتمر ،ولكــن حــدة هــذه الأعــراض تتفــاوت مــن شــخص إلــى آخــر.
ما هي أسباب الربو؟
ـددا مــن الأشــياء التــي تــؤدي إلــى زيــادة فــرص
الســبب المحــدد للربــو غيــر معــروف ،غيــر أن هنــاك عـ ً
الإصابــة بالربــو ،وهــي تشــمل مــا يلــي:
•وجــود حــالات ربــو أو حــالات حساســية ذات علاقــة لــدى أفــراد العائلــة (تعــرف باســم حــالات
حمــى الــكلأ.
تأتبيــة) مثــل الأكزيمــا ،والحساســية للأطعمــة ،أو ّ
•الإصابة بحالة تأتبية أخرى.
•الإصابــة بالتهــاب القصبــات الهوائيــة (وهــو التهــاب رئــوي شــائع بيــن الأطفــال) خــلال
مرحلــة الطفولــة.
•التعرض لدخان التبغ أثناء الطفولة.
•تدخين والدة الشخص أثناء حملها.
•الولادة المبكرة أو بوز ٍن متد ٍن عند الولادة.
ما هي أعراض الربو؟
شيوعا هي1:
أكثر أعراض الربو
ً
•الأزيز (صدور صوت صفير عند التنفس)
•ضيق التنفس.
مشدودا حوله.
•ضيق الصدر – كالشعور وكأن هناك حبل ًا
ً
•السعال.

1. http://www.nhs.uk/Conditions/Asthma/Pages/Symptoms.aspx
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يمكــن أن تنتــج هــذه الأعــراض عــن عــدد مــن الأســباب ،ولكــن مــن المرجــح أن تكــون أعراضً ــا للربــو
فــي الحــالات التاليــة:
•إذا كانت تحدث في غالب الأحيان وبشكل متكرر.
•عندما تصبح أكثر حدة أثناء الليل وفي الصباح الباكر.
•يبــدو أنهــا تحــدث كرد فعــل علــى التعــرض لعامــل مثيــر للربــو – علــى ســبيل المثــال التماريــن
الرياضيــة ،أو التعــرض لعامــل مثيــر للحساســية (كغبــار الطلــع أو فــراء الحيوانــات).
نوبات الربو
يمكــن أن تســوء أعــراض الربــو فــي بعــض الأحيــان خــلال فتــرة قصيــرة – تعــرف باســم نوبــة الربــو.
ويمكــن أن يحــدث هــذا فجــأة أو بشــكل تدريجــي علــى مــدى بضعــة أيــام.
تشمل علامات نوبة الربو الحادة ما يلي:
•يصبح الأزيز والسعال وضيق الصدر أكثر حدة ويستمر بشكل متواصل.
•ضيق النفس إلى درجة تعيق تناول الطعام أو التحدث أو النوم.
•التنفس بسرعة أكبر.
•تسارع ضربات القلب.
•النعاس أو الارتباك أو الإرهاق أو الدوار.
•ازرقاق الشفتين أو الأصابع.
•الإغماء.
ما الذي يجب فعله في حالة حدوث نوبة ربو؟
يكــون الأشــخاص ذوو الربــو قادريــن جـ ًـدا عــادةً علــى التعامــل مــع نوباتهــم ،والإجــراءات الأساســية
التــي تحتــاج إلــى اتخاذهــا تكــون عــادةً لمســاعدة الموظــف عنــد الحاجــة .ويمكــن أن تكــون إجــراءات
الإســعافات الأوليــة البســيطة التاليــة مفيــدةً :
•عليك بالمحافظة على هدوئك وطمأنة الموظف.
•عليــك بترتيــب تنــاول الموظــف لجرعتــه المعتــادة مــن دواء الاستنشــاق المخفــف للأعــراض
– إنــه دواء الاستنشــاق الأزرق اللــون .وعليــك بتشــجيع الموظــف علــى التنفــس ببــطء وبعمــق.
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•يجــب التأكــد مــن جلــوس الشــخص لمســاعدته علــى التنفــس ،ومــن المفضــل انحنــاؤه قليــل ًا
إلــى الأمــام ودعــم الجــزء العلــوي مــن جســمه بوضــع ذراعيــه علــى ركبتيــه أو علــى ســطح
صلــب كظهــر كرســي أو طاولــة علــى ســبيل المثــال.
•عليك بإرخاء ملابسه إذا كانت ضيقة.
•فــي حالــة عــدم حــدوث تحســن فــوري ،يجــب تشــجيع الشــخص علــى استنشــاق جرعــة أخــرى
من دواء الاستنشاق المخفف للأعراض كل دقيقة لفترة خمس دقائق أو إلى أن تتحسن
الأعراض.
ينبغي على المختصين بالإســعافات الأولية في منشــأتك أن يكونوا على دراية تامة بهذه العملية.
اســأل الموظف عما إذا كانت لديه أي احتياجات معينة.
لا تكــون هنــاك عــادةً أي وســائل مســاندة طبيــة أخــرى مطلوبــة .ولكــن ،يتوجــب الاتصــال بالإســعاف
فــي الحــالات التاليــة:
أبدا لأي مشاكل في التنفس في الماضي.
•إذا كان الشخص لم يتعرض ً
•إذا لم يؤ ِد دواء الاستنشاق إلى أي مفعول بعد مرور  5إلى  10دقائق.
•إذا ظهرت مسحة زرقاء مائلة إلى اللون الرمادي على الشفتين أو شحمتي الأذنين.
•إذا كانــت حالــة الشــخص تســوء ،وضيــق نفســه يجعــل مــن الصعــب عليــه الــكلام ،وأخــذ
يظهــر عليــه الإرهــاق.
يجــب عليــك مســاعدة الموظــف علــى اســتخدام جهــاز الاستنشــاق مــرة كل خمــس إلــى عشــر دقائــق
إلــى أن تصــل ســيارة الإســعاف.
أنواع علاج الربو
هناك أنواع علاج فعالة لمساعدة الأشخاص ذوي الربو على السيطرة على أعراضهم.
هنــاك نوعــان رئيســيان لعــلاج الربــو همــا الأدويــة المخففــة والأدويــة المانعــة .ويتــم تنــاول كلا
النوعيــن مــن العــلاج بواســطة أجهــزة استنشــاق أو باســتخدام جهــاز استنشــاق رذاذ عبــر أنبــوب أو
كمامــة للفــم.

