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مقدمة

.1

هــذا الدليــل هــو واحــد مــن سلســلة مــن الأدلــة التــي يصدرهــا صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية
لتقديــم الإرشــادات العمليــة لأصحــاب العمــل بشــأن مواضيــع محــددة تتعلــق بتوظيــف الأشــخاص
ذوي الإعاقــة .وســوف يكــون هــذا الدليــل مفي ـ ًدا بشــكل خــاص لمــدراء المــوارد البشــرية ،والمــدراء
المشــرفين ،و فــروع صنــدوق المــوارد البشــرية ،ومراكــز طاقــات ،ومكاتــب التوظيــف ،وأي خدمــات
أخــرى تهــدف إلــى تشــجيع توظيــف الأشــخاص ذوي الإعاقــة.

ما هي الإعاقة البصرية؟
المصطلــح «الإعاقــة البصريــة» يشــير إلــى الأشــخاص الذيــن لديهــم ضعــف بســيط إلــى حــاد فــي البصــر.
وقلــة مــن النــاس الذيــن لديهــم إعاقــة بصريــة يعتبــرون مكفوفيــن بالكامــل ،ولهــذا قــد يكــون لــدى
موظفيــك مســتويات إبصــار متفاوتــة .علــى ســبيل المثــال:
•الأشخاص المكفوفين.
•الأشخاص فاقدي الرؤية المركزية أو فاقدي الرؤية إلى الجانبين.
بتغيم الرؤية أو بتبقّ ع الرؤية  .
•الأشخاص المصابين ّ
هنــاك العديــد مــن أســباب الإعاقــة البصريــة – بعــض الأشــخاص يولــدون بإعاقــة بصريــة ،وآخــرون
يرثــون الحالــة البصريــة ،والبعــض يفقــدون البصــر نتيجــة حــادث ،أو بعــد الإصابــة بمــرض أو نتيجــة
تقــدم العمــر.
الكثيــر مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــات البصريــة يســتطيعون العيــش باســتقلالية ،معتمديــن علــى
مــا تبقــى مــن بصرهــم أو باســتخدام وســائل مســاعدة علــى الحركــة ،ومنهــا علــى ســبيل المثــال العصــا
البيضــاء ،أو تطبيــق تحديــد المواقــع الجغرافيــة «جــي بــي إس» للإرشــاد أثنــاء الحركــة .وتكــون درجــة
وطبيعــة الإعاقــة البصريــة مختلفــة مــن شــخص إلــى آخــر.
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.2

ما هي الخدمات التيسيرية ؟

الخدمــات التيســيرية هــي طريقــة لإزالــة العوائــق التــي تعتــرض ســبيل الشــخص ذو
الإعاقــة للقيــام بعملــه .علــى ســبيل المثــال ،تغييــر مــكان عملــه ،أو الطريقــة التــي
يمــارس فيهــا عملــه ،أو تزويــده بأجهــزة لمســاعدته.
الخدمــات التيســيرية ليســت علاجـ ًا خاصـ ًا ،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
مــن الناحيــة العمليــة .وبــدون الخدمــات التيســيرية  ،يمكــن أن لا يتقــدم المرشــحون الجيــدون لشــغل
الوظائــف ويمكــن بالتالــي خســارة موظفيــن جيديــن .وتتفــاوت الاحتياجــات الدقيقــة مــن شــخص إلــى
دائمــا ســؤال الأشــخاص المكفوفيــن وضعــاف البصــر عــن الأشــياء التــي يحتاجونهــا.
آخــر .ويجــب ً

الخدمات التيسيرية ومعايير أفضل الممارسات
الكثيــر مــن الأشــخاص المكفوفيــن أو الأشــخاص ضعــاف البصــر لا يعتبــرون أنفســهم
ـخاصا ذوي إعاقــة .وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،ينبغــي علــى أصحــاب العمــل تقديــم
أشـ ً
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 بفاعليــة 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 منصفً ــا وعــادل ًا للشــخص وللآخريــن الذيــن يعملــون
لــدى صاحــب العمــل بمــا يتناســب مــع حجــم المنشــأة ومواردهــا.
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يحتوي هذا الدليل على إرشادات تساعدك على الوصول إلى معايير أفضل الممارسات.
لتحديد معايير أفضل الممارسات:
•قم بترتيب مشاركة الأفراد في وضع الحلول واحترام حقوقهم في المحافظة على السرية.
•قد تحتاج إلى تغيير طريقة تعاملك مع الأشخاص لتتسم معاملتك لهم بالإنصاف.
•لا تضع أي افتراضات حول ما يمكن أو لا يمكن للأشخاص القيام به.
•التأكــد مــن أن كل شــخص يعلــم مــا هــو نطــاق مســؤولية العمــل المطلــوب منــه ومتــى يجــب
عليــه القيــام بالعمــل المطلــوب منــه.
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.3

ما هو مدى شيوع الإعاقات البصرية؟

على الصعيد العالمي:
وفقً ــا لتقديــرات منظمــة الصحــة العالميــة فــي العــام  ،2010بلــغ عــدد الأشــخاص الذيــن لديهــم ضعــف
فــي البصــر   285مليــون نســمة ،منهــم  39مليــون شــخص كفيــف.1
+

 246,000ضعاف البصر

=

 39,000,000أشخاص مكفوفين

على الصعيد الوطني:

285,000,000

أشخاص مكفوفين والأشخاص
ضعاف البصر

ـدد الباحثيــن عــن العمــل مــن ذوي الإعاقــة فــي
ر ّبمــا لا تم ّثــل البيانــات الوطنيــة المقدمــة فــي الدليــل عـ َ
ل كامل.
المملكــة العربيــة الســعودية حتــى تاريــخ  31ينايــر  2017بشــك ٍ
اس ـتُخلصت 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 ضعف ـ ًا وظيفي ـ ًا لديهــم ،وعليــه فــإن
أن الباحثيــن عــن
هــذه العمليــة عرضــةٌ لوجــود إشــار ٍة إيجابي ـ ٍة زائفــة بوجــود ضعــف وظيفــي حيــث ّ
العمــل يقومــون بتعبئتهــا بأنفســهم ،غيــر أن هــذه العمليــة تخفّ ــف مــن خطــر عــدم التعــرف علــى
الأشــخاص الذيــن لديهــم احتياجــا ٍ
ت للترتيبــات التيســيرية فــي مــكان العمــل.
2
أن لديهــم
ذاتيــا عــن ّ
فيمــا بيــن عامــي  2013إلــى  2016قــام  101,517مــن الباحثيــن عــن العمــل بالإفــادة ً
ضعفـاُ وظيفيـ ًا ذا علاقـ ٍة بالإبصار.

