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هــذا الدليــل هــو واحــد مــن سلســلة 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 
المشــرفين، ومراكــز طاقــات، ومكاتــب التوظيــف، وأي خدمــات أخــرى تهــدف إلــى تشــجيع توظيــف 

الإعاقــة. الأشــخاص ذوي 

ما هو عسر القراءة والكتابة؟

عســر القــراءة والكتابــة هــو صعوبــة فــي معالجــة المعلومــات، ترتبــط بالذاكرة قصيرة الأمد والتنســيق 
البصــري. والمجــالات التــي تتأثــر بشــكل رئيســي هــي القــراءة، والكتابــة، والتهجئــة، والأرقــام، ومتابعــة 
الوقــت، والتنظيــم الشــخصي. وهنــاك تأثيــر ثانــوي علــى الثقــة بالنفــس يــؤدي إلــى الشــعور بالقلــق 

والإحبــاط وتدنــي تقديــر الــذات.

صعوبــة القــراءة والكتابــة هــي “صعوبــة تعّلــم محــّددة”، وهــو مــا يعنــي أنهــا تســّبب مشــكلاٍت فــي 
قــدراٍت معّينــٍة أو محــّددٍة مســتخدمٍة فــي التعّلــم مثــل القــراءة والكتابــة.

عســر القــراءة والكتابــة لا يتعلــق بالــذكاء، والإصابــة بعســر القــراءة والكتابــة لا تعنــي إعاقــة قــدرة 
الشــخص الفكريــة والإبداعيــة.

ما هي علامات عسر القراءة والكتابة؟

الأمــد  بالذاكــرة قصيــرة  وترتبــط  المعلومــات،  معالجــة  فــي  هــي صعوبــة  والكتابــة  القــراءة  عســر 
والتنســيق البصــري. والمجــالات التــي تتأثــر بشــكل رئيســي هــي القــراءة والكتابــة والتهجئــة والأعــداد 
ومتابعــة الوقــت والتنظيــم الشــخصي. ويمكــن أن يكــون هنــاك تأثيــر ثانــوي علــى الثقــة بالنفــس 

يــؤدي إلــى الشــعور بالقلــق والإحبــاط وتدنــي تقديــر الــذات.

مقدمة  .1
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1. http://www.nhs.uk/Conditions/Dyslexia/Pages/Symptoms.aspx

يمكن أن يكون الشخص ذو عسر القراءة والكتابة:

يقرأ ويكتب ببطء شديد.	 
يلتبس عليه ترتيب الأحرف في الكلمات.	 
يضــع الأحــرف بطريقــة غيــر صحيحــة – علــى ســبيل المثــال يكتــب  حــرف الــكاف بــدلًا مــن حــرف 	 

الفــاء.
تكون تهجئته سيئة أو غير متناسقة.	 
يفهم المعلومات عندما يسمعها شفهًيا، ولكنه يواجه صعوبة في فهم الكلمات المكتوبة	 
يجد صعوبة في تنفيذ سلسلة من التعليمات.	 
يجد صعوبة في التخطيط والتنظيم	 

عسر القراءة والكتابة لدى المراهقين والراشدين

إلــى جانــب المشــاكل المذكــورة أعــلاه، يمكــن أن تشــمل أعــراض عســر القــراءة والكتابــة لــدى الأطفــال 
الأكبــر ســًنا والراشــدين، مــا يلــي:

العمــل الكتابــي ســيء التنظيــم الــذي ينقصــه التعبيــر – علــى ســبيل المثــال، علــى الرغــم مــن أن 	 
الشــخص يمكــن أن يملــك معرفــة جيــدة جــًدا بشــأن موضــوع معيــن، يمكــن أن يواجــه مشــاكل 

فــي التعبيــر عــن معرفتــه بالكتابــًة.
صعوبة التخطيط للمواضيع والرسائل والتقارير وكتابتها.	 
صعوبات في مراجعة الامتحانات.	 
محاولة تفادي القراءة والكتابة كلما أمكن.	 
صعوبة في كتابة الملاحظات أو النسخ.	 
صعوبة تذكر الأشياء مثل الرقم السري الشخصي أو رقم الهاتف.	 
صعوبة الالتزام بالمواعيد. 1	 

التوظيف والأشخاص ذوي عسر القراءة والكتابة

أنــه مــن ذوي عســر القــراءة والكتابــة. ويمكــن أن تــؤدي تغييــرات  يمكــن أن لا يــدرك الشــخص 
الوظائــف أو التغييــرات التنظيميــة إلــى ظهــور ذلــك، علــى ســبيل المثــال عنــد انتهــاء خدمــات الشــخص 

الــذي يتولــى أعمــال الســكرتارية.
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يمتلــك الشــخص ذو عســر القــراءة والكتابــة فــي الغالــب مواهــب خاصــة مثلمــا لديــه صعوبــات. علــى 
ســبيل المثــال، يمكــن أن يكــون الشــخص ســريع البديهــة وماهــًرا فــي حــل المشــاكل، ويملــك درايــة 
بصريــة وتخيليــة ممتــازة. ويمكــن أن تســهم الخدمــات التيســيرية وإدراك قــدرات الموظفيــن ذوي 
عســر القــراءة والكتابــة بتأثيــر إيجابــي علــى المنشــأة حيــث إنهــا تتيــح طرًقــا مختلفــة للتعامــل مــع 

المســائل واتخــاذ القــرارات.

الكثيــر مــن الأشــخاص ذوي عســر القــراءة والكتابــة مبتكريــن فــي وضــع اســتراتيجيات التكيــف التــي 
تمكنهــم ليــس فقــط مــن التعلــم والعمــل بفاعليــة، ولكــن أيًضــا ابتــكار طريقــة جديــدة لحــل المســائل.
تتفــاوت حــدة عســر القــراءة والكتابــة، مثلمــا تختلــف الاســتراتيجيات التــي تســاعد الأشــخاص ذوي 

عســر القــراءة والكتابــة علــى تجــاوز مشــاكلهم فــي العمــل.

التقييم

إذا كنــت تعتقــد أنــك أنــت أو أحــد موظفيــك مــن ذوي عســر القــراءة والكتابــة، يمكــن أن تحتــاج إلــى 
تقييــم مهنــي لتخطيــط وتقديــم الدعــم والمســاندة لتحقيــق مــا يزيــد عــن القبــول الــذي تحتــاج إليــه 

لكــي تقــوم بأعمالــك بشــكل مختلــف.