9

الخدمات التيسيرية المقدمة للأشخاص ذوي الربو
طبعة  ,1ابريل 2017

الأدوية المخففة
معظــم الأشــخاص ذوي الربــو يســتخدمون دواء استنشــاق مخفــف للأعــراض .والأدويــة المخففــة هــي
أنــواع عــلاج يتــم تناولهــا للتخفيــف مــن أعــراض الربــو .وهــي تــؤدي بســرعة إلــى اســترخاء العضــلات
المحيطــة بمجــاري الهــواء المتضيقــة (خــلال خمــس إلــى عشــر دقائــق) ،وتتيــح اســتعادة القــدرة علــى
التنفــس بســهولة .وتكــون أجهــزة أدويــة الاستنشــاق المخففــة للأعــراض زرقــاء اللــون عــادةً .
الاســتخدام المتكــرر لجهــاز الاستنشــاق المخفــف للأعــراض طيلــة اليــوم يمكــن أن يكــون علامــة تــدل
علــى عــدم الســيطرة بشــكل جيــد علــى الربــو .وينبغــي علــى الأشــخاص ذوي الربــو فــي تلــك الحالــة
مراجعــة الطبيــب باســتمرار لإعــادة النظــر فــي علاجهــم.
الأدوية المانعة
تســاعد الأدويــة المانعــة علــى الســيطرة علــى تضخــم والتهــاب مجــاري الهــواء ومنــع حساســية مجــاري
الهــواء للعوامــل المثيــرة .وهــي تــؤدي إلــى تحســين قــدرة الشــخص علــى الســيطرة علــى الربــو وتخفــف
مــن احتمــال حــدوث تلــف دائــم فــي مجــاري الهــواء .وحيــث إن الأثــر الواقــي لهــذه الأدويــة يتزايــد مــع
مــرور الوقــت ،لذلــك مــن المهــم أن يتــم تناولهــا كل يــوم .وتكــون أجهــزة أدويــة الاستنشــاق المانعــة
عــادةً بنيــة أو حمــراء أو برتقاليــة اللــون.
الأدوية الإضافية
يحتاج بعض الأشــخاص إلى أدوية إضافية للســيطرة على الربو .فالأشــخاص الذين لديهم حساســية،
علــى ســبيل المثــال حمــى الــكلأ ،يمكــن أن يحتاجــوا أيضً ــا إلــى تنــاول مضــادات الهســتامين وأدويــة
أخــرى.
قلــة مــن الأشــخاص ذوي الربــو يســتخدمون جهــاز استنشــاق رذاذ يــؤدي إلــى تكويــن غمامــة مــن الــدواء
يتنشــقها الشــخص عبــر كمامــة تغطــي الوجــه .وقــد أظهــرت الدراســات فــي الفتــرة الأخيــرة أن تنــاول
أدويــة الاستنشــاق مــن خــلال أنبــوب استنشــاق يعتبــر أكثــر ســهولة وفاعليــة ،كمــا أنــه ســهل الحمــل
وأقــل تكلفــة مقارنــةً بجهــاز استنشــاق الــرذاذ الــذي يتطلــب احتياجــات أكبــر وأصبــح اســتخدامه يقتصــر
الآن علــى عــلاج الربــو فــي أقســام الإســعاف فــي المستشــفيات.
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الربو المهني
يحــدث الربــو المهنــي عندمــا يعمــل الشــخص بمــادة أو مــواد يــؤدي استنشــاقها إلــى الإصابــة بالربــو.
وتعــرف هــذه المــواد باســم المحسســات التنفســية .ويمكــن أن يصــاب الموظفــون الذيــن لــم يســبق
لهــم التعــرض لمشــاكل ربــو أو تنفــس ،بالربــو المهنــي إذا تحسســوا أو أصبحــوا حساســين جـ ًـدا للمــادة.
عندمــا يتحســس شــخص مــن مــادة فــي مــكان العمــل ،يصــدر الجســم رد فعــل مناعــي ضــد المــادة،
ويمكــن أن يــؤدي أي تعــرض آخــر للمــادة إلــى حــدوث نوبــة ربــو .وفــي بعــض الحــالات ،يمكــن أن
تتطــور الأعــراض فــو ًرا بعــد التعــرض للمــادة ،ولكنهــا لا تظهــر علــى بعــض الأشــخاص ســوى بعــد مــرور
ســاعات أو أســابيع أو أشــهر أو حتــى ســنوات بعــد بــدء العمــل بهــذه المــادة.
فيما يلي بعض الخصائص المشتركة للربو المهني:
•يكــون أكثــر علاقــة بمــادة محــددة – تحــدث الأعــراض فــي البدايــة كــرد فعــل علــى تلــك
المــادة فقــط.
•يمكــن أن يكــون غيــر متوقــع – مــا بيــن  5%إلــى  25%فقــط مــن الأشــخاص الذيــن يتعرضــون
للمــادة يتحسســون منها.
•يمكن أن لا يحدث التحسس سوى بعد أشهر أو سنوات من التعرض للمادة.
•لا يمكــن الشــفاء منــه – حالمــا بتعــرض الشــخص للتحســس مــن مــادة معينــة ،يمكــن أن تتكــرر
الأعــراض الناتجــة عــن الحساســية حتــى عنــد التعــرض البســيط للمــادة .ويتوقــف الربــو فــور
التوقــف عــن التعــرض للمــادة.
يمكــن منــع الإصابــة بالربــو المهنــي بإزالــة أو مراقبــة المــواد الخطــرة فــي مــكان العمــل ،أو مــن خــلال
المراقبــة الصحيــة ،والتدخــل الفــوري والفعــال حالمــا تبــدأ الأعــراض بالظهــور علــى الموظــف .ويجــب أن
يكــون أصحــاب العمــل متنبهيــن مــن مخاطــر الربــو المهنــي ،وأن يســارعوا إلــى اتخــاذ الإجــراءات عنــد
حصــول حــالات مشــكوك فيهــا .ويمكــن أن يــؤدي أي تأخيــر إلــى تطــور إصابــة الموظــف بالربــو المهنــي
المزمــن وتلــف دائــم فــي الرئتيــن.
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للتخفيــف مــن احتمــال الإصابــة بالربــو المهنــي ،يجــب علــى أصحــاب العمــل تحديــد وإدارة المــواد
الخطــرة فــي مــكان العمــل التــي يمكــن أن تتســبب بالإصابــة بالربــو المهنــي .وهنــاك أكثــر مــن 200
ـيوعا مــا يلــي:
محسســة للجهــاز التنفســي .ومــن أكثرهــا شـ ً
مــادة ّ
•الغبــار مــن الخشــب أو الطحيــن أو الحبــوب فــي مهــن منهــا علــى ســبيل المثــال النجــارة،
والمشــغولات الخشــبية ،والمخابــز الصناعيــة ،وأعمــال المــزارع ،ونقــل الحبــوب.
•الأصمــاغ والراتنــج ،وعلــى الأخــص حمــض الآناهيدرايــد ،وعوامــل التقســية الأمينيــة
المســتخدمة فــي مهــن تشــمل اســتخدام المــواد اللاصقــة ،والمــواد البلاســتيكية ،وصــب
القوالــب الراتنجيــة ،وطــلاء الأســطح.
•الجلوتارالدهايــد (مــادة حيويــة ســامة ومــواد كيميائيــة معقمــة) تســتخدم بشــكل رئيســي
فــي الرعايــة الصحيــة وفــي الأعمــال البحريــة وصناعــة الــورق والزراعــة.
•الإيزوسيانايت المستخدمة في الطلاء الرذاذي للسيارات وصنع الرغوة.
•حيوانــات المختبــرات (البروتينــات المحمولــة فــي الهــواء مــن فــراء أو بــول الحيوانــات)
المســتخدمة فــي أعمــال الأبحــاث والتعليــم.
•الغبــار مــن مطــاط اللاتكــس الــذي يتواجــد فــي الغالــب فــي قفــازات اللاتكــس المســتخدمة
فــي المختبــرات والتمريــض والرعايــة الصحيــة وطــب الأســنان.
•مواد التلحيم الموجودة في أبخرة التلحيم المستخدمة في صناعة الإلكترونيات.
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.2