ذاتيــا عــن
بالإضافــة إلــى ذلــك ،وفــي نفــس الفتــرة ،قــام  342,084مــن الباحثيــن عــن العمــل بالإفــادة ً
3
أن لديهــم ضعفـاُ وظيفيـاُ متعـ ّـدد ًا والــذي قــد يشــمل ضعفـ ًا وظيفيـ ًا ذا علاقـ ٍة بالإبصــار.
http://www.who.int/features/factfiles/blindness/blindness_facts/ar1.1
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2014

2013

2016

2015

أن �����
 �� 101,517ا������� �� ا���� ������دة
ذا��� �� ّ
ً
��� ً� و���� ً� ذو ���� ٍ� ������.

+

����د ًا وا��ي �� ����
ذا��� �� أن ����� ���� ً� و���� ً�
ّ
 �� 342,084ا������� �� ا���� ������دة ً
��� ً� و���� ً� ذا ���� ٍ� ������.

ا�����ص ا���
و���ف ا����

ا�����ص ا��������
و���ف ا����

إ���� ا�����د ا����ي

ا������ب

����ز�� داون

إ���ا��ت ا���ا�� ا����ي

غالبًــا مــا يعتقــد أصحــاب العمــل أنــه مــن الصعــب توظيــف الأشــخاص المكفوفيــن والأشــخاص ضعــاف
البصــر .وهــذه التصــورات المغلوطــة تشــمل الاعتقــاد بأنهــم يكونــون محدوديــن بوظائــف معينــة .غيــر
أن الأشــخاص ذوي الإعاقــة البصريــة يســتطيعون القيــام بمعظــم الوظائــف ،كمــا يســتطيعون أظهــار
نفــس القــدرة فــي العمــل كأي شــخص آخــر فــي حــال حصولهــم علــى التدريــب والمســاندة.
مــن المحتمــل أن تضطــر إلــى إدارة شــخص ُيصبــح مكفو ًفــا أو ضعيــف الســمع ،حتــى لــو لــم يكــن أحدهــم
حاليــا ،حيــث أن معظــم الأشــخاص ذوي الإعاقــة يكتســبون هــذه الإعاقةأثنــاء حياتهــم
يعمــل لديــك ً
العملية.
بالتحــدث بانتظــام مــع الموظفيــن عــن عملهــم ،علــى ســبيل المثــال إجــراء اجتماعــات شــخصية مــع
ـف فــي
الموظــف ،يمكــن أن تتمكــن مــن التعــرف علــى الصعوبــات التــي يواجههــا موظــف لديــه ضعـ ٌ
بصــره .وســوف يتيــح لــك ذلــك فرصــة للتحــدث بشــأن الخدمــات التيســيرية لتمكيــن الموظــف مــن
العمــل بكفــاءة أكبــر.
ُ 2 .2تجمــع بيانــات الإعاقــة منــذ عــام  ، 2013وقــد لا تم ّثــل البيانــات القديمــة الباحثيــن عــن العمــل مــن ذوي الإعاقــة فــي المملك ــة
ل كامــل.
العربيــة الســعودية بشــك ٍ
3 .3فــي فئــة الضعــف الوظيفــي « المتعــدد» لا تقــدم اســتبانة توافــق تقريــر ًا عــن عــدد الباحثيــن عــن العمــل لــكل نــوع مــن أنــواع الضعــف الوظيفــي
ـف وظيفــي ذو صلــةً بالإبصــار ولكــن الأشــخاص ذوي الضعــف الوظيفــي ذي الصلــة
 ،فذلــك الرقــم يشــمل الأشــخاص الذيــن لديهــم ضعـ ً
بالإبصــار داخــل فئــة «المتعــدد» هــذه يبقــى مجهــول ًا
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دليل آداب التعامل والتخاطب مع الأشخاص ذوي الإعاقة

كلمة حول اللغة المستخدمة عند التحدث عن الإعاقة
عنــد التحــدث عــن الإعاقــة ،مــن المهــم أن نســتخدم مصطلــح «الشــخص (أو
الأشــخاص) ذو الإعاقة» .وكلمة «الشــخص» أو «الأشــخاص» وكلمة «الإعاقة»
تفصــل عــن عمــد بكلمــة «ذو» للتشــديد علــى أن الإعاقــة لا تحــدد أو تصــف
الشــخص ككل.
مصطلــح «الإعاقــة البصريــة» يشــمل الأشــخاص ذوي ضعــف البصــر بمختلــف درجاتــه والأشــخاص
المكفوفيــن.
هنــاك فــارق بيــن الأشــخاص المكفوفيــن والأشــخاص ضعــاف البصــر ،وبالتالــي ينبغــي تفــادي اســتخدام
المصطلحيــن كمــا لــو كانــا متماثليــن.
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
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الاجتماع بالأشخاص المكفوفين والأشخاص ضعاف البصر
هنــاك الكثيــر مــن درجــات وأنــواع الإعاقات البصرية ،والطرق المختلفة للأشــخاص
المكفوفيــن والأشــخاص ضعــاف البصــر يتواصلــون مــن خلالهــا .وفيمــا يلــي بعــض
النصائــح التــي تســاعدك أثنــاء التواصــل مــع شــخص كفيــف وذو ضعيــف:
•عليــك بالتعريــف عــن نفســك وعــن أي أشــخاص آخريــن موجوديــن .اذكــر بوضــوح مــكان وقــوف
أو جلــوس الأشــخاص.
•إذا كنــت تتحــدث ضمــن مجموعــة ،مــن المفيــد أن تذكــر اســم الشــخص الــذي توجــه الحديــث
إليــه .وينبغــي علــى الأشــخاص التعريــف بأنفســهم قبــل التحــدث.
•عند الرغبة في المصافحة ،قل «هل نتصافح؟»
•قبــل عرضــك لتقديــم المســاعدة ،اســأل الشــخص عــن الطريقــة التــي يمكنــك فيهــا تقديــم
المســاعدة .فــإذا طلــب الشــخص مســاعدة ،قــل لــه «هــل أســتطيع إعطــاءك ذراعــي؟» وليــس
الإمســاك بذراعــه .هــذا يعطيــك القــدرة علــى التوجيــه ،بــدل ًا مــن «دفــع» الشــخص.
•تذكر أن معظم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية لا يزالوا قادرين على الرؤية.
•إذا كنــت تقــوم بتوجيــه شــخص ،أخبــره عندمــا تصبــح أمامــه درجــات أو ســلالم أو منحــدرات أو
ـودا أو
عوائــق أخــرى .وفــي حالــة الدرجــات والســلالم والمنحــدرات أخبــره مــا إذا كان الاتجــاه صعـ ً
نــزول ًا.
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•عندمــا تعــرض علــى شــخص مقعـ ًـدا للجلــوس ،قــم بتوجيــه يــد الشــخص إلــى ظهــر أو ذراع المقعــد،
وأخبــره بذلك.
•إذا كنــت ترغــب فــي تــرك شــخص ذو إعاقــة بصريــة فــي مــكان غيــر مألــوف لــه ،عليــك إخبــار
ذلــك الشــخص بأنــك ســوف تتركــه وقــم بتوصيلــه إلــى شــخص آخــر.
•عند الدخول إلى مكان غير مألوف ،يجب عليك إعطاء وصف موجز للمخطط العام للمكان.
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دراسة حالة ()1
CASE STUDY