فــي حالــة الحاجــة إلــى إجــراء تقييــم، مــن المهــم طــرح النقــاط التاليــة علــى أي طبيــب نفســي قبــل أن 
يبــدأ بإجــراء التقييــم:

اطلب عينة تقرير. هذا يعطيك مثالًا على التقييم الذي سوف تتلقاه عن الشخص.	 
اطلــب شــهادات توصيــة. مــا هــو العمــل الــذي قــام بــه الطبيــب النفســي لأصحاب العمــل آلاخرين؟ 	 

مــن هــي الشــركات التــي عمــل معها؟
اســأل مــا إذا كان تقريــر تقييــم عســر القــراءة والكتابــة ســوف يشــتمل علــى خدمــات تيســيرية 	 

للشــخص فــي مــكان العمــل. اشــرح أســباب ضــرورة ذلــك: تمكينــك مــن تقديــم الدعــم والمســاندة 
للشــخص فــي المســتقبل.

تزويد الطبيب النفسي بوصف كامل وحديث لوظيفة الشخص الذي يحتاج للتقييم.	 
بعــد التقييــم، إذا طلــب مــن الشــخص الحصــول علــى بعــض التوجيــه أو التدريــب، يجــب عليــك 	 

دراســة مــا هــو متوفــر فــي الســوق. تحــدث مــع أطبــاء نفســيين آخريــن أو استشــاريين تدريــب 
يقدمــون هــذه الخدمــة.
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المعرفة والمحافظة على السرية

حيــث أن عســر القــراءة و الكتابــة يمكــن أن لا يكــون ظاهــرًا بوضــوح علــى الموظــف، يجــب علــى 
صاحــب العمــل أن يعتمــد علــى مــا يخبــره بــه الموظــف. ويتــردد الموظفــون فــي الغالــب فــي القيــام 
بذلــك بســبب خوفهــم مــن التمييــز ضدهــم، ويشــعرون بــأن الأمــر لا يؤثــر علــى قدرتهــم علــى القيــام 

بعملهــم.
إذا كان مقدمو طلبات التوظيف يعلمون بأن الشــركة تتبع سياســة تكافؤ فرص إيجابية، وبشــكل 
خــاص أن هنــاك اســتعداًدا لتقديــم خدمــات تيســيرية معقولــة لجميــع الموظفيــن، يصبحــون أكثــر 
ميــًلا للتحــدث عــن إعاقتهــم، بمــا فــي ذلــك عســر القــراءة والكتابــة. وتكــون الصراحــة مفيــدة للأســباب 

التالية:

الضغــط النفســي الناتــج عــن عــدم الإفصــاح عــن الإعاقــة يمكــن أن يــؤدي إلــى زيــادة الصعوبــات 	 
التــي يواجههــا الشــخص فــي العمــل.

يمكــن بعــد ذلــك للموظــف ومديــره أن يحــددا مًعــا الخدمــات التيســيرية إن وجــدت، التــي تكــون 	 
مطلوبــة للمحافظــة علــى الأداء أو تحســينه.

يمكن الحصول على الدعم والمساندة من الزملاء.	 

بصفتــك صاحــب عمــل، يتوجــب عليــك المحافظــة علــى ســرية معلومــات مقــدم الطلــب أو معلومــات 
الموظــف الشــخصية والطبيــة. وينبغــي عليــك عــدم الإفصــاح عــن أي تفاصيــل عــن إعاقــة الشــخص إلــى 

أي شــخص آخــر ســوى فــي الحــالات التاليــة:

إذا كان ذلك ضرورًيا ضرورة مطلقة، وفي تلك الحالة:	 
بعد الحصول على موافقة صريحة من الشخص، و	 
إذا كان ذلك ضرورًيا لتسهيل قدرة الشخص على القيام بالعمل.	 

يتوجــب عليــك تســجيل المعلومــات الطبيــة والشــخصية بطريقــة لا تعرضهــا للإفشــاء غيــر المقصــود. 
ويجــب عليــك أن تتذكــر أنــه فيمــا يتعلــق بــأي شــخص ذي إعاقــة، بمــا فــي ذلــك أي شــخص ذي عســر 
قراءة وكتابة، إذا كان من الضروري تقديم خدمة تيســيرية )على ســبيل المثال إجازة من العمل، أو 
ســاعات عمــل غيــر عاديــة( يحتــاج رئيــس الموظــف المباشــر إلــى معرفــة الخدمــة التيســيرية المطلوبــة، 

ولكــن لا يحتــاج هــو أو الزمــلاء فــي العمــل إلــى معرفــة الأســباب الطبيــة الدقيقــة أو التشــخيص.
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الخدمــات التيســيرية هــي طريقــة لإزالــة العوائــق التــي تعتــرض ســبيل الشــخص ذي 
الإعاقــة عنــد القيــام بعملــه. علــى ســبيل المثــال، تغييــر مــكان عملــه، أو الطريقــة 

التــي يمــارس فيهــا عملــه، أو تزويــده بأجهــزة لمســاعدته.

ــا خاًصــا، بــل هــي وســيلة لمعاملــة الأشــخاص بطريقــة مختلفــة مــن  الخدمــة التيســيرية ليســت علاًج
أجــل إتاحــة فرصــة متكافئــة للجميــع للنجــاح فــي عملهــم.

يمكــن أن تكــون الخدمــات التيســيرية بســيطة وغيــر باهظــة التكلفــة ويمكــن أن تكــون مجديــة 
التقــدم  الجيــدون مــن  المرشــحون  التيســيرية، قــد لا يتمكــن  اقتصادًيــا. وبــدون توفيــر الخدمــات 

للوظائــف و بالتالــي خســارة المرشــحون الجيــدون.

تتفــاوت الاحتياجــات الدقيقــة مــن شــخص إلــى آخــر، ولذلــك يتوجــب عليــك دائًمــا ســؤال الموظــف 
عمــا يحتاجــه. 