ما هي الخدمات التيسيرية ؟

الخدمــات التيســيرية هــي طريقــة لإزالــة العوائــق التــي تعتــرض ســبيل الشــخص ذي
الإعاقــة او الشــحص 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.
جدا أن تكون الخدمات التيسيرية بسيطة وغير باهظة التكلفة ومجدية اقتصاد ًيا.
يمكن ً
الخدمات التيسيرية ومعايير أفضل الممارسات
ينبغــي علــى أصحــاب العمــل تقديــم خدمــات تيســيرية لأي موظــف يمكــن أن يواجــه
عوائــق فــي العمــل بســبب إعاقــة أو طويلــة الأمــد أو حالــة صحيــة – حتــى ولــو لــم يتــم
تشــخيصها كإعاقــة أو حتــى لــو لــم يتقبلهــا ذلــك الشــخص علــى أنهــا إعاقــة.
نهــج أفضــل الممارســات هــو تقديــم خدمــات تيســيرية «معقولــة» لأي شــخص يحتــاج إليهــا لكــي
يعمــل بفاعليــة ويســهم بشــكل كامــل بمنشــأتك.
ســوف يرغــب معظــم أصحــاب العمــل فــي معرفــة مــا هــو «معقــول» .نقطــة الانطــلاق المناســبة
لتعريــف مــا هــو معقــول تتمثــل بالقيــام بمــا يبــدو منصفً ــا وعــادل ًا للشــخص وللآخريــن الذيــن يعملــون
لديــك بمــا يتناســب مــع حجــم منشــأتك ومواردهــا.
يحتوي هذا الدليل على إرشادات تساعدك على الوصول إلى معايير أفضل الممارسات.
لإبداء معايير 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 الربو؟

وفقً ــا لتقديــرات منظمــة الصحــة العالميــة ،يبلــغ اليــوم عــدد الأشــخاص ذوي الربــو  235مليــون نســمة.
ـيوعا بيــن الأطفــال.
والربــو هــو المــرض غيــر المعــدي الأكثــر شـ ً

ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

235,000,000
��� ����� ا����
الربــو هــو واحــد مــن الأمــراض المزمنــة الأكثــر شــيوعا فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،يؤثــر علــى أكثــر
1
مــن  2مليــون شــخص ســعودي.

2,000,000
��� �� ا������ ا������ ا����د��
����� ا����

http://www.thoracicmedicine.org/article.asp?issn=1817-1737;year=2016;volume=11;issue=1;spage
=3;epage=42;aulast=Al-Moamary
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.4

آداب السلوك وقواعد التخاطب الشمولية

كلمة حول اللغة عند التحدث عن الإعاقة والحالة الصحية
عنــد التحــدث عــن الإعاقــة او الحالــة الصحيــة ،مــن المهــم أن نســتخدم مصطلــح
“الشــخص (أو الأشــخاص) ذو/ذوو الإعاقــة او الحالــة الصحيــة” .و ُتفصــل كلمــة
“الشــخص” أو “الأشــخاص” عــن كلمــة “الإعاقــة او الحالــة الصحيــة” عــن عم ـ ٍد
بكلمة “ذو/ذوو” للتشــديد على أن الإعاقة لا تحدد أو تصف الشــخص ككل.
لذلك ،عند الإشارة إلى شخص لديه ربو ،ينبغي الإشارة إليه على أنه “الشخص ذو الربو”.
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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.5