محمد – تجاوز التحديات باستخدام التكنولوجيا المساعدة

 15سنة

صحفيــا فــي مجلــة صغيــرة علــى شــبكة الإنترنــت بمدينــة جــدة لمــدة
كان محمــد يعمــل
ً
تزيد عن خمس ســنوات .وكان يســتخدم نظارات لمدة تزيد عن  15ســنة ولكنه لاحظ أن
بصــره آخــذ فــي التدهــور .وبــدأ يشــعر بصــداع عنــد اســتخدام حاســب آلــي .كمــا كان يواجــه
صعوبــات فــي قــراءة محتويــات شاشــته .ونتيجــةً لذلــك كانــت أخطــاء محمــد كثيــرة عنــد
كتابــة المقــالات وتحريرهــا.
لاحــظ رئيــس محمــد المباشــر واســمه عبــداهلل أن محمــد أخــذ
ـاء .اجتمــع عبــداهلل بمحمــد
فــي الفتــرة الأخيــرة يرتكــب أخطـ ً
لمناقشــة الأســباب المحتملــة لذلــك واستكشــاف مــا يمكــن
عملــه لمســاعدته للقيــام بمهامــه.
قــام محمــد بإخبــار عبــداهلل عــن الصعوبــات التــي يواجههــا فــي
الكتابــة والتحريــر.

اقتــرح عبــداهلل علــى محمــد زيــارة طبيــب
والخضــوع لفحــص طبــي مغطــى ببوليصــة
التأميــن الطبــي التــي تقدمهــا الشــركة.
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أكد الطبيب أن بصر محمد قد ضعف بشكل كبير منذ التحاقه
بالعمــل .كمــا أخبــر محمــد بــأن المرضــى الآخريــن ذوي الحــالات
المشــابهة اســتخدموا تطبيــق تحويــل الحديــث إلــى نصــوص
وبرمجيــات قــراءة الشاشــة فــي عملهــم لتجــاوز الصعوبــات
المشــابهة .وتتيــح برمجيــة تحويــل الحديــث إلــى نصــوص لمحمــد
إمكانيــة نطــق الكلمــات بــدل ًا مــن طباعتهــا ،وتقــوم برمجيــة
قــراءة الشاشــة بقــراءة النــص الظاهــر علــى الشاشــة بصــو ٍ
ل.
ت عــا ٍ
اجتمــع محمــد وعبــداهلل بعــد المعاينــة فــي المستشــفى .ولــم يكــن
ملمــا بالتكنولوجيــا المســاعدة ،غيــر أنــه اتصــل بصنــدوق
عبــداهلل ً
تنميــة المــوارد  البشــرية – برنامــج توافــق حيــث إنــه كان قــد
أكمــل تدريبــه لديــه فــي الســابق حــول الأدوات التيســيرية فــي
مــكان العمــل.
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يدعــم صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية – برنامــج توافــق تقديــم
البرمجيــات المطلوبــة للعمــل .وقــد بــدأ محمــد أيضً ــا باســتخدام
مزايــا التواصــل فــي جهــاز الآيفــون لأغــراض عملــه وفــي حياتــه
الشــخصية.
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بعــد تعلــم كيفيــة اســتخدام البرمجيــات ،وجــد محمــد أنــه لا
يحتــاج إلــى إرهــاق عينــه بقــراءة النــص ولــم يعــد يصــاب بالصــداع.
وانخفــض عــدد أخطائــه فــي العمــل بشــكل كبيــر .وبالإضافــة إلــى
ذلــك اقتــرح عبــداهلل أيضً ــا علــى محمــد الحصــول علــى فتــرات راحــة
بانتظــام لإراحــة بصــره مــن النظــر إلــى شاشــة الكمبيوتــر وبالتالــي
التخفيــف مــن الضغــط علــى عينيــه والتخفيــف مــن الصــداع الــذي
يصيبــه.
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تقديم الخدمات التيسيرية

