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1. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/ar/

هــذا الدليــل هــو واحــد مــن سلســلة مــن الأدلــة التــي يصدرهــا صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية لتقديــم 
الأشــخاص ذوي  بتوظيــف  تتعلــق  محــددة  مواضيــع  بشــأن  العمــل  لأصحــاب  العمليــة  الإرشــادات 
الإعاقــة. وســوف يكــون هــذا الدليــل مفيــًدا بشــكل خــاص لمديــري المــوارد البشــرية، والمديريــن 
التوظيــف، وأي  البشــرية، ومراكــز طاقــات، ومكاتــب  المــوارد  تنميــة  المشــرفين، وفــروع صنــدوق 

خدمــات أخــرى تهــدف إلــى تشــجيع توظيــف الأشــخاص ذوي الإعاقــة.

ما هو ضعف السمع؟

المصطلــح “ضعــف الســمع” يشــير إلــى الأشــخاص الذيــن لديهــم فقــدان بســيط إلــى حــاد فــي حاســة 
السمع. وغالبية الأشخاص ذوي ضعف السمع لديهم درجات متفاوتة من الضعف، يمكن تحسينها 

فــي الغالــب باســتخدام ســماعة لمســاعدتهم علــى الســمع. ويمكــن أن يعتمــدوا علــى قــراءة الشــفاه.

المصطلــح »الصــم« يشــير إلــى الأشــخاص الذيــن لديهــم فقــدان شــديد أو حــاد للســمع. ويمكــن أن 
يعتمــد الأشــخاص الصــم بشــكل رئيســي علــى قــراءة الشــفاه، أو علــى اســتخدام ســماعة، ولكــن يمكــن 
أن يعتمــدوا أيًضــا علــى لغــة الإشــارة الســعودية. ويمكــن لبعــض الأشــخاص الصــم اســتخدام لغــة 

الإشــارة الســعودية كلغــة أولــى أو لغــة الإشــارة العربيــة كلغــة ثانيــة.

ــا لمــا أوردتــه منظمــة الصحــة العالميــة، يمكــن أن ينشــأ ضعــف الســمع عــن أســباب وراثيــة، أو  ووفًق
مضاعفــات أثنــاء الــولادة، أو التهابــات معينــة، أو التهابــات مزمنــة فــي الأذن، أو اســتخدام أدويــة 

معينــة، أو التعــرض لدرجــة عاليــة مــن الضجيــج أو التقــدم فــي الســن 1.

مقدمة  .1
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مــن  عــدد  مــن  المســاعدة  علــى  الحصــول  ســمع  لديهــم ضعــف  الذيــن  أو  الصــم  للأشــخاص  يمكــن 
ومنهــم: التواصــل،  مــن  للتمكــن  المســاندة  تقديــم  فــي  المتخصصيــن 

مترجموا لغة الإشارة، باستخدام لغة الإشارة السعودية.	 

كاتب ملاحظات لتسجيل ما قيل.	 

قــارئ شــفاه، وهــو شــخص قــادر علــى الســمع حاصــل علــى تدريــب مهنــي للتمكــن مــن قراءة الشــفاه 	 
بســهولة ويتأكــد المتحــدث مــن أن شــفتيه ظاهرتــان بوضــوح لقــارئ الشــفاه ويقــوم بشــكل 

صامــت ودقيــق بتكــرار الرســالة المنطوقــة.

طابعــوا النصــوص المســموعة، الذيــن يقومــون بطباعــة نــص الحديــث حرفًيــا بســرعة الحديــث 	 
العــادي مــن خــلال نظــام حاســب آلــي ولوحــة مفاتيــح متخصصــة.
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الشــخص  التــي تعتــرض ســبيل  العوائــق  لإزالــة  التيســيرية هــي طريقــة  الخدمــات 
ذو الإعاقــة فــي الحصــول علــى عمــل. علــى ســبيل المثــال، تغييــر مــكان عملــه، أو 

الطريقــة التــي يمــارس فيهــا عملــه، أو تزويــده بأجهــزة لمســاعدته.

الخدمــات التيســيرية ليســت علاجــًا خاصــًا، بــل هــي وســيلة لمعاملــة الأشــخاص بطريقــة مختلفــة مــن 
أجــل إتاحــة فرصــة متكافئــة للجميــع للنجــاح فــي عملهــم.

يمكــن أن تكــون الخدمــات التيســيرية بســيطة وغيــر باهظــة التكلفــة ويمكــن أن تكــون مجديــة 
اقتصاديــًا. وبــدون الخدمــات التيســيرية يمكــن أن لا يتقــدم المرشــحون الجيــدون لشــغل الوظائــف 
ويمكــن بالتالــي خســارة موظفيــن جيديــن. وتتفــاوت الاحتياجــات الدقيقــة مــن شــخص إلــى آخــر. 

ويجــب دائمــًا ســؤال الشــخص الأصــم أو مــن لديــه ضعــف فــي الســمع عمــا يحتاجــه.

الخدمات التيسيرية ومعايير الممارسة الأفضل

الكثيــر مــن الأشــخاص الصــم أو الأشــخاص الذيــن لديهــم ضعــف ســمع لا يعتبــرون 
أنفســهم أشــخاًصا مــن ذوي الإعاقــة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، ينبغــي علــى أصحــاب 
العمــل تقديــم الخدمــات التيســيرية لأي موظــف يمكــن أن يواجــه عوائــق فــي العمــل 
بســبب إعاقــة أو حالــة صحيــة – حتــى ولــو لــم يتــم تشــخيصها كإعاقــة أو حتــى لــو لــم 

يتقبلهــا ذلــك الشــخص علــى أنهــا إعاقــة.

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

ســوف يرغــب معظــم أصحــاب العمــل فــي معرفــة مــا هــو »معقــول«. نقطــة الانطــلاق المناســبة 
لتعريــف مــا هــو معقــول تتمثــل بالقيــام بمــا يبــدو منصًفــا وعــادلًا للشــخص وللآخريــن الذيــن يعملــون 

لــدى صاحــب العمــل بمــا يتناســب مــع حجــم المنشــأة ومواردهــا.

ما هي الخدمات التيسيرية ؟  .2
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يحتوي هذا الدليل على إرشادات تساعدك على الوصول إلى معايير الممارسة الأفضل.

لتحديد معايير الممارسة الأفضل:

ترتيب مشاركة الأفراد في وضع الحلول واحترام 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  ما لا يمكن للأشخاص القيام به.	 