تقديم الخدمات التيسيرية

أربعــة مــن كل عشــرة أشــخاص مــن ذوي الربــو يجــدون أن الربــو يؤثــر علــى قدرتهــم علــى القيــام
بعملهــم ،إمــا نتيجــة للتعــرض لنوبــة ربــو أثنــاء العمــل ،أو بســبب اضطــراب النــوم ،أو الحاجــة إلــى تفــادي
العوامــل المثيــرة لنوبــات الربــو.
مــن المفيــد للمنشــأة أن تقــدم خدمــات تيســيرية .وبــدون الخدمــات التيســيرية ،يمكــن أن لا
يتقــدم مرشــحون جيــدون بطلبــات لشــغل الوظائــف ،ويمكــن خســارة موظفيــن جيديــن .وتتفــاوت
الاحتياجــات مــن شــخص إلــى آخــر .والكثيــر مــن الأشــخاص ذوي الربــو يحتاجــون إلــى عــدد قليــل مــن
الخدمــات التيســيرية ،أو لا يحتاجــون إلــى أي خدمــات تيســيرية علــى الإطــلاق .لذلــك يجــب عليــك
دائمــا ســؤال الشــخص عمــا يحتاجــه.
ً
التوظيف والاختيار
مــن الممكــن يمكــن ألا يتمكــن المرشــحون ذوو الربــو مــن إظهــار قدراتهــم
وإمكانياتهــم مــن خــلال عمليــات التوظيــف التقليدية.
يجب عليك التأكد من عدم التمييز ضد المتقدميين من الأشخاص ذوي الإعاقة او ذوي الحالات
الصحيــة أثنــاء عمليــة التوظيــف .وقــد 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 ذلــك ســؤال مقدمــي الطلبــات عــن الخدمــات التيســيرية التــي يحتاجــون إليهــا كجــزء
مــن عمليــة التوظيــف .وفــي حالــة اســتخدام وكالات توظيــف خارجيــة ،اطلــب منهــم مــا ُيثبــت أنهــم
هــم أيضً ــا يقدمــون خدمــات تيســيرية للأشــخاص ذوي الإعاقــة والأشــخاص 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
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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.
ينبغــي إعطــاء الفرصــة لــكل مرشــح لطلــب خدمــات تيســيرية فــي كل مرحلــة مــن مراحــل التوظيــف.
دائمــا
ويجــب عليــك أن تتذكــر أن المتطلبــات تختلــف مــن شــخص إلــى آخــر .كذلــك ،يجــب عليــك ً
التشــاور مــع الشــخص للتعــرف منــه علــى الخدمــات التيســيرية المناســبة لــه.
الوصف الوظيفي
عند كتابة الوصف الوظيفي ومواصفات المرشحين:
•يجــب عليــك أن تحــدد المهــارات المطلوبــة ،وطبيعــة بيئــة العمــل ،ومــا تحتاجــه الوظيفــة.
علــى ســبيل المثــال ،يجــب الإشــارة إلــى أن الوظيفــة تقتضــي العمــل فــي أماكــن مكشــوفة
فــي جميــع أحــوال الطقــس ،أو العمــل مــع حيوانــات ،أو حمــل أوزان تصــل إلــى  10كيلوجــرام.
•كــن مر ًنــا .يمكــن أن تــؤدي تغييــرات بســيطة فــي الغالــب إلــى إحــداث فــرق كبيــر .علــى ســبيل
المثــال ،إعــادة توزيــع واجبــات العمــل خــارج المكتــب بيــن الحيــن والآخــر بحيــث يتــم تكليــف
مرتفعــا.
موظفيــن آخريــن بهــا خــلال أشــهر الصيــف عندمــا يكــون تعــداد غبــار الطلــع
ً
ـخصا مــن ذوي الربــو دون مبــرر .يجــب عليــك التركيــز علــى مــا هــو مطلــوب
•لا تســتبعد شـ ً
تحقيقــه فــي الوظيفــة وليــس علــى كيفيــة تحقيــق ذلــك .علــى ســبيل المثــال ،القــول أنــه
«يجــب أن يكــون المرشــحون قادريــن علــى العمــل فــي الموقــع فــي جميــع الأوقــات» بينمــا
تكــون الوظيفــة تشــتمل علــى مرونــة فــي كيفيــة أداء العمــل ،فهــذا يمكــن أن يــؤدي إلــى
اســتبعاد مرشــح ممتــاز يلزمــه الربــو بالعمــل بمرونــة أو العمــل بيــن الحيــن والآخــر مــن منزلــه.
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إعلانات الوظائف وطرق جذب المتقدمين
عند الإعلان عن وظيفة
•اســتخدم عبــارات إيجابيــة ،علــى ســبيل المثــال « نرحــب 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 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
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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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:
•التقــدم بطلــب وظيفــة تكــون مؤهلاتــه أعلــى بكثيــر ممــا هــو مطلــوب لهــا ،حيــث إنــه يحتــاج
إلــى اســتعادة ثقتــه بنفســه.
•أن تكــون هنــاك فجــوات (زمنيــة بــلا عمــل) فــي بيــان ســيرته الذاتيــة بســبب إعاقتــه او حالتــه
الصحيه.
•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 ،فقــد تحتــاج إلــى
التأكــد مــن أن جميــع المرشــحين قادريــن علــى إثبــات قدرتهــم علــى القيــام بالعمــل.
ويجــب التركيــز علــى قــدرات الشــخص ،وليــس علــى حالــة الربــو 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 .وعنــد الضــرورة ،يجــب عليــك الحصــول علــى مزيــد مــن المعلومــات
عــن العوامــل المثيــرة للربــو لــدى الشــخص بحيــث تســتطيع التعامــل مــع أي مثيــرات بيئيــة يمكــن أن
يتعــرض لهــا الشــخص:
•يجــب النظــر فــي كيفيــة وصــول المرشــح إلــى مــكان إجــراء المقابلــة الشــخصية .فــإذا كان مــن
الصعــب اســتخدام وســيلة نقــل جماعــي ،اعــرض علــى الشــخص دفــع أجــرة التاكســي أو قــم
بتوفيــر موقــف لســيارته.
•يجــب التأكــد مــن إجــراء المقابلــة الشــخصية فــي أماكــن يمكــن الوصــول إليهــا بســهولة،
علــى ســبيل المثــال ،فــي الطابــق الأرضــي أو فــي غرفــة يتــم الوصــول إليهــا باســتخدام مصعــد.
ويجــب عليــك أن تتذكــر أن الشــخص ذا الربــو الــذي يتعــرض لأزمــة نتيجــة الجهــد الجســدي
يمكــن أن يواجــه صعوبــة فــي الصعــود علــى الســلالم للوصــول إلــى مــكان المقابلــة الشــخصية.
•يجــب عليــك التعامــل مــع أي مثيــرات محتملــة فــي مــكان العمــل ،علــى ســبيل المثــال ،التأكــد
بقــدر الإمــكان مــن عــدم تعــرض المرشــح لغبــار الطلــع أو دخــان الســجائر أو المــواد الكيميائيــة
أو الغبــار فــي مكتــب الاســتقبال وغرفــة المقابلــة الشــخصية والممــرات عبــر المبنــى.
•إذا كانــت عمليــة الاختيــار تشــتمل عــادةً علــى اختبــار تقييــم أو تنفيــذ عمــل معيــن ،يجــب
عليــك التأكــد مــن أنــه يبيــن بدقــة الاحتياجــات الأساســية للوظيفــة ،كذلــك يجــب عليــك
ـتعدا لتقديــم أي خدمــات تيســيرية معقولــة فــي حالــة تعييــن الشــخص .علــى
أن تكــون مسـ ً
ســبيل المثــال ،يجــب عليــك تنبيــه المرشــح مســبقً ا لأي جهــد جســدي مطلــوب .ويجــب عليــك
الســماح للمرشــح باســتخدام جهــاز الاستنشــاق قبــل البــدء بتنفيــذ المهمــة المطلوبــة وإتاحــة
الوقــت الكافــي لــه لتجهيــز نفســه للبــدء بالعمــل.
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ـتعدا
•يجب أن تعلم أن الإجهاد النفســي يعتبر أحد المثيرات الشــائعة لنوبات الربو – كن مسـ ً
للســماح للمرشــح بأخذ فترة اســتراحة إذا كانت المقابلة الشــخصية أو عملية التقييم تتســبب
فــي ظهــور أعــراض الربــو عليــه .وتذكــر أن هــذا لا يعنــي أنــه ســوف يتعــرض باســتمرار لنوبــات
الربــو فــي حالــة توظيفــه.
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دراسة الحالة ١
CASE STUDY

فيصل
التحــق فيصــل مؤخ ـ ًرا بوظيفــة جديــدة كفنــي معالجــة
بيانــات لــدى شــركة محاســبة .فيصــل شــخص
مــن ذوي الربــو منــذ ولادتــه ويســتخدم جهــاز
استنشــاق للتخفيــف مــن أعراضــه.
وتتفاقــم أعــراض فيصــل فــي أجــواء الغبــار والتــي تســبب لــه
ضيقً ــا فــي التنفــس.