التوظيف والاختيار
قد لا يتمكن المرشــحون المكفوفون أو ضعاف البصر من إظهار قدراتهم
وإمكانياتهــم مــن خــلال إجراءات التوظيف التقليدية.
يمكــن أن يتوجــب عليــك أيضً ــا تقديــم الخدمــات التيســيرية خــلال عمليــة التوظيف لتمكين الشــخص
الكفيــف وضعيــف البصــر مــن المشــاركة بشــكل تــام .ومــن المهــم عــدم وضــع افتراضــات حــول مــا
يمكــن أو لا يمكــن للمتقــدم للوظيفــة القيــام بــه.
ليــس مــن اللائــق توجيــه أســئلة إلــى المرشــحين حــول صحتهــم أو إعاقتهــم قبــل عــرض الوظيفــة
عليهــم مــا لــم يكــن الســؤال يتعلــق بشــكل مباشــر بجانــب أساســي للــدور الــذي ســوف يقــوم بــه الشــخص
المتقــدم للوظيفــة ،أو لأغــراض تقديــم الخدمــات التيســيرية أثنــاء عمليــة تقديــم 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 تدفــع مــدراء 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 مر ًنــا .يمكــن أن تحقــق التغييــرات الطفيفــة فــي غالــب
الأحيــان فروقــات كبيرة.
•لا تقــم دون مبــرر باســتبعاد المرشــحين المكفوفيــن وضعــاف البصــر .يجــب
عليــك التركيــز علــى مــا هــو مطلــوب تحقيقــه فــي الوظيفــة وليــس علــى كيفيــة تحقيقــه.
الشــخص الكفيــف أو الشــخص ضعيــف البصــر يمكنــه ببســاطة القيــام بالأشــياء بطريقــة مختلفــة،
علــى ســبيل المثــال التواصــل عبــر الهاتــف بــدل ًا مــن الكتابــة.
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إعلانات الوظائف واجتذاب مقدمي الطلبات
عند الإعلان عن وظيفة:
•اســتخدم عبــارات إيجابيــة ،علــى ســبيل المثــال «إننــا نرحــب بالباحثيــن عــن عمــل مــن الأشــخاص
ذوي الإعاقــة».
•اكتــب اســم جهــة الاتصــال التــي يمكــن للأشــخاص الذيــن يحتاجــون إلــى الخدمــات التيســيرية
أثنــاء عمليــة التوظيــف الاتصــال بهــا ،باســتخدام عــدد مــن وســائل الاتصــال المختلفــة (علــى
ســبيل المثــال برمجيــات تحويــل الحديــث إلــى نصــوص ،والهاتــف ،والرســائل القصيــرة ،والرســائل
بالوســائط المتعــددة).
•تأكــد مــن أن حجــم ونــوع حــرف الطباعــة المســتخدم فــي الإعــلان هــو 14علــى الأقــل باللغــة
الإنجليزيــة و 16للغــة العربيــة .تفــادى اســتخدام ســماكات الأحــرف الخفيفــة وأنــواع الأحــرف
غيــر المعتــادة.
•اذكــر أن طلبــات التوظيــف ســوف تكــون مقبولــة بصيــغ بديلــة ،علــى ســبيل المثــال تســجيل
 ،MP3أو تســجيل فيديــو ،أو بالبريــد الإلكترونــي.
•ضــع الإعــلان فــي أكثــر مــن مــكان واحــد .بالإضافــة إلــى الصحــف المتداولــة ،اســتخدم مواقــع
التوظيــف علــى شــبكة الإنترنــت ،ومواقــع التواصــل الاجتماعــي ،والمؤسســات الخيريــة المحليــة،
والمنظمــات غيــر الحكوميــة.
•ضع إعلان الوظيفة على موقع البوابة الوطنية للعمل  -طاقات
   https://www.taqat.sa/web/guestemployer/home

استمارات طلبات التوظيف
يمكــن أن يتوجــب وضــع الخدمــات التيســيرية فــي عمليــة اختيــار القائمــة الأوليــة للمرشــحين ،حيــث
يمكــن لمقــدم الطلــب:
•التقــدم لوظيفــة يكــون حاصــل ًا علــى مؤهــلات أعلــى ممــا هــو مطلــوب لحاجتــه
إلــى إعــادة اكتســاب الثقــة.
•يمكن أن تكون هناك ثغرات في السيره الذاتية بسبب إعاقته.
•يمكــن أن يكــون قــد اكتســب خبــرة فــي عمــل غيــر مدفــوع الأجــر ،علــى ســبيل
المثــال خبــرة عمليــة وعمــل تطوعــي.
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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 إعاقتــه البصريــة.
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 الباحثيــن عــن عمــل لإجــراء مقابــلات شــخصية ،تأكــد مــن توفيــر التفاصيــل بصيــغ
بديلــة ،ثــم اســأل المرشــح مــا إذا كان هنــاك أي شــيء يمكنــك أن تفعلــه لتســهيل مشــاركته فــي
المقابلــة الشــخصية .وبتقديــم الخدمــات التيســيرية  ،تتيــح لــك المقابلــة الشــخصية إمكانيــة تقييــم
قــدرة المرشــحين ذوي الإعاقــة البصريــة:
•قــم بترتيــب مخطــط غرفــة المقابــلات بحيــث يســتطيع المرشــح التحــرك فيهــا – اســأل مقــدم
الطلــب أيــن يحــب الجلــوس أثنــاء المقابلــة.
•تأكــد مــن أن موظفــي الاســتقبال والأمــن يعلمــون كيفيــة الترحيــب وتقديــم المســاعدة للــزوار
المكفوفيــن وضعــاف البصــر.
•اســأل المرشــح مــا إذا كان يرغــب فــي أن يرافقــه أحــد مــن مكتــب الاســتقبال إلــى غرفــة
المقابــلات .إذا كانــت إجابتــه نعــم ،اعــرض عليــه ذراعــك وقــم بتوجيهــه إلــى الكرســي .فــإذا
رفــض طلبــك ،ســر أمامــه بخطـ ًـى ثابتــة واســتمر فــي الحديــث.
•تأكد من أن الأشــخاص الآخرين المشــاركين في إجراء المقابلات للمرشــحين لا يجلســون بحيث
يكــون هنــاك مصــدر إنــارة خلفهــم مباشــرةً  .ويتوجــب عليهــم التعريــف عــن أنفســهم بوضــوح،
وإتاحــة الوقــت الــلازم للمرشــح للاســترخاء والتعــرف علــى أعضــاء اللجنــة.
•يمكــن أن يجــد الشــخص ضعيــف البصــر صعوبــة فــي الاســتجابة للاتصــال البصــري ،لذلــك لا
تســتخدم هــذا العامــل كمعيــار لتقييمــه.
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CASE STUDY

نادية واجراءات التوظيف ( الجزء الأول)

تقدمــت ناديــة بطلــب وظيفــة
مســاعدة إداريــة فــي صالــة
رياضيــة محليــة ،وعــرض عليهــا
إجــراء مقابلــة شــخصية.