التأكــد مــن أن كل شــخص يعلــم مــا هــو نطــاق مســؤولية العمــل المطلــوب منــه ومتــى يجــب عليــه القيــام 	 
المطلــوب منــه. بالعمــل 



10

الخدمات التيسيرية المقدمة للأشخاص الصم والأشخاص ضعاف السمع

طبعة 1, يناير 2017

CASE STUDY

محمد وتقدمه المهني

دراسـة حــالـــــة 1

مديــره  مــع  لمحمــد  اجتمــاع  أول  خــلال 
مــن  المديــر  طلــب  عبدالعزيــز،  الجديــد 
شــيء  أي  هنــاك  كان  إذا  إخبــاره  محمــد 
يمكنــه فعلــه لتســهيل الأمــور علــى محمــد 
نحــو  علــى  بعملــه  القيــام  مــن  وتمكينــه 

ممتــاز.

أصيــب محمــد بالتهــاب قبــل فتــرة وجيــزة مــن 
ســمع  إلــى ضعــف  أدى  ترقيــة،  علــى  حصولــه 

دائــم فــي أذنــه اليســرى.

اقتــرح عبدالعزيــز أيضــًا أنــه إذا وجــد محمــد نفســه مرتاحــًا فــي ذلــك، يمكنــه أن 
يختــار إخبــار زملائــه بضعــف الســمع الــذي لديــة لكــي يتمكنــوا مــن أخــذه فــي 

الاعتبــار أثنــاء التواصــل معــه.

محمــد  اتفــق  البعــض،  بعضهمــا  مــع  الأمــور  مناقشــة  بعــد 
وعبدالعزيــز علــى وضــع قاعــدة أساســية للاجتماعــات بحيــث 
يتوجــب علــى الزمــلاء التحــدث واحــًدا تلــو الآخــر. وبالإضافــة 
إلــى ذلــك يجــب علــى محمــد التأكــد مــن جلوســه بالقــرب 
ــاء الاجتماعــات أو  مــن زملائــه الذيــن يقدمــون العــروض أثن
بالقــرب مــن هاتــف المكالمــات الجماعيــة أثنــاء اســتخدامه.

أخبر  محمد مديره عبدالعزيز 
أنه قلق، كيف يمكنه التعامل أثناء 
الاجتماعات حين يتحدث أكثر من 
شخص في نفس الوقت ولا يمكنه 

دائًما رؤية من الذي يتحدث
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= 328,000,000    +   32,000,000
       راشد                           طفل

ما هو مدى شيوع ضعف السمع؟  .3

على المستوى العالمي:

تشــير تقديــرات منظمــة الصحــة العالميــة إلــى أن أكثــر مــن %5 مــن ســكان العالــم – 360 مليــون نســمة 
– لديهــم “إعاقــة ســمعية” )328 مليــون شــخص راشــد و32 مليــون طفــل( 2.

٪5 من سكان العالم لديهم 
مشاكل في السمع

360,000,000

2 .http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/ar/ 
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على المستوى الوطني: 

رّبمــا لا تمّثــل البيانــات الوطنيــة المقدمــة فــي الدليــل عــدَد الباحثيــن عــن العمــل مــن ذوي الإعاقــة فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية حتــى تاريــخ 31 ينايــر 2017 بشــكٍل كامل.

اســُتخلصت البيانــات الــواردة أدنــاه مــن الإجابــات علــى اســتبيان الإعاقــة والتــي ذكرهــا باحثــون عــن 
العمــل مســجلون فــي بوابــة العمــل الوطنيــة. عنــد الإجابــة عــن اســتبيان الإعاقــة قــام الباحثــون عــن 
العمــل بالإشــارة بأنفســهم إلــى/ بالإعــلان بأنفســهم عــن وجــود ضعفــًا وظيفيــًا لديهــم، وعليــه فــإن 
هــذه العمليــة عرضــٌة لوجــود إشــارٍة إيجابيــٍة زائفــة بوجــود ضعــف وظيفــي حيــث أّن الباحثيــن عــن 
العمــل يقومــون بتعبئتهــا بأنفســهم، غيــر أن هــذه العمليــة تخّفــف مــن خطــر عــدم التعــرف علــى 

الأشــخاص الذيــن لديهــم احتياجــاٍت للترتيبــات التيســيرية فــي مــكان العمــل.

فيمــا بيــن عامــي 2013 إلــى 2016 3  قــام 15,898 مــن الباحثيــن عــن العمــل بالإفــادة ذاتًيــا عــن أّن لديهــم 
ضعفاُ وظيفيًا ذا علاقٍة بالســمع.

بالإضافــة إلــى ذلــك، وفــي نفــس الفتــرة، قــام 342,084 مــن الباحثيــن عــن العمــل بالإفــادة ذاتًيــا عــن 
أن لديهــم ضعفــاُ وظيفيــاُ متعــّددًا والــذي قــد يشــمل ضعفــًا وظيفيــًا ذا علاقــٍة بالســمع.4

15,898 �� ا������� �� ا���� ������دة ذا�ً�� �� أّن ����� ���ً� 
و����ً� ذا ����ٍ� ������.

+

إ���ا��ت ا���ا�� ا����ي ����ز�� داون إ���� ا�����د ا����ي ا������ب ا�����ص ا��������
و���ف ا���� 

ا�����ص ا���
و���ف ا���� 

2013201420152016

342,084  �� ا������� �� ا���� ������دة ذا�ً�� �� أن ����� ���ً� و����ً� ���ّ�دًا وا��ي �� ���� 
���ً� و����ً� ذا ����ٍ� ������.
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 ُتجمــع بيانــات الإعاقــة منــذ عــام 2013، وقــد لا تمّثــل البيانــات القديمــة الباحثيــن عــن العمــل مــن ذوي الإعاقــة فــي المملكــة . 3
العربيــة الســعودية بشــكٍل كامــل. 

فــي فئــة الضعــف الوظيفــي » المتعــدد« لا تقــدم اســتبانة توافــق تقريــرًا عــن عــدد الباحثيــن عــن العمــل لــكل نــوع مــن أنــواع . 4
الضعــف الوظيفــي ، فذلــك الرقــم يشــمل الأشــخاص الذيــن لديهــم ضعــًف وظيفــي ذو صلــًة بالســمع ولكــن الأشــخاص ذوي 

الضعــف الوظيفــي ذي الصلــة بالســمع داخــل فئــة »المتعــدد« هــذه يبقــى مجهــولًا.