محمــد ،الرئيــس المباشــر لفيصــل ،يعلــم بحالــة الربــو.
وقــد ســأل محمــد فيصــل خــلال الجلســة التعريفيــة
عمــا إذا كان يحتــاج إلــى وســائل دعــم ومســاندة
معينــة .وقــد أخبــر فيصــل محمــد أن حالتــه تســوء
فــي حالــة تعرضــه للغبــار ،ولذلــك قــرر محمــد تذكيــر
جميــع الموظفيــن بإبقــاء مكاتبهــم مرتبــة بحيــث
يتمكــن عامــل النظافــة مــن تنظيفهــا بعنايــة فــي
نهايــة كل يــوم.
أوضــح فيصــل أيضً ــا أنــه يتعــرض لأزمــات ربــو بيــن الحيــن والآخــر ،وأنــه مــن المفيــد أن يكــون
زمــلاؤه علــى علــم بذلــك لمعرفــة مــا يجــب عليهــم فعلــه فــي حالة حدوث نوبة ربو في المكتب.
وقــد وافــق محمــد علــى إبــلاغ أعضــاء الفريــق بذلــك ،وقــام أيضً ــا بتعريــف فيصــل علــى اثنيــن مــن
الموظفيــن العامليــن فــي المكتــب والحاصليــن علــى تدريــب علــى الإســعافات الأوليــة ،بحيــث
يمكنهمــا أيضً ــا فهــم كيفيــة تقديــم أفضــل وســائل الدعــم والمســاندة لفيصــل.
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التعريف والتدريب
ينبغــي تضميــن وســائل الوعــي بالإعاقــة الإعاقــة والحاجــة إلــى تقديــم
أ�� ً� و��� ً�
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 .ومــن
المهــم أن يكــون برنامــج التعريــف والتدريــب المعتــاد فــي شــركتك متا ًحــا
بحيــث يتمكــن الموظفــون ذوو الربــو مــن الحصــول علــى نفــس المعلومــات ،علــى ســبيل المثــال نفــس
المعلومــات عــن سياســات وإجــراءات الصحــة والســلامة بالشــركة:
•يجــب إتاحــة المرونــة لتنفيــذ أنشــطة التعريــف والتدريــب والحــرص علــى التأكــد مــن إقامــة
أنشــطة التعريــف والتوجيــه فــي أماكــن يســهل الوصــول إليهــا وخاليــة إلــى أقصــى قــدر ممكن
مــن العوامــل المثيــرة للربــو لــدى الشــخص.
•يجــب التأكــد مــن حصــول الموظفيــن ذوي الربــو علــى فــرص متكافئــة للتدريب داخل الشــركة
وخارجها وحضور الاجتماعات والاســتفادة من فرص التطوير المهني.
•يجب التأكد من معرفة جميع الموظفين بعلامات الإنذار من الإصابة بالربو المهني.
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،
وفي جلســات الإشــراف والتقييم لضمان اســتمرار فاعلية الخدمات التيســيرية .ويعتبر تحرير اتفاقية
كتابيــة بشــأن الخدمــات التيســيرية وســيلة جيــدة لتســجيل ومراجعــة الخدمــات التيســيرية.
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يجــب أيضً ــا التأكــد مــن اتبــاع نفــس الطريقــة فيمــا يتعلــق بالخدمــات التيســيرية عندمــا يتقــدم
الموظــف ذو الربــو بطلــب للترقيــة ،وهنــا أيضً ــا يجــب عــدم وضــع أي افتراضــات حــول مــا يمكــن أو مــا
لا يمكــن للموظــف القيــام بــه.
ترتيبات العمل للاحتفاظ بالموظفين
الكثير من الأشــخاص ذوي الربو يحتاجون في مكان العمل إلى عدد قليل من الخدمات التيســيرية،
أو لا يحتاجــون إلــى أي خدمــات تيســيرية علــى الإطــلاق .وفــي معظــم الحــالات ،تكــون الخدمــة
التيســيرية الوحيــدة المعقولــة هــي زيــادة توعيــة الآخريــن فــي مــكان العمــل بالربــو .ومــن المهــم جـ ًـدا
مشــاركة الموظــف المعنــي عنــد دراســة تقديــم أي خدمــات تيســيرية معقولــة .ويجــب عليــك أخــذ مــا
يلــي فــي الاعتبــار عنــد تقييــم الحاجــة إلــى تقديــم خدمــات تيســيرية:
•هل الشخص قادر على السيطرة على الربو؟
•ما مدى تكرار وفترات حدوث نوبات الربو؟
•هل توجد أي وسائل رعاية محددة ينبغي تقديمها سواء خلال أو بعد حدوث نوبة الربو؟
•مــا هــي الأعــراض التــي تصاحــب نوبــة الربــو؟ علــى ســبيل المثــال الســعال ،الصعوبــة فــي
التنفــس ،الأزيــز أو الصفيــر ،الإرهــاق ،الــدوار ،إلــخ.
•مــا مــدى تأثيــر الربــو علــى قــدرة الشــخص علــى القيــام بعملــه؟ علــى ســبيل المثــال ارتفــاع
معــدلات الغيــاب فــي إجــازة مرضيــة ،انخفــاض القــدرة علــى التركيــز ،عــدم القــدرة علــى
التواجــد فــي بيئــة عمــل معينــة.
•ما العوامل المثيرة المعروفة التي تؤدي إلى إثارة وتفاقم حالة الشخص؟
•كيف يمكن التعامل مع هذه العوامل المثيرة المعروفة في مكان العمل؟
•هــل توجــد أي خدمــات تيســيرية أخــرى معقولــة يمكــن أن تســاعد الشــخص علــى القيــام
بعملــه؟
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تشمل الخطوات التي تساعد على منع العرض لمواد خطرة ،ما يلي:
•تقييم المخاطر وتحديد التدابير الاحترازية المطلوبة.
•منع التعرض.
•إذا أمكــن ،إزالــة المــواد الخطــرة مــن مــكان العمــل ،أو تغييــر العمليــة أو النشــاط بحيــث تنتفــي
الحاجــة إلــى اســتخدام أو إنتــاج المــادة الخطــرة؛ أو اســتبدال المــادة الخطــرة بمــادة بديلــة أخــرى
آمنة.
•الســيطرة الكافيــة علــى التعــرض .وفــي حالــة عــدم التمكــن مــن إزالــة المــادة الخطــرة ،يجــب
اتخــاذ إجــراءات للتخفيــف مــن تعــرض الموظــف لهــا ،وذلــك مــن خــلال توفيــر التهوئــة أو
إبعــاد الموظــف عــن ملامســة المــادة الخطــرة.
•مراقبة فاعلية النظم المستخدمة في منشأتك لمنع التعرض أو السيطرة عليه.
•المراقبــة الصحيــة المنتظمــة إذا كانــت الضــرورة تملــي اســتخدام محسســات تنفســية فــي
مــكان العمــل.
•تقديم المعلومات للموظفين بشأن كيفية التعرف على العلامات المبكرة للربو المهني.
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دراسة الحالة 2
CASE STUDY

ندى
تــم تشــخيص نــدى بالربــو عندمــا كانــت فــي التاســعة مــن عمرهــا ،بســبب
الحساســية لحمــى الــكلأ والغبــار .ومــع تقــدم نــدى فــي العمــر ،أصبحــت حالتهــا
تســتثار أيضً ــا نتيجــة لعوامــل القلــق والإجهــاد النفــس.