الخدمات	التيسيرية	ومعايير	أفضل	الممارسات

ينبغــي علــى أصحــاب العمــل تقديــم خدمــات تيســيرية لأي موظــف يمكــن أن يواجــه 
عوائــق فــي العمــل بســبب إعاقــة أو إصابــة طويلــة الأمــد أو حالــة صحيــة – حتــى لــو 

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 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 أفضل الممارسات.
لتحديد 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.	 
يجــب عليــك التأكــد مــن أن كل شــخص يعلــم مــا هــو نطــاق مســؤولية العمــل المطلــوب منــه 	 

ومتــى يجــب عليــه القيــام بالعمــل المطلــوب منــه.
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2. http://www.dyslexia-international.org/wp-content/uploads/04/2016/DI-Duke-Report-final14-29-4-.pdf

ما مدى شيوع عسر القراءة والكتابة؟  .3

وفًقــا لمنظمــة ديسكلســيا إنترناشــونال، يحــدث عســر القــراءة والكتابــة فــي واحــد علــى الأقــل مــن كل 
عشــرة أشــخاص، أي مــا يعــادل 700 مليــون شــخص حــول العالــم. 2

700,000,000 
��� ��ل ا����� 

1 : 1 0
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كلمة حول اللغة عند التحدث عن الإعاقة او الحالات الصحية 

عنــد التحــدث عــن الإعاقــة، مــن المهــم أن نســتخدم مصطلــح “الشــخص )أو 
الأشــخاص( ذو/ ذوو الإعاقــة”. وُتفصــل كلمــة “الشــخص” أو “الأشــخاص” عــن 
كلمــة “الإعاقــة” عــن عمــد بكلمــة “ذو/ ذوو” للتشــديد علــى أن الإعاقــة لا 

تحــدد أو تصــف الشــخص ككل. 

لذلــك، عنــد الإشــارة إلــى شــخص ذي عســر القــراءة والكتابــة، ينبغــي الإشــارة 
إليــه علــى أنــه “شــخص ذو عســر القــراءة والكتابــة”. 

لمزيــد مــن المعلومــات حــول آداب الســلوك والتواصــل، انظــر “دليــل آداب وقواعــد التخاطــب مــع 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة” الصــادر عــن صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية.

https://www.hrdf.org.sa/Page/Tawafuq

4.  آداب السلوك وقواعد التخاطب الشاملة
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تقديم الخدمات التيسيرية  .5

التوظيف والاختيار

يمكن أن لا يتمكن المرشــحون ذوو عســر القراءة والكتابة من إظهار 
قدراتهــم وإمكانياتهــم مــن خــلال عمليات التوظيف التقليدية.

يجــب عليــك التأكــد مــن عــدم التمييــز ضــد المتقدميــن مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة أثنــاء عمليــة 
التوظيف. ويمكن أن يتوجب عليك أيًضا تقديم خدمات تيسيرية معقولة. ومن المهم عدم وضع 
افتراضــات حــول مــا يمكــن أو لا يمكــن للمتقــدم للوظيفــة القيــام بــه، بــل يجــب عليــك بــدلًا 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 أيًضــا يقدمــون خدمــات 
تيســيرية للأشــخاص ذوي الإعاقــة ويعملــون وفًقــا لمعاييــر قائمــة علــى هــذه التوجيهــات الإرشــادية.

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

للقيــام بالعمــل المطلــوب.

نبغــي إعطــاء الفرصــة لــكل مرشــح لطلــب خدمــات تيســيرية فــي كل مرحلــة مــن مراحــل التوظيــف. 
ويجــب عليــك أن تتذكــر أن المتطلبــات تختلــف مــن شــخص إلــى آخــر. كذلــك، يجــب عليــك دائًمــا 

التشــاور مــع الشــخص للتعــرف منــه علــى الخدمــات التيســيرية المناســبة لــه. 
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الوصف الوظيفي

عند كتابة الوصف الوظيفي ومواصفات المرشحين:

يجب عليك أن تحدد المهارات المطلوبة، وما تحتاجه الوظيفة.	 
كن مرًنا. يمكن أن تؤدي تغييرات بســيطة في الغالب إلى إحداث فرق كبير. على ســبيل 	 

المثــال، إذا كان مرشــح معيــن يجــد صعوبــة فــي القيمــة بإحــدى المهــام غيــر الأساســية، 
يمكــن تكليــف عضــو آخــر فــي الفريــق بالقيــام بهــا. 

لا تســتبعد شــخًصا ذا عســر القــراءة والكتابــة دون مبــرر. يجــب عليــك التركيــز علــى مــا هــو 	 
مطلــوب تحقيقــه فــي الوظيفــة وليــس علــى كيفيــة تحقيقــه. يمكــن للشــخص ذو عســر 

القــراءة والكتابــة أن يقــوم بالمهــام ببســاطة بشــكل مختلــف.

إعلانات الوظائف واجتذاب مقدمي الطلبات

عند الإعلان عن وظيفة:

اســتخدم عبــارات إيجابيــة، علــى ســبيل المثــال »نرحــب بجميــع المتقدميــن مــن الأشــخاص ذوي 	 
الإعاقــة«.

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 الإلكتروني.
ضــع الإعــلان فــي أكثــر مــن مــكان واحــد. بالإضافــة إلــى الصحــف المتداولــة، اســتخدم محطــة 	 

الراديــو المحليــة أو مواقــع الإنترنــت.
ضع إعلان الوظيفة على موقع البوابة الوطنية للعمل - طاقات   	 

https://www.taqat.sa/web/guestemployer/home  
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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 
ــا مــن أصحــاب العمــل التعاطــي مــع الضغــوط  علــى أنهــا بمثابــة تخــٍل عــن المســؤولية. ويبقــى مطلوًب
ومســتويات الإجهــاد النفســي التــي يتعــرض لهــا موظفوهــم. وينبغــي تفــادي العبــارات التعميميــة، 
ومنهــا علــى ســبيل المثــال: “يجــب أن يكــون الموظــف قــادًرا علــى العمــل تحــت الضغــط”، أو “يجــب 

أن يكــون الموظــف قــادًرا علــى العمــل فــي الأوضــاع التــي تشــتمل علــى إجهــاد نفســي”.

استمارات طلبات التوظيف

للتأكد من تفادي عدم تمكين أي مرشح عن غير قصد من التقدم بطلب وظيفة:

اســتخدم نــوع و لــون خــط واضــح، مثــل خــط »المهنــد« بحجــم أدنــى 16 نقطــة عنــد التواصــل باللغــة 	 
العربية.

اســتخدم نــوع خــط واضــح مثــل خــط  sans serif بحجــم أدنــى 14 نقطــة عنــد التواصــل باللغــة 	 
الإنجليزيــة.