علــى الرغــم مــن شــيوع ضعــف الســمع، فــإن الأشــخاص الصــم أو الأشــخاص ضعــاف الســمع يكونــون فــي 
الغالــب أقــل قــدرة علــى الحصــول علــى عمــل مقارنــًة بالأشــخاص الآخريــن بشــكل عــام. ولكــن هنــاك 
عــدد قليــل جــًدا مــن الوظائــف التــي لا يســتطيع الأشــخاص الصــم أو الأشــخاص ضعــاف الســمع القيــام 

بهــا إذا حصلــوا علــى التدريــب ووســائل التســهيل فــي مــكان العمــل.

وحيــث إن معظــم الأشــخاص ذوي الإعاقــة يتعرضــون للحالــة التــي لديهــم أثنــاء حياتهــم العمليــة، 
وحتــى لــو لــم يكــن يعمــل لديــك حالًيــا شــخص أصــم أو شــخص لديــة ضعــف فــي الســمع، مــن المحتمــل 

أن تضطــر إلــى إدارة شــخص يصبــح أصًمــا أو يتعــرض لضعــف ســمع فــي المســتقبل.

بالتحــدث بانتظــام مــع الموظفيــن عــن عملهــم، علــى ســبيل المثــال إجــراء اجتماعــات شــخصية مــع 
الموظــف، يمكــن أن تتمكــن مــن التعــرف علــى الصعوبــات التــي يواجههــا موظــف لديــه ضعفــًا فــي 
الســمع. وســوف يتيــح لــك ذلــك فرصــة للتحــدث بشــأن الخدمــات التيســيرية لتمكيــن الموظــف مــن 

العمــل بكفــاءة أكبــر.
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كلمة حول اللغة عند التحدث عن الإعاقة

عنــد التحــدث عــن الإعاقــة، مــن المهــم أن نســتخدم مصطلــح »الشــخص )أو 
الأشــخاص( ذو الإعاقــة. وكلمــة “الشــخص” أو “الأشــخاص” وكلمــة “الإعاقــة” 
تفصــل عــن عمــد بكلمــة “ذو” للتشــديد علــى أن الإعاقــة لا تحــدد أو تصــف 

الشــخص. 

عنــد الإشــارة إلــى ضعــف الســمع، مــن المهــم الإشــارة إلــى “الأشــخاص الصــم” و “الأشــخاص ضعــاف 
الســمع”. فالأشــخاص الصــم والأشــخاص ضعــاف الســمع قــد اتفقــوا علــى هــذه المســميات للتعبيــر عــن 

هوياتهــم مــن خــلال الاتحــادات الدوليــة التــي تمثلهــم.

هنــاك فــارق بيــن الأشــخاص الصــم والأشــخاص ضعــاف الســمع، وبالتالــي ينبغــي تفــادي اســتخدام 
لــو كانــا متماثليــن. المصطلحيــن كمــا 

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 

4.  دليل آداب التعامل والتخاطب مع الأشخاص ذوي الإعاقة
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الاجتماع بالأشخاص الصم أو الأشخاص ضعاف السمع

هنــاك الكثيــر مــن درجــات وأنــواع الصمــم المختلفــة، والطــرق المختلفــة للأشــخاص 
الصــم أو الأشــخاص ضعــاف الســمع للتخاطــب. وفيمــا يلــي بعــض النصائــح التــي 

تســاعدك أثنــاء التواصــل مــع شــخص أصــم أو ضعيــف الســمع:

حــاول أن لا تشــعر بعــدم الارتيــاح عنــد التخاطــب مــع شــخص أصــم أو شــخص ضعيــف فــي 	 
الســمع، حتــى ولــو شــعرت أن عمليــة التواصــل محرجــة فــي البدايــة.

أسأل الشخص عن الطريقة التي يفضلها للتخاطب.	 
في حالة عدم فهمك لما قاله شخص، اطلب منه أو منها تكرار الجملة.	 
لا تتظاهر بأنك فهمت بينما أنت في الحقيقة لم تفهم.	 
في حالة وجود مترجم لغة إشارة، تحدث إلى الشخص وليس إلى المترجم.	 
أنظر مباشرًة إلى الشخص الذي تتحدث إليه.	 
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تقديم الخدمات التيسيرية  .5

التوظيف والاختيار

المرشحون من الأشخاص الصم أو ضعاف السمع يمكن أن لا يتمكنوا 
التوظيــف  إجــراءات  خــلال  مــن  وإمكانياتهــم  قدراتهــم  إظهــار  مــن 

التقليديــة.

لتمكيــن  التوظيــف  عمليــة  خــلال  التيســيرية  الخدمــات  تقديــم  أيًضــا  عليــك  يتوجــب  أن  يمكــن 
الشــخص الأصــم أو ضعيــف الســمع مــن المشــاركة بشــكل تــام. ومــن المهــم عــدم وضــع افتراضــات 

حــول مــا يمكــن أو مــا لا يمكــن للمتقــدم للوظيفــة القيــام بــه.

ليــس مــن الســلوك الســليم توجيــه أســئلة إلــى المرشــحين حــول صحتهــم أو إعاقتهــم قبــل عــرض 
الوظيفــة عليهــم مــا لــم يكــن الســؤال يتعلــق بشــكل مباشــر بجانــب أساســي مــن الــدور الــذي ســوف 
يقــوم بــه الشــخص المتقــدم للوظيفــة، أو لأغــراض تقديــم وســائل التســهيل أثنــاء عمليــة تقديــم 
الطلبــات أو إجــراء المقابــلات الشــخصية. والســبب فــي هــذا هــو أن المعلومــات التــي يتــم الحصــول 
عليهــا عــن صحــة أو إعاقــة المرشــح خــلال مرحلــة تقديــم الطلبــات والتقييــم يمكــن أن تشــجع مديــري 
التوظيــف علــى وضــع افتراضــات ســلبية بشــأن قــدرة المرشــح قبــل أن تتــاح لــه فرصــة إظهــار مــا 

يمكنــه فعلــه لممارســة العمــل المطلــوب.
 

الوصف الوظيفي

عند كتابة الوصف الوظيفي ومواصفات المرشحين:

يجــب عليــك أن تبيــن بالتحديــد المهــارات المطلوبــة والقــدرات التــي تتطلبهــا 	 
الوظيفة.

يجــب عليــك أن تكــون مرًنــا. يمكــن أن تحقــق التغييــرات الطفيفــة فــي غالــب 	 
الأحيــان فروقــات كبيرة.