سارة ،مديرة التوظيف،
تتصل بنادية وتسألها عما
إذا كانت ترغب في أي
احتياجات محددة للمقابلة.

تقــول ناديــة لســارة أنهــا لديهــا إعاقــة بصريــة جزئيــة ولكــن مــا زال لديهــا قــدرة محــدودة
علــى الإبصــار ،وتســأل عمــا إذا كان هنــاك شــخص يمكــن أن يســتقبلها عنــد مدخــل الصالــة
الرياضيــة ويرافقهــا عبــر مكتــب الاســتقبال وغرفــة المقابــلات الشــخصية.
قبــل إجــراء المقابلــة ،تقــوم ســارة بترتيــب قيــام زميلــة
باســتقبال ناديــه عنــد مدخــل الصالــة الرياضيــة.
فــي يــوم المقابلــة ،يتــم اســتقبال ناديــه عنــد المدخــل
ومرافقتهــا إلــى مكتــب الاســتقبال .تتصــل موظفــة
الاســتقبال بســارة وتخبرهــا بــأن ناديــه قــد وصلــت
لإجــراء المقابلــة الشــخصية.
تلتقــي ســارة بناديــة فــي مكتــب الاســتقبال وتعــرف عــن نفســها بوضــوح .ثــم ترشــد ناديــة
إلــى الغرفــة المخصصــة لإجــراء المقابلة الشــخصية.
خــلال المقابلــة ،لا تســأل ســارة عــن إعاقــة ناديــه البصريــة .بــل تركــز بــدل ًا مــن ذلــك
فــي حديثهــا علــى نقــاط قــوة ناديــة والخبــرة المطلوبــة للقيــام بالمهــام الأساســية التــي
تتطلبهــا الوظيفــة.
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اختبار
•إذا كانــت عمليــة الاختيــار تشــتمل عــادةً علــى إجــراء اختبــار ،يجــب عليــك التأكــد مــن أن
الاختبــار ليــس فيــه مــا ينقــص مــن قــدرة الأشــخاص المكفوفيــن وضعــاف البصــر..
•ناقــش الاختبــار مــع الجهــة التــي وضعــت الاختبــار واطلــب إرشــادات حــول الخدمــات التيســيرية
الممكنــة ،شــاملةً الصيــغ البديلة.
•تشــاور مســبقً ا مــع المرشــحين المكفوفيــن وضعــاف البصــر لكــي يتســنى تقديــم الخدمــات
التيســيرية الضروريــة ،علــى ســبيل المثــال توفيــر وحــدة تكبيــر نصــوص علــى شاشــة الكمبيوتــر،
ـفهيا وليــس كتابــةً .
أو الســماح بإجــراء الاختبــار شـ ً
•تأكد من قراءة تعليمات الاختبار بوضوح وبصو ٍ
ل.
ت عا ٍ
•اسمح بوقت إضافي للمرشحين الذين يستخدمون وسائل تكبير أو لغة برايل.
•كــن علــى اســتعداد للإعفــاء مــن الاختبــار .هنــاك فــي الغالــب طــرق أخــرى مقبولــة بدرجــة
متســاوية للحصــول علــى المعلومــات.

الاحتفاظ بالموظف
عندمــا يتــم عــرض شــاغر وظيفــي علــى شــخص مــا ،يمكــن أن تحتــاج إلــى تقديــم
الخدمــات التيســيرية للتأكــد مــن قدرتــه علــى أداء الوظيفــة بأقصــى إمكانياتــه.
عمليــا بعــد
يجــب البــدء بتقديــم الخدمــات التيســيرية فــي أســرع وقــت ممكــن
ً
تعييــن الموظــف – ويمكــن أن يســتغرق ذلــك وق ًتــا .ويجــب التشــاور مــع الشــخص
والتأكــد مــن أن المديــر أو الرئيــس المباشــر للموظــف يفهــم وســائل التســهيل المتفــق عليهــا .التدريــب
علــى الوعــي بالإعاقــة والــذي يشــمل الوعــي بالإعاقــة البصريــة ،يمكــن أن يكــون مفي ـ ًدا ج ـ ًدا لفريــق
عمــل الموظــف.
يجــب إجــراء مراجعــات دوريــة للخدمــات التيســيرية  ،علــى ســبيل المثــال فــي نهايــة فتــرة التجربــة،
وفــي جلســات الإشــراف والتقييــم لضمــان اســتمرار فاعليــة الخدمــات التيســيرية .ويجــب أيضً ــا اتبــاع
نفــس الطريقــة فيمــا يتعلــق بالخدمــات التيســيرية عندمــا يتقــدم الشــخص الكفيــف وضعيــف البصــر
بطلــب للترقيــة ،وهنــا أيضً ــا يجــب عــدم وضــع أي افتراضــات حــول مــا يمكــن أو مــا لا يمكــن للموظــف
القيــام بــه.
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التعريف والتدريب
مــن المهــم أن يكــون برنامــج التعريــف والتدريــب المعتــاد فــي شــركتك
متا ًحــا بحيــث يتمكــن الموظفــون ذوي الإعاقــة البصريــة 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.
•التأكــد مــن توفيــر مــواد التدريــب وتعليمــات الوظيفــة بالصيغــة المناســبة ،علــى ســبيل المثــال
أحــرف طباعــة كبيــرة ،أو لغــة برايــل ،أو بصيغــة .MP3
•يجب تفادي استخدام الحبر الأحمر على وسائل الشرح المساعدة في جلسات التدريب.
•يجــب تقديــم عــرض موجــز للموظفيــن عــن “التخاطــب الشــامل” – فهــذا يســاعد علــى التأكــد
مــن أن الشــخص ذو الإعاقــة البصريــة قــادر علــى المشــاركة التامــة فــي أي عمليــة تدريــب ،ومــع
الآخريــن ،علــى ســبيل المثــال الأشــخاص الصــم أو ذوي صعوبــات النطــق .وينبغــي أيضً ــا أن يــؤدي
ذلــك إلــى تحســين التخاطــب بشــكل عــام بيــن جميــع الزمــلاء.
•يجب تمكين الموظف من تنظيم مكان عمله بالطريقة التي تناسبه.
•يجــب تكليــف أحــد الزمــلاء لمســاعدة الموظــف علــى التعــرف علــى كيفيــة التحــرك فــي مــكان
العمــل.
يجــب التأكــد مــن أن الموظفيــن مــن ذوي الإعاقــات البصريــة قادريــن أيضً ــا علــى الحصــول علــى فرصــة
متكافئــة لمتابعــة تدريبهــم داخــل وخــارج الشــركة ،والمشــاركة فــي الاجتماعــات وفــرص التطويــر
المهنــي.