التســهيلات 	  إلكترونًيــا. والأفضــل تقديــم هــذه  التوظيــف  لتوفيــر طلــب  اســتعداد  كــن علــى 
عنــد الإعــلان عــن الوظيفــة. ولكــن يجــب عليــك التأكــد مــن أنــك تملــك الآليــات اللازمــة لقبــول 
الطلبــات إلكترونًيــا. وهــذا يعنــي أن الحاجــة الفرديــة لا يجــب أن تكــون مرتبطــة بالعــرض الكتابــي 

وأنــه يمكــن أيًضــا اســتخدام مدقــق إملائــي.
فــي حالــة التوظيــف عبــر الإنترنــت، يجــب التأكــد مــن أن البرمجيــة لا تقــوم تلقائًيــا باســتبعاد 	 

الطلبــات التــي تحتــوي علــى أخطــاء إملائيــة. يجــب عليــك أن تتذكــر أن معظــم الوظائــف تســمح 
للأشــخاص باســتخدام برمجيــة تدقيــق إملائــي.

عنــد الطلــب، يجــب اســتخدام ورق مطفــأ، أو ورق ملــون باســتيل فاتــح اللــون. وبعــض أشــكال عســر 	 
القــراءة والكتابــة تتفاقــم بفعــل الألــوان، وأســوأها فــي الغالــب هــو الأســود علــى الأبيــض. ويــؤدي 
ورق الباســتيل فاتــح اللــون إلــى التخفيــف مــن تأثيــرات »تحــرك« أو »قفــز« الكلمــات علــى الصفحــة.

يمكــن أن يتوجــب تقديــم خدمــات تيســيرية خــلال عمليــة اختيــار القائمــة الأوليــة للمرشــحين، حيــث 
يمكــن لمقــدم الطلــب:

التقــدم بطلــب وظيفــة تكــون مؤهلاتــه أعلــى بكثيــر مــن المؤهــلات المطلوبــة لهــا، حيــث إنــه 	 
يحتــاج إلــى اســتعادة ثقتــه بنفســه.

أن تكون هناك فجوات )وظيفية بلا عمل( في بيان سيرته الذاتية بسبب إعاقته.	 
أن يكــون قــد اكتســب خبــرة فــي عمــل غيــر مدفــوع الأجــر، علــى ســبيل المثــال خبــرة عمليــة وعمــل 	 

تطوعي.
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المقابلات الشخصية والاختبارات 

حيــث إنــك ترغــب فــي توظيــف الشــخص الأفضــل لشــغل الوظيفــة، يمكــن أن تحتــاج 
إلــى التأكــد مــن أن جميــع المرشــحين قادريــن علــى إثبــات قدرتهــم علــى القيــام بالعمــل. 
ويجــب التركيــز علــى قــدرات الشــخص، وليــس علــى عســر القــراءة والكتابــة. فــإذا كانت 
لديــك أي شــكوك بشــأن قــدرة الشــخص علــى أداء أي مــن المهــام الأساســية التــي تتطلبهــا الوظيفــة، 

اســأله ببســاطة عــن كيفيــة قيامــه بالمهمــة المطلوبــة.

عندمــا تقــوم بدعــوة المرشــحين لإجــراء مقابــلات شــخصية، تأكــد مــن ســؤال جميــع المرشــحين عمــا إذا 
كانــوا يحتاجــون إلــى أي خدمــات تيســيرية خــلال المقابلــة الشــخصية. وبتقديــم الخدمــات التيســيرية، 

تتيــح لــك المقابلــة الشــخصية إمكانيــة تقييــم قــدرة المرشــحين ذوي عســر القــراءة والكتابــة.

إذا كانــت عمليــة الاختيــار تشــتمل عــادًة علــى إجــراء اختبــار، يجــب عليــك التأكــد مــن أن الاختبــار لا 
ينطــوي علــى تمييــز ضــد شــخص ذي عســر قــراءة وكتابــة:

يجــب عليــك مناقشــة الاختبــار مــع الشــخص الــذي أعــد الاختبــار وطلــب المشــورة بشــأن الخدمــات 	 
التيســيرية الممكنــة، بمــا فــي ذلــك الصيــغ البديلــة.

يجــب التشــاور مســبًقا مــع المرشــحين ذوي عســر القــراءة والكتابــة بحيــث يمكــن تقديــم الخدمــات 	 
التيســيرية الضروريــة.

تذكــر أن للأشــخاص المختلفيــن احتياجــات مختلفــة. ولا يحتــاج كل شــخص إلــى جميــع أو حتــى إلــى أي 
مــن هــذه الخدمــات التيســيرية، ولكــن الخدمــات التيســيرية المحتملــة تشــمل مــا يلــي:

التأكد من قراءة تعليمات الاختبار بصوت مرتفع وبوضوح وتوزيعها مطبوعة على أوراق.	 
ــار، مــا لــم 	  الســماح للمرشــحين ذوي عســر القــراءة والكتابــة بالمزيــد مــن الوقــت لاســتكمال الاختب

تكــن الوظيفــة تحتــاج إلــى إنجــاز المهمــة خــلال وقــت محــدد. وتوجــد فــي الغالــب طــرق بديلــة 
مقبولــة للحصــول علــى المعلومــات.

إذا كانــت الخدمــات التيســيرية غيــر مناســبة، يجــب أن تكــون علــى اســتعداد للإعفــاء مــن الاختبــار. 	 
هنــاك فــي الغالــب طــرق بديلــة مســاوية ومقبولــة للحصــول علــى المعلومــات.

الســماح باســتخدام حاســب آلــي مــع برمجيــة تدقيــق إملائــي إذا كانــت تلــك البرمجيــة ســتكون 	 
متاحــة عنــد القيــام بمهــام الوظيفــة. فــإذا تعــذر ذلــك، يتوجــب فــي تلــك الحالــة الســماح باســتخدام 

محــرر نصــوص.
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دراسة الحالة 1 - الجزء 1

حسن 
CASE STUDY

تخــرج حســن مؤخــًرا مــن الجامعــة وبــدأ بالعمــل كباحــث فــي شــركة أدويــة. وهــو مســؤول 
عــن تحليــل البيانــات الكميــة، وإجــراء البحــوث النوعيــة، وإعــداد التقاريــر التحريريــة.