لا تقــم دون مبــرر باســتبعاد المرشــحين مــن الأشــخاص الصــم أو ضعــاف الســمع. يجــب عليــك 	 
التركيــز علــى مــا هــو مطلــوب تحقيقــه فــي الوظيفــة وليــس علــى كيفيــة تحقيقــه. الشــخص 
الأصــم أو الشــخص ضعيــف الســمع يمكنــه ببســاطة القيــام بالأشــياء بطريقــة مختلفــة، علــى ســبيل 
المثــال التواصــل مــع الأطــراف خــارج المنشــأة باســتخدام البريــد الإلكترونــي أو الرســائل المكتوبــة.
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إعلانات الوظائف واجتذاب مقدمي الطلبات

عند الإعلان عن وظيفة:

اســتخدم عبــارات إيجابيــة، علــى ســبيل المثــال »إننــا نرحــب بالباحثيــن عــن عمــل من الأشــخاص 	 
ذوي الإعاقة«.

اكتب اســم جهة الاتصال التي يمكن للأشــخاص الذين يحتاجون إلى الخدمات التيســيرية 	 
المختلفــة  الاتصــال  وســائل  مــن  عــدد  باســتخدام  بهــا،  الاتصــال  التوظيــف  عمليــة  أثنــاء 
علــى ســبيل المثــال البريــد الإلكترونــي، والهاتــف، والرســائل القصيــرة، والرســائل بالوســائط 

المتعــددة.
ضع إعلان الوظيفة على موقع البوابة الوطنية للعمل - طاقات	 

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

اتصــل بمؤسســات الصــم المحليــة ومنهــا علــى ســبيل المثــال الجمعيــة الســعودية للإعاقــة 	 
الســمعية.

استمارات طلبات التوظيف

يمكن أن يتوجب وضع وسائل تسهيل في عملية اختيار القائمة الأولية للمرشحين، 
حيث يمكن لمقدم الطلب:

التقــدم لوظيفــة يكــون حاصــلًا علــى مؤهــلات أعلــى ممــا هــو مطلــوب لحاجتــه إلى إعادة اكتســاب 	 
الثقة.

يمكن أن تكون هناك ثغرات في سيرته الذاتية بسبب إعاقته.	 
يمكــن أن يكــون قــد اكتســب خبــرة فــي عمــل غيــر مدفــوع الأجــر، علــى ســبيل المثــال خبــرة عمليــة 	 

وعمــل تطوعي.
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المقابلات الشخصية

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. يجــب عليــك التركيــز علــى قــدرات الشــخص وليــس علــى صممــه 
أو ضعــف ســمعه. فــإذا كانــت لديــك أي شــكوك بشــأن قــدرة الشــخص علــى 
القيــام بمهــام وظيفيــة أساســية، يمكنــك ببســاطة ســؤال الشــخص عــن كيفيــة 

قيامــه بتلــك المهــام.

عندمــا تقــوم بدعــوة مقدمــي الطلبــات لإجــراء مقابــلات شــخصية، اســأل مــا إذا كان هنــاك أي شــيء 
يمكنــك أن تفعلــه لتســهيل مشــاركتهم فــي المقابلــة الشــخصية. علــى ســبيل المثــال، هــل يحتــاج 
المرشــح لســماعة لاســلكية أو لمترجــم لغــة إشــارة؟ تتيــح لــك وســائل التســهيل إمكانيــة تقييــم قــدرة 

المرشــحين مــن الأشــخاص الصــم أو ضعــاف الســمع:

التأكــد مــن أن موظفــي الاســتقبال والأمــن يعلمــون كيفيــة الترحيــب وتقديــم المســاعدة 	 
للــزوار مــن الأشــخاص الصــم أو ضعــاف الســمع.

إتاحــة الوقــت الــلازم للمرشــح للتكيــف مــع أنمــاط حركــة الشــفاه غيــر المألوفــة والتأقلــم مــع 	 
الشــخص أو الأشــخاص الذيــن يجــرون المقابلــة معــه.

الجلــوس فــي مــكان بحيــث يكــون الضــوء علــى وجهــك. فمــن شــبه المســتحيل علــى أي 	 
شــخص أن يقــرأ الشــفاه إذا كان المتحــدث جالًســا أمــام نافــذة بســبب وهــج الضــوء.

أنظر مباشرًة إلى المرشح الذي تجري مقابلته، وحافظ على الاتصال البصري.	 
لا تقم بتغطية فمك.	 
لا تتحــدث بصــوت عــاٍل – تحــدث ببــطء أكبــر بعــض الشــيء وبشــكل مميــز ولكــن لا تبالــغ 	 

بشــكل غيــر طبيعــي فــي حركــة شــفتيك.
كــن صبــوًرا إذا لــم يفهــم الشــخص كلامــك فــوًرا. قــم بإعــادة صياغــة مــا قلتــه بــدلًا مــن 	 

مجــرد تكــراره. بعــض الأشــخاص يواجهــون صعوبــة فــي فهــم كلمــات معينــة أثنــاء قــراءة 
الشــفاه.

فــي حالــة اســتخدام مترجــم لغــة إشــارة أثنــاء المقابلــة الشــخصية، تحــدث مباشــرًة إلــى المرشــح 	 
وليــس إلــى المترجــم. إن دور المترجــم هــو تســهيل عمليــة التخاطــب واليــس المشــاركة فــي 

المقابلــة الشــخصية. المترجمــون المؤهلــون يلتزمــون بالمحافظــة علــى الســرية التامــة.
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مترجمو لغة الإشارة السعودية

نظــًرا للنقــص فــي أعــداد مترجمــي لغــة الإشــارة الســعودية المؤهليــن فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية، يجــب حجــز المترجــم فــي وقــت مبكــر بقــدر 

الإمــكان.

فــي حالــة عــدم توفــر مترجــم لغــة إشــارة ســعودية مؤهــل، يمكــن أن يحصــل الأشــخاص المرشــحون 
الذين تجري مقابلتهم والموظفين ضعاف السمع على دعم من أحد أفراد عائلتهم لمساعدتهم 
علــى التخاطــب. ومــن المهــم أن نذكــر أنــه ينبغــي علــى أفــراد العائلــة نقــل مــا يعبــر عنــه المرشــح/

الموظــف بدقــة وليــس الإجابــة نيابــة عنه.

الاختبارات

إذا كانــت عمليــة الاختيــار تشــتمل عــادًة علــى إجــراء اختبــار، يجــب عليــك التأكــد مــن 
أن الاختبــار لا ينطــوي علــى تمييــز ضــد الأشــخاص الصــم أو ضعــاف الســمع.