ترتيبات العمل للاحتفاظ بالموظفين
يتوجــب عليــك أخــذ الخدمــات التيســيرية التاليــة فــي الاعتبــار لضمــان قــدرة الموظــف
علــى العمــل بفاعلية:
•إلصــاق بطاقــات ذات ألــوان فاتحــة ،والكتابــة بأقــلام حبــر ذات خــط عريــض وبألــوان متعاكســة
بوضــوح مــع لــون الخلفيــة ،أو وضــع نقــاط أو علامــات يمكــن التعــرف عليهــا عــن طريــق اللمــس.
•يوجد أيضً ا قلم إلكتروني يتيح قراءة رسالة مسجلة عندما يتم تمريره فوق بطاقة.
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مكان العمل
يمكــن أن يــؤدي تصميــم مــكان العمــل إلــى تشــكيل عقبــة أمــام الشــخص ذو الإعاقــة البصريــة تعيــق
دخولــه إلــى مــكان العمــل .ويمكــن أن تتيــح بعــض التعديــلات البســيطة للموظــف ذو الإعاقــة
البصريــة وللآخريــن أيضً ــا إمكانيــة التحــرك عبــر المبنــى بســهولة أكبــر .وتشــمل هــذه التعديــلات مــا
يلــي:
•وضع شريط فاصل في أعلى السلالم لبيان أن هناك سلم للنزول وخطر محتمل.
•تكــون عناصــر البنــاء الأساســية بألــوان متعاكســة ،علــى ســبيل المثــال الأبــواب والعناصــر الدائمــة،
علــى ســبيل المثــال أعمــدة المبنــى.
•وضــع شــريط فاصــل علــى الجانــب الســفلي مــن درابزيــن الــدرج لبيــان أن هــذا هــو مســتوى
الأرضيــة.
•وضع علامات في الطوابق ،على سبيل المثال إشارة بصرية لبيان وصول مصعد.
•تكون التشطيبات على اللوحات غير لماعة لتفادي الانعكاسات وتحسين الرؤية.
يجــب التأكــد مــن حصــول الشــخص الكفيــف والشــخص ضعيــف البصــر علــى الوقــت الكافــي للتعــرف
علــى المبنــى ،شــامل ًا أي تغييــرات فــي مخطــط مــكان العمــل – اســألهم عــن التغييــرات فــي المبنــى التــي
يمكــن أن تســاعد علــى ذلــك .لكــي يصبــح الشــخص ذو الإعاقــة البصريــة علــى درايــة بمحيطــه ،يتمكــن
عــادةً مــن التنقــل بأمــان بالاعتمــاد علــى ذاكرتــه ومــا تبقــى مــن بصــره.
يجــب التأكــد مــن أن الموظفيــن علــى علــم بأبســط إجــراءات الصحــة والســلامة لمنــع الأخطــار التــي
ـخصا ذا إعاقــة بصريــة ،علــى ســبيل المثــال التأكــد مــن إغــلاق خزائــن
يمكــن أن تواجــه علــى الأخــص شـ ً
الملفــات أثنــاء عــدم اســتخدامها ،وعــدم تــرك الصناديــق والأشــياء مبعثــرة فــي أرجــاء المكتــب.
لمزيــد مــن المعلومــات حــول إمكانيــات الدخــول إلــى المبانــي ،أنظــر دليــل الإرشــادات العامــة للدخــول
إلى المبانيhttp://www.kscdr.org.sa/media/5019/uap-be-ar.pdf :
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CASE STUDY

نادية (الجزء الثاني)

بعــد إجــراء مقابلــة ناجحــة ،تعــرض
ســارة الوظيفــة علــى ناديــة.
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بعــد قبــول الوظيفــة ،تناقــش ســارة وناديــة وســائل
التســهيل التــي يمكــن أن تســاعد ناديــة علــى القيــام
بمهامهــا الوظيفيــة.

بالعمــل مــع إدارة المــوارد البشــرية وإدارة تقنيــة
المعلومــات والمرافــق ،تتفــق ســارة وناديــة علــى
عــدد مــن وســائل التســهيل تشــمل وحــدة تكبيــر
للشاشــة وملصقــات بأحــرف كبيــرة للوحــة المفاتيــح
لتســهيل اســتخدام ناديــه للوحــة المفاتيــح.