لاحــظ عبــداهلل رئيــس حســن المباشــر أن أعمــال حســن الرقميــة والكميــة 
أخطــاء  علــى  الغالــب  فــي  تحتــوي  الكتابيــة  أعمالــه  ولكــن  دقيقــة، 
إملائيــة، وينقصهــا التنظيــم ولا تكــون مرتبــة بالشــكل الصحيــح. كمــا 
لاحــظ عبــداهلل أيًضــا أن حســن يمكــن أن يكــون فــي بعــض الأحيــان غيــر 

منظــم ولا يكتــب ملاحظــات فــي الاجتماعــات.

خــلال اجتماعهمــا الــدوري، ذكــر عبــداهلل لحســن أنــه قــد 
حســن  كان  إذا  مــا  مناقشــة  ويــود  الأمــور  هــذه  لاحــظ 
يحتــاج إلــى أي دعــم – وعلــى الأخــص فــي أعمالــه الكتابيــة 

التنظيميــة. ومهاراتــه 
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التعريف والتدريب

ينبغــي تضميــن  الوعــي بالإعاقــة والحاجــة إلــى تقديــم خدمــات تيســيرية فــي 
جميــع السياســات، علــى ســبيل المثــال السياســات بشــأن الإجــازات المرضيــة، 
هــذه  علــى  الجــدد  الموظفيــن  إطــلاع  وينبغــي  الأداء.  وتقييــم  والتدريــب، 

السياســات خــلال عمليــة التعريــف.

يتمكــن  بحيــث  متاًحــا  فــي شــركتك  المعتــاد  والتدريــب  التعريــف  برنامــج  يكــون  أن  المهــم  ومــن 
الموظفــون ذوو عســر القــراءة والكتابــة مــن الحصــول علــى نفــس المعلومــات التــي يحصلــون عليهــا 

مــن أي مــكان آخــر.

يجــب التأكــد مــن إتاحــة فرصــة متكافئــة للموظفيــن ذوي عســر القــراءة والكتابــة للحصــول علــى 
المزيــد مــن التدريــب داخــل وخــارج الشــركة، والمشــاركة فــي الاجتماعــات وفــرص التطويــر المهنــي.

الاحتفاظ بالموظف

حالمــا يتــم عــرض عمــل علــى شــخص مــا، يمكــن أن تحتــاج إلــى تقديــم خدمــات 
تيســيرية للتأكــد مــن قدرتــه علــى أداء الوظيفــة بأقصــى إمكانياتــه. يجــب البــدء 
بتقديــم الخدمــات التيســيرية فــي أســرع وقــت ممكــن عملًيــا بعــد تعييــن الموظــف 
– ويمكــن أن يســتغرق ذلــك وقًتــا. ويجــب التشــاور مــع الشــخص والتأكــد مــن أن 
المديــر أو الرئيــس المباشــر للموظــف يفهــم الخدمــات التيســيرية المتفــق عليهــا، حتــى ولــو لــم يعــرف 

طبيعــة الإعاقــة.

يجــب تضميــن مراجعــات دوريــة للخدمــات التيســيرية، علــى ســبيل المثــال فــي نهايــة فتــرة التجربــة، 
التأكــد  التيســيرية. ويجــب  الخدمــات  اســتمرار فاعليــة  الإشــراف والتقييــم لضمــان  وفــي جلســات 
مــن اتبــاع نفــس الطريقــة فــي إعــداد الخدمــات التيســيرية عندمــا يتقــدم موظــف ذو عســر القــراءة 
والكتابــة بطلــب ترقيــة، وهنــا أيًضــا بــدون وضــع أي افتراضــات بشــأن مــا يمكــن أو لا يمكــن للموظــف 

القيــام بــه. 
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ترتيبات العمل للاحتفاظ بالموظفين

يتوجــب النظــر فــي خدمــات تيســيرية إضافيــة لضمــان عمــل الموظــف بفاعليــة. ويمكــن أن لا يحتــاج 
إلــى اســتراتيجية واحــدة أو عــدة  إلــى أي خدمــات تيســيرية، أو يمكــن أن يحتــاج  موظــف معيــن 

اســتراتيجيات مقترحــة، تــم تصنيفهــا جميًعــا كمــا يلــي:

اتصالات كتابية.	 
اتصالات شفهية. 	 
تخطيط الوقت والعمل.	 
عام.	 

تشــتمل كل فئــة علــى عــدد مــن الاقتراحــات. ويمكــن أن يــؤدي نمــط عســر القــراءة والكتابــة لــدى 
الشــخص إلــى جعــل بعــض هــذه الاقتراحــات غيــر مناســبة. علــى ســبيل المثــال، إذا كان الشــخص لديــه 
صعوبــة فــي القــراءة، فــإن الطلــب منــه كتابــة ملاحظــات ثــم مراجعتهــا كوســيلة لتذكرهــا واتبــاع 

التعليمــات الشــفهية يعتبــر غيــر مناســب.

بــدلًا مــن ذلــك، يمكــن أن يكــون الحــل الأفضــل تشــجيع الموظــف علــى تســجيل المحادثــات باســتخدام 
جهــاز إملائــي أو حتــى تطبيــق تســجيل صوتــي علــى هاتفــه. قــم بتجربــة بعــض الخدمــات التيســيرية إلــى 
أن يجــد الشــخص الطريقــة الأفضــل للعمــل. تذكــر أنــه يتوجــب عليــك كصاحــب عمــل أن لا تفتــرض 

أنــك تعــرف مــا هــو أفضــل – يجــب عليــك دائًمــا التشــاور مــع الشــخص.
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دراسة الحالة 1 - الجزء 2

حسن 
CASE STUDY

أخبــر حســن عبــداهلل بأنــه قــد تــم تشــخيصه بعســر القــراءة والكتابــة خــلال ســنته الجامعيــة 
الثانيــة وأنــه لــم يخبــر الشــركة بذلــك عندمــا تقــدم بطلبــه خوًفــا مــن اســتخدام ذلــك كذريعــة 

لعــدم توظيفــه.

المعلومــات  تــم تشــجيعه علــى تســجيل  الأخيــرة،  الجامعيــة  أنــه خــلال ســنته  شــرح حســن 
الهامــة باســتخدام مســجل صوتــي علــى هاتفــه، وتــم الســماح لــه بوقــت إضافــي لإنجــاز واجباتــه 

الكتابيــة وامتحاناتــه لكــي يتمكــن مــن مراجعــة عملــه بدقــة.