الخدمــات 	  حــول  إرشــادات  واطلــب  الاختبــار  وضعــت  التــي  الجهــة  مــع  الاختبــار  ناقــش 
البديلــة. الصيــغ  شــاملًة  الممكنــة،  التيســيرية 

تشــاور مســبًقا مــع المرشــحين مــن الأشــخاص الصــم أو المرشــحين مــن الأشــخاص ضعــاف 	 
الســمع لكــي يتســنى تقديــم وســائل التســهيل الضروريــة.

اسمح بوقت إضافي لشرح شروط الاختبار وكيفية إجرائه.	 
كــن علــى اســتعداد للإعفــاء مــن الاختبــار. هنــاك فــي الغالــب طــرق أخــرى مقبولــة بدرجــة 	 

مســاوية للحصــول علــى المعلومــات.
يمكــن أن يتوجــب إعطــاء المعلومــات أو التعليمــات التــي تعطــى عــادًة شــفهًيا بصيغــة 	 

مكتوبــة، أو مــن خــلال مترجــم لغــة إشــارة أو متحــدث قــراءة شــفاه.
ــارات لمجموعــات، يجــب التأكــد مــن أن المرشــحين يتحدثــون الواحــد 	  فــي حالــة إجــراء اختب

تلــو الآخــر وليــس فــي نفــس الوقــت.
تذكــر أن اختبــار مهــارات التخاطــب الشــفهي يمكــن أن لا تكــون عادلــة إذا كانــت تلــك 	 

ــا مــن عناصــر الوظيفــة. ويجــب عليــك إعطــاء تعليمــات  المهــارات لا تشــكل عنصــًرا ضرورًي
كتابيــة شــاملة وواضحــة والتأكــد مــن أنــه قــد تــم فهمهــا.
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فيصل مدير إنتاج ويعمل على توظيف عضو جديد في الفريق.

أشــار فيصــل إلــى أن أحــد مقدمــي الطلبــات شــخص أصــم ويســتخدم 
لغــة الإشــارة فــي التخاطــب. وقــد أفــاد أيًضــا أن أخــاه ســوف يكــون 

ســعيًدا بحضــور المقابلــة الشــخصية بصفــة مترجــم.

وببــطء  بوضــوح  التحــدث  علــى  فيصــل  يحــرص  المقابلــة،  خــلال 
بدرجــة كافيــة وبتوجيــه حديثــه إلــى ســعد وليــس إلــى المترجــم. 
وقــد أوضــح ســعد أنــه حاصــل علــى شــهادة الثانويــة العامــة وأنــه 
باســتخدام  الموظفيــن والمديريــن  مــع  يتواصــل بســهولة وراحــة 
ليــس  الإشــارة  لغــة  مترجــم  وأن  بالكتابــة  أو  الواتســاب  تطبيــق 

دائًمــا. ضرورًيــا 

عندمــا تقــوم الشــركة بإرســال رســالة بالبريــد الإلكترونــي إلــى ســعد 
لإفادتــه بتفاصيــل المقابلــة الشــخصية، يتــم إبلاغــه بــأن مترجــم لغــة 

إشــارة ســوف يكــون حاضــًرا أثنــاء المقابلــة.

يتشــاور فيصــل مــع فريــق المــوارد البشــرية فــي شــركته ويتــم إبلاغــه بــأن 
الشــركة قــد ســبق وأن قامــت بجلــب مترجميــن مؤهليــن مــن مكتــب 
أمكــن  كلمــا  البشــرية  المــوارد  فريــق  ويفضــل  الإشــارة.  لغــة  ترجمــة 
الاســتعانة بمترجميــن مؤهليــن. فهــم حاصلــون علــى خبــرة فــي تقديــم 
المترجميــن  اســتخدام  أن  العمــل. كمــا  بيئــة  والمســاندة ضمــن  الدعــم 
المؤهليــن يخفــف مــن احتمــال عــدم قيــام الصديق/فــرد العائلــة بترجمــة 

الإجابــة الدقيقــة للباحــث عــن عمــل علــى كل ســؤال يطــرح عليــه.

يتصــل فيصــل بمكتــب مترجمــي لغــة الإشــارة عبــر موقعهــم علــى 
الإنترنــت لترتيــب إرســال مترجــم.

HR

دراسة الحالة 2

سعد وإجراء المقابلة الشخصية
CASE STUDY
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الاحتفاظ بالموظف

عندمــا يتــم عــرض عمــل علــى شــخص مــا، يمكــن أن تحتــاج إلــى تقديــم الخدمــات 
التيســيرية للتأكــد مــن قدرتــه علــى أداء الوظيفــة بأقصــى إمكانياتــه. يجــب 
البــدء بتقديــم الخدمــات التيســيرية فــي أســرع وقــت ممكــن عمــًلا بعــد تعييــن 

الموظــف – ويمكــن أن يســتغرق ذلــك وقًتــا. 

ويجــب التشــاور مــع الشــخص والتأكــد مــن أن المديــر أو الرئيــس المباشــر للموظفيــن يفهــم الخدمــات 
التيســيرية المتفــق عليهــا. التدريــب علــى التوعيــة بالإعاقــة والــذي يشــمل التوعيــة بالصمــم، يمكــن 

أن يكــون مفيــًدا جــًدا لفريــق عمــل المرشــح للوظيفــة.

معظــم الأشــخاص الصــم أو ضعــاف الســمع يقولــون أن مــا يســاعدهم بالدرجــة الأكبــر فــي العمــل هــو 
الزمــلاء الحاصليــن علــى درايــة أساســية بالصمــم وكيفيــة تأثيــره علــى التخاطــب.

يســاعد تدريــب التوعيــة بالصمــم الزمــلاء علــى تعلــم كيفيــة تســهيل فهــم مــا يقولــون. علــى ســبيل 
المثــال، أيــن تقــف أو تجلــس فــي الاجتماعــات لتســهيل قــراءة الشــفاه، وأهميــة تمريــر المعلومــات 
الأساســية. ويمكــن أيًضــا أن تكــون صفــوف لغــة الإشــارة داخــل الشــركة مفيــدة للفريــق الــذي يعمــل 

فيــه الموظــف.