يتــم أيضً ــا العمــل بنظــام الرفيقــة ،حيــث تقــوم موظفــة
مختــارة بإرشــاد ناديــة ومســاعدتها عنــد إخــلاء المبنــى
فــي حالــة التدريــب علــى حريــق أو فــي حالــة الحاجــة إلــى
الإخــلاء.
يتــم أيضً ــا تذكيــر الزميــلات للتأكــد مــن عــدم تــرك أشــياء
مبعثــرة تعرقــل الممــرات والمســارات فــي المكتــب.
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الأجهزة
هنــاك عــدد هائــل مــن الأجهــزة التــي تســاعد الأشــخاص المكفوفيــن وضعــاف البصــر للحصــول علــى
الاســتقلالية والعمــل بفاعليــة .وهــي تشــمل:
•شاشات كبيرة لزيادة حجم الصورة.
•ملصقات أحرف كبيرة للوحات المفاتيح ولوحات مفاتيح كبيرة.
•آلات حاسبة مزودة بشاشات كبيرة.
•برمجيات تكبير لزيادة حجم النصوص أو الرسومات على شاشة الكمبيوتر.
•وحــدات قــراءة شاشــات تقــوم بتحويــل المعلومــات الظاهــرة علــى الشاشــة إلــى كلام مســموع،
وتشــمل قــراءة صفحــات الإنترنــت .ويمكــن لهــذه الوحــدات أيضً ــا إنتــاج نصــوص مطبوعــة بلغــة
برايل.
•شاشــات إلكترونيــة لعــرض لغــة برايــل تتيــح للشــخص الكفيــف وضعيــف البصــر «قــراءة» الشاشــة
بواســطة شــريط مــن الأزرار ذات التحكــم الإلكترونــي متصــل بجهــاز الكمبيوتــر.
•تقــوم الماســحات الضوئيــة بتحويــل النــص علــى أي صفحــة إلــى نــص علــى الشاشــة يمكــن بعــد
ذلــك تكبيــره أو ســماعه أو قراءتــه بنظــام برايــل.
•أجهــزة هاتــف بــأزرار كبيــرة وســماع رقــم المتصــل (للإعــلان عــن رقــم المتصــل عندمــا يــرن جــرس
الهاتــف).
•دوائــر تلفزيونيــة مغلقــة لتكبيــر المــواد المطبوعــة وتمكيــن الشــخص ذو الإعاقــة البصريــة مــن
قــراءة الوثائــق.
الكثيــر مــن التعديــلات الحاســوبية التــي تســاعد علــى الوصــول إلــى المعلومــات مجانيــة .علــى ســبيل
المثــال ،وضــع شاشــة بعيـ ًـدا عــن الوهــج أو ضــوء النافــذة يمكــن أن يحقــق فارقً ــا فــو ًرا فــي القــدرة
علــى رؤيتهــا .وهنــاك خيــارات أخــرى متاحــة مــن خــلال لوحــة تحكــم جهــاز الكمبيوتــر أو ضمــن البرامــج.
وهــي تشــمل:
•تغيير لون وحجم مؤشر الماوس.
•تغييــر خيــارات الألــوان – الكثيــر مــن الأشــخاص ضعــاف البصــر يســتطيعون رؤيــة بعــض الألــوان
أفضــل مــن ألــوان أخــرى .علــى ســبيل المثــال ،النــص الأســود علــى خلفيــة صفــراء يكــون أكثــر
وضو ًحــا بكثيــر لبعــض النــاس.

24

الخدمات التيسيرية المقدمة للأشخاص المكفوفين
والأشخاص ضعاف البصر
الطبعة 2017 ,1

تســاعد الترتيبــات التيســيرية أيضً ــا علــى الاحتفــاظ بالموظفيــن الذيــن يصبحــون مكفوفيــن أو يصابون
بإعاقــة بصريــة علــى رأس العمــل .وغالبًــا مــا يكــون الموظفــون الذيــن يصابــون بضعــف البصــر تبــدأ
بالتأثيــر علــى قدرتهــم علــى القيــام بعملهــم غيــر راغبيــن أو غيــر قادريــن علــى الاعتــراف بمــدى خطــورة
مــا يحــدث لهــم.
مــن خــلال توفيــر الخدمــات التيســيرية ،يمكنــك الاحتفــاظ بمهــارات وخبــرات الموظــف وتوفيــر تكلفة
توظيــف وتدريــب بديــل لــه ،ومــن المحتمــل أيضً ــا توفيــر تكلفــة التقاعــد المبكــر.
يمكــن أن يحتــاج الموظــف إلــى فتــرة إجــازة للتكيــف مــع التغيــرات الناتجــة عــن اللإعاقــة البصريــة
الكليــة أو ضعــف البصــر .علــى ســبيل المثــال ،تمكيــن الموظــف مــن تطويــر طــرق عمــل جديدة والعيش
باســتقلالية قبــل العــودة إلــى العمــل.
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.6

الإطار التنظيمي في المملكة العربية السعودية

لقــد ورد النــص بوضــوح علــى حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة ســواء علــى المســتوى العالمــي فــي
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة ،أو علــى 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:
 .أحظــر التمييــز علــى أســاس الإعاقــة فيمــا يختــص بجميــع المســائل المتعلقــة بكافــة أشــكال
العمالــة ،ومنهــا شــروط التوظيــف والتعييــن والعمــل ،واســتمرارية العمــل ،والتقدم المهني،
وظــروف العمــل الآمنــة والصحيــة؛
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.بحمايــة 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
 .جضمــان تمكيــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن ممارســة حقوقهــم ُ
قــدم المســاواة مــع الآخريــن؛
 .دتمكيــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن الحصــول بصــورة فعالــة علــى البرامــج العامــة للتوجيــه
التقنــي والمهنــي ،وخدمــات التوظيــف ،والتدريــب المهنــي والمســتمر؛
 .هتعزيــز فــرص العمــل والتقــدم الوظيفــي للأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي ســوق العمــل ،فضــلا
عــن تقديــم المســاعدة علــى إيجــاد العمــل والحصــول عليــه والاســتدامة عليــه والعــودة
إليــه؛
 .وتعزيــز فــرص العمــل الح ـ ّر ،ومباشــرة الأعمــال الحــرة ،وتكويــن التعاونيــات ،والشــروع فــي
الأعمــال التجاريــة الخاصــة؛
 .زتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام؛
 .حتشــجيع عمــل الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي القطــاع الخــاص مــن خــلال انتهــاج سياســات
واتخــاذ تدابيــر مناســبة ،قــد تشــمل البرامــج التصحيحيــة ،والحوافــز ،وغيــر ذلــك مــن التدابيــر؛
.طضمان توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل؛
.يتشجيع اكتساب الأشخاص ذوي الإعاقة للخبرات المهنية في سوق العمل المفتوحة؛
.كتعزيــز 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
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 المادة (العاشــرة) من اللائحة
التنفيذيــة فــي تنفيــذ أحــكام المــادة (الثامنــة والعشــرون) مــن نظــام العمــل والتــي صــدرت فــي القــرار
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».1

https://portal.mol.gov.sa/ar/News/news_343

.1
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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.
 ppطاقات  -بوابة العمل الوطنية
طاقــات هــي مبــادرة وطنيــة أنشــئت لتكــون منصــة افتراضيــة لســوق العمــل فــي المملكــة العربيــة
الســعودية ،وتمتــد لتغطــي القطاعيــن العــام والخاص.ترتكــز رســالة طاقــات علــى تقديــم وتبــادل
خدمــات التوظيــف والتدريــب بكفــاءة وفاعليــة لزيــادة اســتقرار وتطويــر القــوى العاملــة.
الموقع الإلكتروني