طمــأن عبــداهلل حســن بأنــه ملتــزم بتقديــم الدعــم والمســاندة لــه واقتــرح علــى حســن بــأن 
الجامعــة. كمــا  فــي  التــي كان يتبعهــا  الاســتراتيجيات  نفــس  العمــل  مــكان  فــي  يســتخدم 
عــرض عبــداهلل علــى حســن أيًضــا ترتيــب مشــاركة حســن فــي دورات تدريبيــة علــى المهــارات 

الأولويــات. والتخطيــط ووضــع  الملاحظــات  وتدويــن  التنظيميــة 

وافــق حســن علــى أن هــذا ســوف يكــون مفيــًدا واقتــرح عبــداهلل أن يجتمعــا بشــكل دوري 
لمراجعــة مــا إذا كانــت هــذه التغييــرات فعالــة.
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الاتصالات الكتابية

فيمــا يتعلــق بالموظــف الــذي يواجــه صعوبــة فــي القــراءة، يمكــن أن تحتــاج إلــى إبــراز بعــض النقــاط 
الهامــة فــي الوثائــق، ومناقشــة المــادة معــه وإتاحــة الوقــت الكافــي لــه لقــراءة المعلومــات.

يجــب تقديــم المعلومــات علــى ورق ملــون )يتوجــب تحديــد اللــون الــذي يســاعد الشــخص علــى القــراءة 
بشــكل أفضــل( أو ضبــط إعــدادات شاشــة الكمبيوتــر بخلفيــة ملونــة للوثائــق. وكبديــل، يمكــن إرفــاق 
خلفيــة ملونــة بشاشــة الكمبيوتــر. ويمكــن أن تحتــاج أيًضــا إلــى تقديــم نفس المعلومات بطرق تتفادى 

معهــا الحاجــة إلــى القــراءة. علــى ســبيل المثــال:

إعطاء تعليمات شفهية وليس كتابية.	 
اســتخدام وســائط بديلــة )علــى ســبيل المثــال وســائط ســمعية أو بصريــة( لتقديــم المعلومــات، أو 	 

اســتخدام رســومات أو خرائــط انســيابية.
استخدام البريد الصوتي وليس المذكرات المكتوبة.	 
اســتخدام برمجيــة تحويــل النصــوص إلــى حديــث، شــاملًة برمجيــة المســح الضوئــي التــي تحــول 	 

النصــوص المطبوعــة إلــى حديــث؛ ويمكــن أن تكــون الماســحة الضوئيــة المحمولــة يدوًيــا مفيــدة.
يجب أيًضا استخدام خريطة مصورة.	 

إذا كان شــخص يواجــه صعوبــة فــي العمــل الكتابــي، يمكــن أن يتــم تكليــف شــخص آخــر بالكتابــة باليــد 
نيابــة عنــه والتأكــد مــن مراجعــة العمل، أو:

استخدام مصحح أو مدقق لغوي مع برمجية تعرف صوتي.	 
اســتخدام برمجيــة تحويــل نصــوص إلــى حديــث يشــتمل علــى مراجــع إملائــي مصمــم للعثــور علــى 	 

الأخطــاء الشــائعة للأشــخاص ذوي عســر القــراءة والكتابــة.
تركيــب برمجيــات تدقيــق إملائــي علــى جميــع أجهــزة الحاســب الآلــي وفــي جميــع التطبيقــات، بمــا 	 

فــي ذلــك البريــد الإلكترونــي.
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الاتصالات الشفهية

إذا كان هنــاك شــخص يواجــه صعوبــة فــي التذكــر واتبــاع التعليمــات الشــفهية، يمكــن أن يكــون مــن 
المفيــد مــا يلــي:

إعطاء التعليمات على أجزاء، بمعدل تعليمة واحدة في كل مرة.	 
إعطاء التعليمات ببطء وبوضوح في مكان هادئ.	 
كتابة المعلومات الهامة.	 
عرض المهام أو المشاريع والإشراف عليها.	 
تشجيع الشخص على كتابة الملاحظات ثم مراجعتها.	 
الطلب من الشخص أن يكرر التعليمات للتأكد من أنه قد فهمها بشكل صحيح.	 
كتابة مذكرة تحتوي على خطة عمل.	 
استخدام جهاز إملائي لتسجيل التعليمات الهامة.	 
التسجيل الاحتياطي للمعلومات المتعددة إما كتابًة أو بواسطة رسومات.	 

إذا كان شــخص يواجــه صعوبــة بفهــم المعانــي المســتترة فــي المحادثــة، يجــب فــي تلــك الحالــة إعطــاء 
تعليمــات واضحــة وموجــزة ومباشــرة. لا تلمــح لــه بالتعليمــات، أو تفتــرض بأنــه قــد فهمهــا.

تخطيط الوقت والعمل

إذا كان الشخص يواجه صعوبة في التركيز أو لديه من الشرود:

يجــب التأكــد مــن أن مــكان العمــل هــادئ وبعيــد عــن مصــادر تشــتيت التركيــز )علــى ســبيل المثــال 	 
بعيــد عــن الأبــواب، أو الهواتــف التــي تعمــل باســتمرار، أو الآلات ذات الأصــوات المرتفعــة(.

تخصيص مكان عمل خاص إذا أمكن.	 
السماح للموظف بالعمل من منزله إذا كان ذلك مجٍد اقتصادًيا.	 

يجــب تقديــم التدريــب علــى المهــارات التنظيميــة، علــى ســبيل المثــال إعــداد الخرائــط التوضيحيــة، 
وتدويــن الملاحظــات، والتخطيــط، ووضــع الأولويــات.

يتوجــب تقديــم الدعــم للموظــف إذا كان قــد تــم إعــداد هــذه الخدمــات التيســيرية بحيــث لا يشــعر 
بأنــه معــزول فــي مــكان العمــل.
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إذا وجد شخص بأنه من الصعب عليه التعامل مع مصادر تشتيت التركيز:

اســتخدام لوحــة “فضــلًا عــدم الإزعــاج” عندمــا تحتــاج مهــام معينــة إلــى تركيــز شــديد، والســماح 	 
بوضــع الهاتــف علــى وضعيــة “عــدم الإزعــاج” أو تحويلــه إلــى البريــد الصوتــي.