عندمــا التحقــت نــدى بوظيفتهــا الجديــدة كمشــرفة إداريــة فــي
مدرســة ،أبلغــت نــدى رئيســتها المباشــرة ســناء عــن حالتهــا.
عملــت ســناء مــع نــدى علــى تحديــد عــدد مــن الخدمــات التيســيرية
لمســاعدتها علــى تجــاوز الصعوبــات الناتجــة عــن الربــو ،وتشــمل:
 الســماح لنــدى بالعمــل مــن منزلهــا فــي الأيــام التــي يكــون فيهــامرتفعــا.
معــدل غبــار الطلــع
ً
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التعامل مع العوامل المثيرة في مكان العمل
حالمــا يتــم تحديــد العوامــل المثيــرة التــي تــؤدي إلــى تفاقــم حالــة الربــو لــدى الموظــف ،يمكنــك اتخــاذ
خطــوات لإدارة مــكان وبيئــة العمــل لمنــع أو التخفيــف مــن تعــرض الموظــف لتلــك العوامــل.
يمكــن أن تكــون عمليــة تحديــد وإدارة المثيــرات فــي بيئــة العمــل صعبــةً  ،ويمكــن أن تتفاوت فاعلية
الحلــول بحســب عــدد المثيــرات ،ومــدى حــدة الربــو ،وطبيعــة مــكان العمــل ،والوظيفــة التــي يقــوم بهــا
الموظف.
الخطــوات للســيطرة علــى الربــو الناتــج عــن المــواد المثيــرة للحساســية ،علــى ســبيل المثــال غبــار الطلــع،
والأطعمــة ،والغبــار ،والعفــن ،وريــش الطيــور ،وفــراء الحيوانــات ،وعــث الغبــار المنزلــي:
غبار الطلع:
ل مــن الأعشــاب
•النظــر فــي اتبــاع مســار واحــد علــى الأقــل للدخــول إلــى مــكان عملــك يكــون خــا ٍ
الطويلــة والزهــور ،وذلــك للحــد مــن تعــرض الموظــف لغبــار الطلــع إذا كان لديــه حمــى الــكلأ
والربــو.
•توفير تكييف الهواء بحيث تكون النوافذ مغلقة في جميع الأوقات.
•عــدم الســماح بتســليم الزهــور فــي مــكان العمــل ،أو تخصيــص مــكان مغلــق يمكــن وضــع
الزهــور فيــه.
•النظــر فــي الســماح للموظــف ذي الربــو الناتــج عــن حمــى الــكلأ بالعمــل مــن منزلــه فــي الأيــام
مرتفعــا (يكــون ذلــك عــادةً مــن منتصــف شــهر يونيــه
التــي يكــون فيهــا معــدل غبــار الطلــع
ً
وحتــى أوائــل شــهر يوليــو) حيــث يكــون ذلــك ممك ًنــا.
الغبار والعفن:
•اســتخدام جهــاز مزيــل للرطوبــة لتجفيــف الهــواء حيــث إن هــذا يجعــل مــن الصعــب انتشــار
عــث الغبــار المنزلــي ،ويمكــن أن يمنــع نمــو العفــن الفطــري.
•لا تســتخدم المكانــس والفراشــي للتجفيــف حيــث إن ذلــك يمكــن أن يتســبب فــي ارتفــاع
معــدل الغبــار فــي الهــواء .ويجــب بــدل ًا مــن ذلــك اســتخدام مكنســة كهربائيــة صناعيــة
مجهــزة بقــدرة جيــدة علــى الشــفط وبعــادم مجهــز بفلتــر لمنــع انتشــار الغبــار .ويجــب مســح
جميــع الأســطح بقمــاش رطــب وتنظيــف الأثــاث والتجهيــزات الك;تبيــة باســتخدام مــادة
مضــادة لعــث الغبــار المنزلــي.
•فــي حالــة تعــذر إجــراء تغييــرات فــي بيئــة العمــل بكاملهــا ،يجــب توفيــر محطــة عمــل منفصلــة
للموظــف والتأكــد مــن خلوهــا مــن الغبــار بقــدر الإمــكان.
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ريش الطيور أو وبر الحيوان:
•يجــب منــع دخــول الحيوانــات إلــى مــكان العمــل باســتثناء الحيوانــات المســتخدمة لأغــراض
العمــل والحيوانــات المســاعدة للأشــخاص ذوي الإعاقــة.
•فــي حالــة تعــذر إزالــة الحيوانــات مــن مــكان العمــل ،يجــب حمايــة الموظــف مــن التعــرض
للحيــوان بتصميــم أماكــن للحيوانــات مــزودة بتهوئــة محليــة ،وفصــل مــكان عمــل الموظــف
المعــرض للإصابــة عــن بقيــة محطــات العمــل ،والحــد مــن الأماكــن التــي يمكــن دخــول
الحيوانــات إليهــا.
الأطعمة:
•يجــب توفيــر معلومــات بشــأن مكونــات الأطعمــة فــي الكافيتريــا أو أماكــن الاســتراحة .وغالبًــا
مرتبطــا بحساســية علــى أطعمــة منهــا بعــض أنــواع الفواكــه ،والمكســرات،
مــا يكــون الربــو
ً
والقشــريات البحريــة ،والألبــان والأجبــان ،والبيــض ،وملونــات الطعــام .ويجــب التشــاور مــع
الموظــف وتوفيــر أصنــاف أطعمــة مختــارة لا تتســبب بحساســية حيــث يكــون ذلــك ممك ًنــا.
•يجــب توفيــر مــكان لتخزيــن وإعــداد الطعــام للموظفيــن الذيــن يحتاجــون إلــى إحضــار طعــام
مســبق التحضيــر مــن منازلهــم.
•التأكــد مــن توفيــر مأكــولات بديلــة غيــر مســببة للحساســية فــي الحفــلات أو الفعاليــات التــي
تقيمهــا الشــركة.
•زيــادة التوعيــة فــي مــكان العمــل بالحساســية علــى المأكــولات وبنظافــة الأطعمــة ،وذلــك
للتخفيــف مــن مخاطــرة التعــرض وتلــوث الأطعمــة ببعضهــا البعــض.
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الربــو الناتــج عــن عوامــل مثيــرة محمولــة فــي الهــواء ،علــى ســبيل المثــال الغبــار ودخــان
التبــغ والغــازات والأبخــرة الكيماويــة والعطــور والروائــح:
•توفيــر نظــام تهوئــة جيــد الصيانــة لمنــع الغبــار والرطوبــة مــن التراكــم .ويجــب التأكــد مــن عــدم
توزيــع النظــام للملوثــات فــي موقــع العمــل مــن أماكــن داخــل أو خــارج المبنــى.
•اختبار نوعية الهواء بواسطة خبير نظافة منشآت صناعية.
•اســتخدام نظــم تنقيــة هــواء وتهوئــة غيــر مؤينــة فــي جميــع أقســام المبنــى وفــي محطــات
العمــل.
•النظــر فــي اتبــاع سياســة خلــو مــن الروائــح الناتجــة عــن اســتخدام العطــور وســوائل بعــد الحلاقــة
كجــزء مــن سياســة الــزي الموحــد فــي مــكان العمــل وحظــر اســتخدام الروائــح الأخــرى ومعطــرات
الهواء.
•منــع التدخيــن بالقــرب مــن المدخــل الرئيســي والمخــارج وفــي مســارات الدخــول والخــروج مــن
المبنــى.
•اســتخدام مــواد بنــاء وأثــاث ولــوازم منخفضــة مســببات الحساســية  /غيــر ســامة حيــث يكــون
ذلــك ممك ًنــا – بمــا فــي ذلــك منتجــات التنظيــف ومبيــدات الحشــرات ومنتجــات العنايــة
بالحدائــق.
•الحد من استخدام المواد المثيرة للحساسية والمواد الملوثة المعروفة والسيطرة عليها.
•تخزيــن ومناولــة واســتخدام المــواد الخطــرة بحــرص وعنايــة للحــد مــن انتقــال الغبــار أو الأبخــرة
فــي الهــواء ،علــى ســبيل المثــال ،تخزيــن المــواد الكيمائيــة الخطــرة فــي خزانــة عازلــة مانعــة
لتســرب الأبخــرة.
•توجيــه إشــعار مســبق للقــوة العاملــة فــي حــالات القيــام بأعمــال منهــا علــى ســبيل المثــال
الطــلاء ،ورش المبيــدات ،وتشــميع الأرضيــات وغســيل الســجاد والموكيــت.
•إذا أمكــن ،تنفيــذ أعمــال النظافــة والصيانــة عندمــا يكــون المبنــى شــاغ ًرا للحــد مــن تعــرض
الموظفيــن للمــواد المثيــرة للحساســية ،أو فــي حالــة تعــذر ذلــك ،إعطــاء الخيــار بالعمــل المــرن،
علــى ســبيل المثــال العمــل مــن المنــزل.
•الحــد مــن دخــول الموظفيــن إلــى المناطــق ذات المخاطــر العاليــة والتأكــد مــن ارتــداء
الموظفيــن لألبســة واقيــة ،علــى ســبيل المثــال قفــازات وأفــرولات ،والحصــول علــى أوقــات
اســتراحة بانتظــام حيــث يكــون ذلــك ضرور ًيــا.
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الربــو الناتــج عــن عوامــل مســببة لالتهابــات الجهــاز التنفســي ،وعوامــل المنــاخ ،ودرجــات
الحرارة:
•مراقبــة حــالات الغيــاب المرضــي الناتجــة عــن الربــو بشــكل منفصل عــن حالات الغياب المرضي
غيــر المتعلقــة بالربــو ،والنظــر فــي تقديــم خدمــات تيســيرية معقولــة فــي يتعلــق بنظــم إدارة
الحضــور والانصراف.
•تشــجيع الموظفين على حماية صحتهم والاستفســار من مستشــارهم الطبي بشــأن الخطوات
اللازمــة للحــد مــن الإصابــة بالــزكام والتهابــات الجهاز التنفســي.
•مراقبة درجات الحرارة في مكان العمل ومحاولة التخفيف من تيارات الهواء.
•تشــجيع الموظفيــن علــى مراقبــة مســتويات الأوزون والنظــر فــي الســماح بالعمــل مــن المنــزل
فــي الأيــام التــي تكــون فيهــا معــدلات الأوزون مرتفعــة.
• الســماح للموظفيــن بوضــع وشــاح وارتــداء ملابــس إضافيــة عنــد العمــل خــارج المكتــب فــي
الأيــام البــاردة حتــى لــو كان هــذا يتعــارض مــع سياســة الــزي الموحــد.
الربو الناتج عن الجهد الزائد أو الإجهاد العاطفي:
•تشــجيع الموظفيــن علــى حمــل دواء الاستنشــاق المخفــف للأعــراض فــي جميــع الأوقــات
والســماح لهم بتناول دواء الاستنشــاق قبل خمس إلى عشــر دقائق من القيام بنشــاط جســدي
أو قبــل بــدء الخضــوع لامتحــان أو اختبــار.
•توجيــه إشــعار مســبق إلــى الموظفيــن عندمــا يكــون مطلو ًبــا منهــم الخضــوع لاختبــارات أو بــذل
ـزءا مــن عملهــم اليومــي المعتــاد.
نشــاط جســدي ليــس جـ ً
•النظــر فــي إعــادة توزيــع المهــام البســيطة التــي يجــد الموظــف أنهــا تــؤدي إلــى تفاقــم حالــة
الربــو ،وتكليــف موظفيــن آخريــن بهــا.
•تقييــم المســار الــذي يتبعــه الموظــف للوصــول إلــى محطــة عملــه مــع الأخــذ فــي الاعتبــار
المســافة التــي يتوجــب عليــه أن يقطعهــا وعــدد درجــات الســلالم التــي يجــب عليــه صعودهــا.
والعمــل علــى توفيــر نقــاط اســتراحة علــى المســارات الطويلــة ،والنظــر فــي تركيــب مصاعــد
للموظفيــن الذيــن يجــدون صعوبــة فــي اســتخدام الســلالم.
•التنبــه إلــى مخاطــرة تعريــض الموظفيــن ذوي الربــو فــي مــكان العمــل للإجهــاد النفســي
والضغــوط .لمزيــد مــن المعلومــات حــول كيفيــة التعامــل مــع الإجهــاد النفســي فــي مــكان
العمــل ،أنظــر الشــرح الموجــز بعنــوان “الصحــة النفســية”.
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تقديم الدعم للموظف لمساعدته على إدارة حالته
الربــو حالــة طويلــة الأمــد يجــب مراجعتهــا لــكل شــخص علــى حــدة – ويتوجــب علــى الموظــف زيــارة
طبيبــه لمراجعــة أعراضــه وإعــادة النظــر فــي الــدواء الــذي يتناولــه.
يجــب تشــجيع الموظــف علــى الاحتفــاظ بمفكــرة يســجل فيهــا أعراضــه ،وذلــك لمســاعدته على تحديد
العوامــل المثيــرة التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى تفاقــم حالــة الربــو فــي مــكان العمــل.
وينبغــي الأخــذ فــي الاعتبــار أن الموظــف مــن ذوي الربــو يمكــن أن يراقــب حالتــه بالاحتفــاظ بمفكــرة
لقيــاس ذروة التدفــق وتســجيل مــدى ســرعته فــي الزفيــر وإخــراج الهــواء مــن رئتيــه باســتخدام جهــاز
يســمى مقيــاس ذروة التدفــق .ويجــب تشــجيع الموظــف علــى إخبــارك إذا كان يشــك بــأن حالتــه آخــذة
فــي التدهــور.
وبينمــا لا يمكنــك الإصــرار علــى توقــف الشــخص ذي الربــو عــن التدخيــن ،يمكــن تقديــم المســاعدة
للموظفيــن الذيــن قــرروا الإقــلاع عــن التدخيــن ويحتاجــون إلــى دعــم إضافــي.
وعلــى الرغــم مــن أن الجهــد الجســدي يمكــن أن يــؤدي إلــى إثــارة الربــو ،فــإن التماريــن الرياضيــة
المنتظمــة يمكــن أن تســاعد علــى تحســين عمــل الرئتيــن والتنفــس – ولذلــك يجــب تشــجيع الموظفيــن
علــى اتبــاع أنمــاط حياتيــة صحيــة.
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الصحة والسلامة