:

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

ppفروع صندوق تنمية الموارد البشرية و مراكز طاقات
الموقع الإلكتروني

:

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

الخدمــات أو المؤسســات غيــر التابعــة لصنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية ليســت بالضــرورة معتمــدة مــن
الصندوق.
ppجمعية المكفوفين الخيرية بمنطقة الرياض (كفيف)
تقديم الدورات والبرامج وخدمات التوظيف للأشخاص المكفوفين أو ذوي الإعاقة البصرية
هاتف
فاكس
جـ ـ ــوال
المنطقة

:
:
:
:

+966 11 450 6566
+966 11 450 9503
+966 50 746 6983
1

الموقع الإلكتروني:
البريد الإلكتروني:

www.kafeef.org
kafif2011@gmail.com
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 ppجمعية إبصار الخيري
تقديم التكنولوجيا للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من خلال الدعم والتدريب على المساعدة
هاتف
المنطقة

:
:

+966 12 283 0001
2

الموقع الإلكترونيwww.ebsarfoundation.org :

 ppجمعية المكفوفين الخيرية (رؤية) بمنطقة المدينة المنورة
جمعية المكفوفين الخيرية (رؤية) بمنطقة المدينة المنورة
تقديم العلاج الطبي في المنازل؛ والنقل للأشخاص المكفوفين ،والتدريب وإعادة التأهيل
هــاتف
فاكس
جـ ـ ــوال
المنطقة

:
:
:
:

+966 11 484 8222
+966 11 488 8233
+966 54 573 1464
3

الموقع الالكترونيwww.blindroya.org :
البريد الالكترونيBlindroya@gmail.com   :

ppاللجنة الوطنية لمكافحة العمى
إنشاء وتبني وتشجيع البرامج الخاصة بمكافحة الأسباب المؤدية للإعاقة البصرية
هــاتف
فاكس
المنطقة

:
:
:

+966 11 466 1085
+966 11 466 1049
1

الموقع الالكترونيwww.npbc.org.sa :
الموقع الالكترونيinfo@npbc.org.sa :

 ppدروب
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 أرباب
العمل
الموقع الالكتروني  www.doroob.sa :
13 - 1
:
المنطقة
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 ppمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
تقديم الرعاية المتخصصة في مجال طب العيون ،توفير برامج التعليم والتدريب ،إجراء
الأبحاث و تعزيز وعي المجتمع
:
هــاتف
:
فاكس
الرقم الموحد :
المنطقة

:

+966 11 482 1234
+966 11 482 1908
920000583
1

الموقع الإلكترونيwww.kkesh.med.sa :
info@kkesh.med.sa
البريد الكتروني:

 ppالجمعية السعودية لطب العيون
تقديم الرعاية الطبية
هــاتف
فاكس
المنطقة

:
:
:

+966 11 465 9857
+966 11 463 4283
1

الموقع الالكترونيwww.sos.org.sa :
sos@sos.org.sa
البريد الإلكتروني:

 ppجمعية البصريات السعودية
إجراء البحوث العلمية في مجالات البصريات
هــاتف
فاكس
المنطقة

:
:
:

+966 11 494 3135
+966 11 494 3135
1

الموقع الالكترونيwww.sao.org.sa :
info@sao.org.sa
البريد الإلكتروني:

ppجمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء
تقديم الخدمات الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة
هــاتف
فاكس

:
:

+966 13 562 0222
+966 13 562 0111

الموقع الاكترونيwww.hdisabled.org.sa :
4
:
المنطقة
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ppمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة
الأبحاث والمحاضرات والدورات والبرامج في مجال الإعاقة
هــاتف
ج ـ ــوال

:
:

الموقع الالكترونيwww.kscdr.org.sa :
13-1
:
المنطقة

+966 11 488 4401
+966 11 482 6164

 ppقادرون – شبكة أصحاب الأعمال والإعاقة
تقديم الإرشاد والتوجيه والتدريب ومعايير أفضل الممارسات لأصحاب العمل لتوظيف
الموظفين ذوي الإعاقة والاحتفاظ بهم على رأس العمل وتضمينهم من خلال بيئات عمل
شاملة.
هــاتف
ج ـ ــوال
المنطقة

:
:
:

الموقع الالكترونيwww.qaderoon.sa :
البريد الالكترونيinfo@qaderoon.sa :

+966 12 698 6116
+966 11 482 6164
13-1
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 ppاتحاد 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

:
:

    www.w3.org
عالمي

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

:
:

http://www.who.int/en
عالمي

 ppشبكة الأعمال العالمية والإعاقة التابعة لمنظمة الصحة العالمية
شبكة مشاريع متعددة الجنسيات وأرباب 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

يرحــب صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية بتلقــي الملاحظــات مــن الأشــخاص والمؤسســات وأصحــاب العمــل
المهتميــن حــول دليــل الخدمــات التيســيرية المقدمــة للأشــخاص المكفوفيــن والأشــخاص ضعــاف البصــر
لإيجاد فرص عمل.
المرجــو الاتصــال بصنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية – توافــق علــى البريــد الإلكترونــيtawafuq@hrdf.org.sa
لتقديــم ملاحظاتكــم واقتراحاتكــم.
ســوف تشــتمل الطبعــة الثانيــة مــن الدليــل علــى أســماء المؤسســات وأصحــاب العمــل الذيــن شــاركوا فــي عمليــة
المراجعــة.
الموعد النهائي لتقديم الملاحظات على الطبعة الأولى هو  1مايو 2017م.
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