يجــب تشــجيع العامليــن الآخريــن علــى عــدم إزعــاج الشــخص مــا لــم يكــن ذلــك ضرورًيــا ضــرورة 	 
مطلقــة.

عنــد مقاطعــة الشــخص، يجــب الســماح لــه بالتوقــف وكتابــة مــا الــذي كان يفعلــه لكــي يتمكــن 	 
مــن الرجــوع إليــه عنــد اســتئناف العمــل.

يجب تشجيع الموظفين على التأكد من إنجاز كل مهمة قبل البدء بالمهمة التالية.	 
يجــب التشــجيع علــى المكالمــات الصــادرة وليــس الــواردة. ويجــب إعطــاء التدريــب علــى كيفيــة 	 

اســتخدام الهاتــف بفعاليــة، علــى ســبيل المثــال، كتابــة النقــاط الأساســية قبــل إجــراء المكالمــة.
يجــب تنظيــم أوقــات الهــدوء فــي ســاعات معينــة مــن النهــار، وعــدم التشــجيع علــى المقاطعــة 	 

خــلال هــذه الفتــرة.
يجب إعطاء الوقت الكافي للتحضير قبل الاجتماعات.	 
للمســاعدة علــى تذكــر المواعيــد والتواريــخ النهائيــة، يمكنــك تذكيــر الشــخص بالتواريــخ الهامــة 	 

ومراجعــة الأولويــات بانتظــام، أو:

النهائيــة، 	  والمواعيــد  اليومية/الشــهرية،  المواعيــد  بصرًيــا  يبيــن  جــداري  مخطــط  تعليــق 
إلــخ. والمشــاريع،  والمهــام، 

تشجيع الموظف على استخدام التقويم اليومي وميزات التنبيه على جهاز الحاسب الآلي.	 

للتأكــد مــن قــدرة الشــخص علــى العثــور علــى الأشــياء بســهولة، يجــب التأكــد مــن حســن تنظيــم أماكــن 
العمــل وترتيبهــا ونظافتهــا ووضــع الأشــياء فــي أماكــن يمكــن رؤيتهــا بوضــوح. ويجــب التأكــد مــن 
إعــادة أعضــاء الفريــق للأشــياء الهامــة إلــى نفــس المــكان فــي كل مــرة. ويمكــن أن يكــون مــن المفيــد 

وضــع رمــوز لونيــة.

للمساعدة على تنظيم انسياب الأعمال، يمكن القيام بما يلي:

استخدام مخطط جداري.	 
وضع أولويات المهام الهامة.	 
وضع قائمة يومية بالمهام المطلوبة.	 
استخدام مفكرات.	 
إعطاء وقت إضافي لمواجهة الأحداث غير المتوقعة.	 
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تحديــد الفتــرة التــي يتوجــب أن تســتغرقها المهمــة، واســتخدام وحــدة توقيــت للالتــزام بالمواعيد 	 
النهائية.

تضمين زمن التخطيط في كل يوم.	 

الصعوبات العامة

إذا كان الشخص يعكس الأرقام:

يتوجــب تشــجيع الشــخص علــى قــراءة الأرقــام بصــوت مرتفــع، أو كتابتهــا، أو الضغــط علــى مفاتيــح 
الآلــة الحاســبة – والتأكــد مــن فهــم الأرقــام.

إذا كان الشخص يواجه مشاكلًا في الاتجاهات:

يتوجب دائًما محاولة استخدام نفس المسار ووضع ملاحظات بالمعالم البصرية.	 
السماح بوقت إضافي للوصول إلى موقع غير معروف.	 
التمرن على الذهاب من مكان إلى آخر.	 
استخدام خرائط تفصيلية.	 

إذا كان الشــخص يواجــه صعوبــات فــي الذاكــرة قصيــرة الأجــل، وعلــى الأخــص الأســماء والأرقــام 
والقوائــم، يمكنــه القيــام بمــا يلــي:

استخدام وسائل مساعدة للذاكرة و الأختصارات.	 
تنظيــم التفاصيــل علــى الــورق بحيــث يمكــن الرجــوع إليهــا بســهولة باســتخدام رســومات أو خرائــط 	 

انسيابية.
مراجعة فهم المعلومات.	 
اســتخدام أســاليب تعلــم متعــددة الحــواس، علــى ســبيل المثــال قــراءة المــادة علــى مســجل صوتــي 	 

ثــم عرضهــا مــع إعــادة القــراءة.
اســتخدام برمجيــة حاســب آلــي. فــي بعــض الأحيــان تكــون قوائــم البرامــج المطــورة وخصائــص 	 

مفيــدة. المســاعدة 
استخدام آلة حاسبة.	 
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لا يشكل معظم الأشخاص ذوي عسر القراءة والكتابة مخاطرة أكبر فيما يتعلق بالصحة و السلامة 
مقارنــة بــأي موظف آخر.

فــي ظــروف محــددة، علــى ســبيل المثــال، عندمــا يعمــل الموظــف ضمــن بيئــة عاليــة المخاطــرة، يمكــن 
أن يكــون مــن الضــروري إجــراء تقييــم للمخاطــر الفرديــة. ويســاعد تقييــم المخاطــر هــذا علــى تحديــد مــا 
إذا كان عســر القــراءة والكتابــة لــدى الشــخص يشــكل مخاطــر إضافيــة ســواء علــى الشــخص نفســه أو 

علــى الآخريــن. 

إذا كانــت لديــك مخــاوف تتعلــق بالصحــة والســلامة بشــأن موظــف ذو عســر قــراءة وكتابــة، ومــن 
أجــل الوصــول إلــى تحقيــق أفضــل المعاييــر المتعــارف عليهــا، ينبغــي عليــك مــا يلــي:

اتباع نهج إدارة الحالات.	 
إجــراء تقييــم فــردي وموضوعــي وفعــال لأي مخاطــر تتعلــق بتوظيــف شــخص مــن ذوي عســر 	 

والكتابــة. القــراءة 
تقديم خدمات تيسيرية 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.	 

الصحة والسلامة
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الإخلاء في حالات الطوارئ

ينبغــي علــى أصحــاب العمــل أيًضــا توفيــر وســائل للإخــلاء ووضــع إجــراءات 
احترازيــة للســلامة لضمــان المحافظــة علــى حيــاة جميــع الموظفيــن فــي حالــة 

نشــوب حريــق.