معظم الأشخاص ذوي الربو لا يشكلون خط ًرا أكبر على السلامة من أي موظف آخر.
ولكــن فــي ظــروف محــدودة ،علــى ســبيل المثــال عنــد عمــل الموظــف فــي بيئــة عاليــة المخاطــرة،
يمكــن أن يكــون مــن الضــروري إجــراء تقييــم إضافــي للمخاطــر .ويســاعد تقييــم المخاطــر هــذا علــى
تحديــد مــا إذا كان الشــخص ذو الربــو يشــكل مخاط ـ ًرا إضافيــة ســواء علــى نفســه أو علــى الآخريــن.
وينبغــي إجــراء عمليــات التقييــم هــذه لــكل حالــة علــى حــدة ،أي فيمــا يتعلــق بالشــخص ذي الربــو فــي
وظيفــة معينــة ومنــاخ عمــل معيــن.
وإلــى جانــب ذلــك ،يجــب أن يكــون جميــع الموظفيــن ،بمــن فيهــم ذوي الربــو ،علــى علــم بإجــراءات
الإخلاء في الحالات الطارئة .ويمكن أن يتطلب الأمر في بعض الأحيان وضع خطة إخلاء شــخصية
لحــالات الطــوارئ للموظفيــن ذوي الربــو الذيــن يتعرضــون لنوبــات ناتجــة عــن الإجهــاد النفســي أو
التعــرض للدخــان.
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 او ذوي الحــالات الصحيــة بمــن
فيهــم الأشــخاص ذوي الربــو ،لوضــع خطــة شــخصية تتضمــن مــا يحــدث فــي حــالات الطــوارئ.
يمكن أن تشتمل الاعتبارات المتعلقة بالأشخاص ذوي الربو على ما يلي:
•استخدام مصعد مخصص للإخلاء في حالات الحريق ،إن وجد.
•وضع درابزين للسلالم للمساعدة أثناء الإخلاء.
•توفيــر خيــار لحمــل الموظــف وإنزالــه علــى الســلالم إذا كان لا يســتطيع الســير دون مســاعدة
بســبب الربــو.
•نقطة إضافية  :اعطاءهم الأولوية لسرعة اختناقهم
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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) على المستوى الدولي
فــي العــام  ،2008وقعــت المملكــة العربيــة والســعودية وصادقــت علــى
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الأشــخاص ذوي الإعلاقــة 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) ضمــان 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) ضمان 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.
 .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) على المستوى الوطني
تعريف الإعاقة الصادر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