يجــب ضمــان مراجعــات دوريــة الخدمــات التيســيرية ، علــى ســبيل المثــال فــي نهايــة فتــرة التجربــة، 
وفــي جلســات الإشــراف والتقييــم لضمــان اســتمرار فعاليــة وســائل التســهيل. ويجــب أيًضــا اتبــاع 
نفــس الطريقــة فيمــا يتعلــق بالخدمــات التيســيرية عندمــا يتقــدم الشــخص الأصــم أو الشــخص ضعيــف 
الســمع بطلــب للترقيــة، وهنــا أيًضــا يجــب عــدم وضــع أي افتراضــات حــول مــا يمكــن أو مــا لا يمكــن 

للموظــف القيــام بــه.
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التعريف والتدريب

شــركتك  فــي  المعتــاد  والتدريــب  التعريــف  برنامــج  يكــون  أن  المهــم  مــن 
متاًحــا بحيــث يتمكــن الموظفــون مــن الأشــخاص الصــم أو ضعــاف الســمع مــن 
الحصــول علــى نفــس المعلومــات، علــى ســبيل المثــال نفــس المعلومــات عــن 

الشــركة وإجــراءات الصحــة والســلامة فيهــا:

إتاحة المزيد من الوقت ودرجة أكبر من المرونة للتعريف والتدريب.	 
تقديــم عــرض موجــز للموظفيــن عــن “التخاطــب الشــامل” فهــذا يســاعد علــى التأكــد مــن أن 	 

الشــخص الأصــم أو ضعيــف الســمع قــادر علــى المشــاركة التامــة فــي أي عمليــة تدريــب. وينبغــي 
أيًضــا أن يــؤدي ذلــك إلــى تحســين التخاطــب بشــكل عــام بيــن الزمــلاء.

يجب التأكد من كتابة ترجمة على تسجيلات الفيديو التدريبية.	 
يجــب أن تعلــم أنــك يمكــن أن تحتــاج إلــى توفيــر مترجــم لغــة إشــارة أو متحــدث بطريقــة قــراءة 	 

الشــفاء أو كاتــب ملاحظــات و/أو ســماعة لاســلكية – اســأل الموظــف عمــا يحتاجــه.
يجــب إبــلاغ المحاضريــن أو المدربيــن عندمــا يكــون هنــاك مشــاركون مــن الأشــخاص الصــم أو 	 

ضعــاف الســمع فــي برنامجهــم، والتأكــد مــن معرفتهــم بكيفيــة تقديــم التدريــب لهــم.

ينبغي على محاضري أو مدربي الدورات القيام بما يلي:

تقديــم النشــرات المكتوبــة، وقائمــة بالمــواد المطلــوب قراءتهــا وملاحظــات مكتوبــة للتعريــف 	 
بــأي مصطلحــات جديــدة.

إذا أمكــن الاجتمــاع مســبًقا بالمشــاركين مــن الأشــخاص الصــم أو ضعــاف الســمع لتحديــد احتياجــات 	 
كل منهم.

إيجــاد علاقــة تعاونيــة مــع مترجمــي لغــة الإشــارة أو المتحدثيــن بطريقــة قــراءة الشــفاه وتزويدهم 	 
بمــواد الدورة مســبًقا.

ترتيــب توزيــع نصــوص أي فيديــو، أو إذا كانــت المــواد مســتخدمة بشــكل دوري، يجــب أن تتــم 	 
كتابــة الترجمــة علــى تســجيل الفيديــو.

يجب إدراك احتياجات التخاطب. أنظر )“المقابلات” صفحة 18( و )“الإختبارات” صفحة 19(.	 
يجــب التأكــد مــن أن الموظفيــن مــن الأشــخاص الصــم أو ضعــاف الســمع قادريــن علــى الحصــول 	 

الاجتماعــات  الشــركة والمشــاركة فــي  لمتابعــة تدربيهــم داخــل وخــارج  علــى فرصــة متكافئــة 
وفــرص التطويــر المهنــي.

أ��ً� و���ً�
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ترتيبات العمل للاحتفاظ بالموظفين

يمكــن أن تشــمل الخدمــات التيســيرية لضمــان قــدرة الموظــف علــى العمــل بفعاليــة، 
علــى مــا يلــي:

التأكد من جودة إضاءة بيئة العمل.	 
وضع الموظف في مكان يكون فيه الضجيج أقل ما يمكن.	 
ترتيــب مــكان العمــل بحيــث يســتطيع الموظفــون رؤيــة أي شــخص يدخــل إلــى منطقتهــم ويســهل 	 

فيــه التخاطــب مــع الزمــلاء، والعكــس صحيح.

تســاعدك الخدمــات التيســيرية تلــك أيًضــا علــى الاحتفــاظ بالموظفيــن الذيــن يتعرضــون لصمــم أو 
ضعــف ســمع علــى رأس العمــل. ومــن خــلال توفيــر وســائل التســهيل، يمكنــك الاحتفــاظ بمهــارات 
وخبــرات الموظــف وتوفيــر تكلفــة توظيــف وتدريــب بديــل لــه، ومــن المحتمــل أيًضــا توفيــر تكلفــة 

التقاعــد المبكــر.

يمكــن أن يحتــاج الموظــف إلــى فتــرة إجــازة للتكيــف مــع التغيــرات الناتجــة عــن الصمــم أو التعــرض 
لضعــف فــي الســمع. علــى ســبيل المثــال، تمكيــن الموظــف مــن تطويــر طــرق عمــل جديــدة والعيــش 

باســتقلالية قبــل العــودة إلــى العمــل.
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���ل ا������ع. و����ر أن ���ن ا������ع �� ���� ���ة 

ا����رة و���� ����� ���. 
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ا������و�� إ�� ��� ��� ا������ع.

دراسة الحالة 3

حصة و فريق الأجتماعات 

CASE STUDY
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��ز ���� ا����
���� ������ ��ا���

��� ا��أس

��رئ ا�����

ت
� ا����ف ��� ا���

����
�

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

الإعاقــة أو فصلــه مــن عملــه.

يســود أصحاب العمل في الغالب اعتقاد خاطئ بأن توظيف الأشــخاص ذوي الإعاقة يمثل خطورة 
لا يمكن التحكم بها على صحة وســلامة الشــخص ذي الإعاقة وزملائه.

هنــاك عــدد مــن التقنيــات التــي يمكــن أن تســاعد الأشــخاص الصــم أو ضعــاف الســمع فــي مــكان 
وتشــمل: العمــل. 

أجهــزة الإصغــاء المســاعدة التــي تبــث أصواًتــا مــن غرفــة أو جهــاز )علــى ســبيل المثــال جهــاز هاتــف 	 
أو تلفزيــون( مباشــرة إلــى شــخص عبــر ســماعة.

خدمــات إرســال الفيديــو حيــث يســتطيع مســتخدم الحصــول علــى خدمــات ترجمــة لغــة الإشــارة عبــر 	 
وســائل الاتصــالات عــن بعــد مــن مترجــم وجهــاز كاميــرا إنترنــت ويــب كام. 

التقنية المساعدة

الصحة والسلامة
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إذا كانــت لديــك مخــاوف تتعلــق بالصحــة والســلامة بشــأن موظــف مــن الأشــخاص الصــم أو ضعــاف 
الســمع، ومــن أجــل الوصــول إلــى تحقيــق أفضــل المعاييــر المتعــارف عليهــا، ينبغــي عليــك مــا يلــي:

اتباع طريقة إدارة حالات.	 
إجــراء تقييــم فــردي وموضوعــي وفعــال لأي مخاطــر تتعلــق بتوظيــف شــخص أصــم أو أو شــخص 	 

ضعيــف ســمع.
تطبيق وسائل التسهيل التي يمكن أن تخفف أو تزيل المخاطر المتعلقة بالشخص.	 
القيــام بــكل مــا هــو عملــي بشــكل معقــول للتخفيــف مــن أو إزالــة المخاطــر المتعلقــة ببيئــة العمــل 	 

أو أنشــطة العمــل وتطبيــق معاييــر ممارســة ســليمة وآمنــة.
التعامل بشكل معقول مع أي حالات تنطوي على مخاطر أخرى.	 

يجــب علــى الموظفيــن ذوي الإعاقــة أســوًة بجميــع الموظفيــن الآخريــن إثبــات مســؤوليتهم الشــخصية 
واتبــاع سياســات الصحــة والســلامة المعمــول بهــا لــدى الشــركة.

الإخلاء في حالات الطوارئ

ينبغــي علــى أصحــاب العمــل أيًضــا توفيــر وســائل للهــرب ووضــع إجــراءات 
احتياطيــة للســلامة لضمــان المحافظــة علــى حيــاة جميــع الموظفيــن فــي 

حالــة نشــوب حريــق.

ينبغــي علــى أصحــاب العمــل المشــاركة مــع الموظفيــن ذوي الإعاقــة، ومنهــم الأشــخاص الصــم أو 
ضعــاف الســمع، لوضــع خطــة إخــلاء للأشــخاص فــي حــالات الطــوارئ.

يمكن أن تشتمل الاعتبارات المتعلقة بالأشخاص الصم أو ضعاف السمع ما يلي:

استخدام كشافات إرشادية ضوئية وامضة تعمل بالتزامن مع انطلاق الإنذار.	 
استخدام نظم لتحسين الصوت ترسل رسالة عبر دائرة مسموعة أو جهاز نداء.	 
إرسال رسائل نصية.	 
اختيار صديق للمساعدة في الحالات الطارئة.	 
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القوانين الداعمة في المملكة العربية السعودية  .6

لقــد ورد النــص بوضــوح علــى حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة ســواء علــى المســتوى العالمــي فــي 
المحلــي فــي تعريــف  المســتوى  الإعاقــة، وعلــى  الأشــخاص ذوي  المتحــدة لحقــوق  الأمــم  اتفاقيــة 
الإعاقــة الصــادر عــن وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة ونظــام رعايــة المعوقيــن فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية.

العربيــة والســعودية وصادقــت علــى  المملكــة  العــام 2008، وقعــت  فــي 
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة والتــي تنــص علــى 

مــا يلــي:

المادة )27(

العمل والعمال

تعتــرف الــدول الأطــراف بحــق الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي العمــل، علــى قــدم المســاواة مــع . 1
الآخريــن؛ ويشــمل هــذا الحــق إتاحــة الفرصــة لهــم لكســب الــرزق فــي عمــل يختارونــه أو يقبلونــه 
بحريــة فــي ســوق عمــل وبيئــة عمــل منفتحتيــن أمــام الأشــخاص ذوي الإعاقــة وشــاملتين لهــم 
ويســهل انخراطهــم فيهمــا. وتحمــي الــدول الأطــراف إعمــال الحــق فــي العمــل وتعــززه، بمــا فــي 
ذلــك حــق أولئــك الذيــن تصيبهــم الإعاقــة خــلال عملهــم، وذلــك عــن طريــق اتخــاذ الخطــوات 

المناســبة، بمــا فــي ذلــك ســن التشــريعات، لتحقيــق عــدة أهــداف منهــا مــا يلــي:

)أ( حظــر التمييــز علــى أســاس الإعاقــة فيمــا يختــص بجميــع المســائل المتعلقــة بكافــة أشــكال العمالــة، 
ومنهــا شــروط التوظيــف والتعييــن والعمــل، واســتمرار العمــل، والتقــدم الوظيفــي، وظــروف العمــل 

الآمنــة والصحيــة؛

)أ( المستوى الدولي
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)ب(  حمايــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي ظــروف عمــل عادلــة وملائمــة، علــى قــدم المســاواة 
مــع الآخريــن، بمــا فــي ذلــك تكافــؤ الفــرص وتقاضــي أجــر متســاو لقــاء القيــام بعمــل متســاوي القيمــة، 

وظــروف العمــل المأمونــة والصحيــة، بمــا فــي ذلــك الحمايــة مــن التحــرش، والانتصــاف مــن المظالــم؛

)ج( كفالــة تمكيــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن ممارســة حقوقهــم الُعماليــة والنقابيــة علــى قــدم 
المســاواة مــع الآخريــن؛

)د(  تمكيــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن الحصــول بصــورة فعالــة علــى البرامــج العامــة للتوجيــه 
والمســتمر؛ المهنــي  والتدريــب  التوظيــف،  وخدمــات  والمهنــي،  التقنــي 

)هـــ( تعزيــز فــرص العمــل والتقــدم الوظيفــي للأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي ســوق العمــل، فضــلا عــن 
تقديــم المســاعدة علــى إيجــاد العمــل والحصــول عليــه والمداومــة عليــه والعــودة إليــه؛

)و( تعزيــز فــرص العمــل الحــّر، ومباشــرة الأعمــال الحــرة، وتكويــن التعاونيــات، والشــروع فــي الأعمــال 
التجاريــة الخاصــة؛

)ز( تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام؛

)ح( تشــجيع عمالــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي القطــاع الخــاص مــن خــلال انتهــاج سياســات واتخــاذ 
تدابيــر مناســبة، قــد تشــمل البرامــج التصحيحيــة، والحوافــز، وغيــر ذلــك مــن التدابيــر؛

)ط( كفالة توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل؛

)ي( تشجيع اكتساب الأشخاص ذوي الإعاقة للخبرات المهنية في سوق العمل المفتوحة؛

)ك( تعزيــز برامــج إعــادة التأهيــل المهنــي والوظيفــي، والاحتفــاظ بالوظائــف، والعــودة إلــى العمــل 
لصالــح الأشــخاص ذوي الإعاقــة.