نظام رعاية المعوقين
أصــدرت وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة تعريفـ ًا للإعاقــة والعمــل فــي المادة (العاشــرة) من اللائحة
التنفيذيــة فــي تنفيــذ أحــكام المــادة (الثامنــة والعشــرون) مــن نظــام العمــل والتــي صــدرت فــي القــرار
الــوزاري رقــم  1982وتاريــخ 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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.7

المؤسسات المفيدة

ل يهتــم بتوظيــف الموهوبيــن وذوي المهــارة بمــا فيهــم الأشــخاص ذوي
إذا كنــت صاحــب عم ـ ٍ
الإعاقــة و الأشــخاص 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 للحساسية و الربو و المناعة (سايس)
تهدف الى تنمية الفكر العلمي في مجال التخصص و تقديم المشورة في هذا المجال.
تشجيع إجراء البحوث والاستشارات العلمية تأليف وترجمة الكتب العلمية.

			
هــاتف
			
فاكس
الموقع الاكتروني
البريد الإلكتروني
المنطقة		
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pp

الجمعية السعودية لطب وجراحة الصدر
جمعية الصدري السعوديه هي جمعية غير ربحية ،مهنية وعلمية للطب الجهاز التنفسي
والرعاية الحرجة .وتلتزم بالوقاية وعلاج أمراض الجهاز التنفسي من خلال البحث والتعليم
ورعاية مرضى الجهاز التنفسي والأمراض الحادة التي تهدد الحياة في الناس من جميع
الأعمار.

البريد الإلكتروني
المنطقة		

pp

13 - 1

المجموعة السعودية للربو و الحساسية (سينا)
توفر الجمعية نهج شامل للربو في المملكة العربية السعودية .بحيث يؤدي هذا النهج
إلى زيادة الوعي والمعرفة في العديد من جوانب المرض بما في ذلك البحوث والتعليم
للمرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية  ،وإنشاء روابط بين مختلف الأطراف
المهتمة بالربو

الموقع الاكتروني
المنطقة		

pp

:
:

http://saudithoracic.com

:

:

13 - 1

http://sinagroup.org

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
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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

39

الخدمات التيسيرية المقدمة للأشخاص ذوي الربو
طبعة  ,1ابريل 2017

الشركاء المتعاونون

.8

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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