تكفــل الــدول الأطــراف عــدم إخضــاع الأشــخاص ذوي الإعاقــة للــرق أو العبوديــة، وحمايتهــم علــى . 2
قــدم المســاواة مــع الآخريــن، مــن العمــل الجبــري أو القســري.
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)ب( المستوى الوطني

تعريف الإعاقة الصادر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

أصــدرت وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة تعريفــًا للإعاقــة والعمــل 
أحــكام  تنفيــذ  فــي  التنفيذيــة  اللائحــة  مــن  )العاشــرة(  المــادة  فــي 
المــادة )الثامنــة والعشــرون( مــن نظــام العمــل والتــي صــدرت في القرار 
الــوزاري رقــم ١982 وتاريــخ ١437/6/28هـــ الــذي أقــر اللائحــة التنفيذيــة 
الُمعدلــة لنظــام العمــل. حيــث أوضحــت المــادة العاشــرة المقصــود 
بأنــه » كل شــخص يثبــت بموجــب تقريــر  الإعاقــة  بالشــخص ذوي 
طبــي صــادر عــن وزارة الصحــة أو المستشــفيات فــي القطاعــات الحكوميــة الأخــرى أو بموجــب إحــدى 
البطاقــات التعريفيــة الصــادرة عــن وزارة العمــل والتنميــة  الاجتماعيــة أن لديــه إعاقــة دائمــة أو 
أكثــر مــن الإعاقــة التاليــة: الإعاقــة البصريــة، الإعاقــة الســمعية، الإعاقــة العقليــة، الإعاقــة الجســمية، 
الإعاقة الحركية، صعوبات التعلم، صعوبات النطق والكلام، الاضطرابات السلوكية، والاضطرابات 

الانفعاليــة، التوحــد، أو اي إعاقــة أخــرى تتطلــب احــد أشــكال الترتيبــات والخدمــات التيســيرية«.

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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الأشــخاص ذوي  بمــا فيهــم  المهــارة  الموهوبيــن وذوي  بتوظيــف  إذا كنــت صاحــب عمــٍل يهتــم 
الإعاقــة، فيمكــن للخدمــات والمؤسســات والشــركات التاليــة أن تســّهل احتياجــات العمــل لديــك.

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

القوى العاملة.

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

p :فروع صندوق تنمية الموارد البشرية و مراكز طاقات     

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

معلومــات  الســعودية  الــوزارات  فــي  التاليــة  والجهــات  والمؤسســات  الخيريــة  الجمعيــات  تقــدم 
وتوجيهــات بشــأن دعــم الموظفيــن ذوي الإعاقــات، ومنهــم الأشــخاص الصــم أو الأشــخاص ضعــاف 

الســمع.

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

المؤسسات المفيدة   .7
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p  الجمعية السعودية للإعاقة السمعية  
تقديم الخدمات وبرامج التدريب والتوعية ودعم تضمين وشمولية الأشخاص الصم 

وضعاف السمع في المجتمع.

+966 11 219 5551  -  920002874  : هاتف   
www.shi.org.sa  : الموقع الإلكتروني 

  kharj@shi.org.sa    admin@shi.org.sa   : بريد الكتروني  
dammam@shi.org.sa   jeddah@shi.org.sa     

4 - 2 - 1  : المنطقة  

p تواصل   
تقديم خدمات ترجمة لغة الإشارة والتدريب وإعادة التأهيل للأشخص الصم والأشخاص 

ذوي الإعاقة

+966 11 229 5421  -   92 003 3016  : هاتف   
www.4d-sa.com/tawasol  : الموقع الإلكتروني 

13 - 1  : المنطقة  

p  جمعية العوق السمعي الخيرية بالقصيم - بريدة  
تقديم التوعية حول الإعاقات السمعية وتقديم الدعم للأشخاص الصم والأشخاص ذوي 

الإعاقة السمعية.

 +966 16 385 5223  : هاتف   
www.qdeaf.org.sa  : الموقع الإلكتروني 

samabury@gmail.com  : بريد الكتروني  
5  : المنطقة  
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p جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء  
تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة

 +966 13 562 0222  : هاتف   
+966 13 562 0111  : فاكس   

www.hdisabled.org.sa  : الموقع الإلكتروني 
4  : المنطقة  

p الجمعية الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين في بريدة  
البرامج وخدمات إعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة

+966 16 385 0120   : هــاتف   
 +966 55 326  2424   : جـــــوال   

  www.cdb.org.sa   : الموقع الاكتروني 
 scrdisa@gmail.com  : بريد الكتروني  

5   : المنطقة  

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

+966 11 488 4401  : هــاتف   
+966 11 482 6164  : فاكس   

  www.kscdr.org.sa  : الموقع الاكتروني 
13 - 1  : المنطقة  

p دروب  
دروب منصة تعليم إلكتروني تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ويمكن لبوابة 

تعلم توافق وبرامج التدريب على لغة الإشارة بناء الثقة بين الموظفين ذوي الإعاقة 
وبين أصحاب العمل

  www.doroob.sa  : الموقع الالكتروني 
13 - 1  : المنطقة  
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p قادرون – شبكة أصحاب الأعمال والإعاقة  
تقديم الإرشاد والتوجيه والتدريب ومعايير الممارسة الأفضل لأصحاب العمل لتوظيف 

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

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

info@qaderoon.sa  : بريد الكتروني  
13 - 1  : المنطقة  
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p  W3C اتحاد شبكة الإنترنت  
مؤسسة تم إنشاؤها لوضع المعايير والمحافظة على حداثتها فيما يتعلق بالإنترنت 

لتمكين المستخدمين من الوصول إلى صفحات الإنترنت بدون مشاكل.

    www.w3.org  : الموقع الاكتروني 
عالمي  : المنطقة  

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

دولة لضمان أعلى مستويات الصحة لجميع الناس.

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

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

للأشخاص ذوي الإعاقة

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

يرحب صندوق تنمية الموارد البشرية بتلقي الملاحظات من الأشخاص والمؤسسات وأصحاب 
العمل المهتمين حول دليل وسائل تسهيل التوظيف هذا.

فضلًا 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 ١ مايو 20١7م.