ينبغــي علــى أصحــاب العمــل المشــاركة مــع الموظفيــن ذوي الإعاقــة بمــن فيهــم الأشــخاص ذوي عســر 
القــراءة والكتابــة، لوضــع خطــة شــخصية تتضمــن مــا يحــدث فــي حــالات الطــوارئ. 

يمكن أن تشتمل الاعتبارات المتعلقة بالأشخاص ذوي عسر القراءة والكتابة على ما يلي:

إعطــاء وقــت إضافــي لشــرح خطــة الطــوارئ وتقديــم عــرض عملــي واســتخدام وســائل مســاعدة إذا 	 
أمكــن.

إعطاء وقت إضافي للتدريب على الإخلاء.	 
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الإطار التنظيمي 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 عمــل الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي القطــاع الخــاص مــن خــلال انتهــاج سياســات واتخــاذ 
تدابيــر مناســبة، قــد تشــمل البرامــج التصحيحيــة، والحوافــز، وغيــر ذلــك مــن التدابيــر؛

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

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

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

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 1982 وتاريــخ 1437/6/28هـــ 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«.



31

الخدمات التيسيرية المقدمة للأشخاص ذوي عسر القراءة والكتابة 

طبعة 1, يوليو 2017
d

o

be
ب

ود

الأشــخاص ذوي  بمــا فيهــم  المهــارة  الموهوبيــن وذوي  بتوظيــف  إذا كنــت صاحــب عمــٍل يهتــم 
صعوبات التعليم المحددة، فيمكن للخدمات والمؤسســات والشــركات التالية أن تســّهل احتياجات 

العمــل لديــك.

p طاقات – البوابة الوطنية للعمل  
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 وفعاليــة لزيــادة اســتقرار وتطويــر 

القــوى العاملــة.

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 

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

p  مركز تميز  
يعمــل المركــز علــى تمكيــن الطالــب مــن إبــراز مواهبــه ومهاراتــه الذهنيــة والفكريــة الشــاملة 
القــراءة، الكتابــة، الحســاب،الإنتباه، التركيز،المشــاركة، دقــة الملاحظــة، التفكيــر والذاكــرة 
خــلال  مــن  وذلــك  والســلوكية  والعلميــة  الذهنيــة  المهــارات  مــن  وغيرهــا  والاســتيعاب 
التشــخيص والكشــف المبكــر مــرورا بعــدة خطــوات وإجــراءات للكشــف عــن احتماليــة وجــود 

صعوبــات القــراءة.

+966 11 455 6396         -       +966 11 454 0978  : هــاتف   
  www.tamayuz.sa  : الموقع الاكتروني 

info@tamayuz.sa  : الموقع الاكتروني 
1  : المنطقة  

المؤسسات المفيدة   .7
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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 قادرون – شبكة أصحاب الأعمال والإعاقة  
تقديــم الإرشــاد والتوجيــه والتدريــب ومعاييــر الممارســة الأفضــل لأصحــاب العمــل لتوظيــف 
الموظفيــن ذوي الإعاقــة والاحتفــاظ بهــم علــى رأس العمــل وتضمينهــم مــن خــلال بيئــات 

عمــل شــمولية.

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

info@qaderoon.sa  : بريد الكتروني  
13 - 1  : المنطقة  
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p عسر القراءة الدولية  
عســر القــراءة الدوليــة هــي منظمــة غيــر هادفــة للربــح.  توفــر برنامــج تدريــب للمعلميــن يجســد 
فــي أحــدث البحــوث العلميــة لضمــان تدريــس محــو الأميــة بأكبــر قــدر ممكــن مــن الفعاليــة فــي 

الفصــول الدراســية فــي جميــع أنحــاء العالــم.

www.dyslexia-international.org  : الموقع الاكتروني 
:  عالمي المنطقة  

p المركز اللبناني للتعليم المختص  
كليــس - المركــز اللبنانــي للتعليــم الخــاص - يقــدم المســاعدة المهنيــة الفرديــة للأطفــال الذيــن 

يعانــون مــن صعوبــات تعلــم محــددة.

www.cles.org  : الموقع الاكتروني 
info@cles.org  : البريد الاكتروني 

:  لبنان المنطقة  

p  الجمعية الأردنية لعسر القراءة  
تقديــم الجمعيــة خدمــات التشــخيص وإعــادة التأهيــل والتدريــب للأشــخاص ذوي الإعاقــة 
وتوفيــر خدمــات النطــق والعــلاج الطبيعــي بالإضافــة إلــى التدخــل المبكــر والنقــل للأشــخاص 

ذوي الإعاقــة.

+962 77 236 1353    -    +962 79 779 5905  : هــاتف   
www.mada.org.qa    -   http://www.madaportal.org/ar  : الموقع الاكتروني 

:  الأردن المنطقة  
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p مؤسسة عسر القراءة الدولية  
مؤسســة تهتــم بدراســة وعــلاج عســر القــراءة. كمــا أنهــا ملتزمــة بتوفيــر معلومــات وخدمــات 
بــه مــن تحديــات فــي القــراءة  كاملــة لمعالجــة النطــق الكامــل لعســر القــراءة ومــا يتصــل 

والكتابــة.

www.dyslexiaida.org  : الموقع الاكتروني 
:  أمريكا المنطقة  

p جمعية عسر القراءة البريطانية  
تشــجيع المــدارس علــى العمــل علــى أن تصبــح صديقــة لعســر القــراءة. الحــد مــن عــدد الشــباب 
الذيــن لديهــم عســر القــراءة فــي نظــام العدالــة الجنائيــة. تمكيــن الأشــخاص الذيــن لديهــم 

عســر القــراءة لتحقيــق إمكانياهــم فــي مــكان العمــل.

+44 333 405 4555  : هــاتف   
www.bdadyslexia.org.uk  : الموقع الاكتروني 

helpline@bdadyslexia.org.uk  : البريد الاكتروني 
:  المملكة المتحدة المنطقة  

p جمعية عسر القراءة الأسترالية  
جمعيــة تهتــم بالرفاهيــة والتدخــل العلمــي لجميــع الأشــخاص الذيــن لديهــم صعوبــات فــي 
القــراءة والكتابــة. وتعتقــد أن جميــع الأفــراد الذيــن لديهــم عســر القــراءة يســتحقون فهــم 

فــرق التعلــم لديهــم، والحصــول علــى التعليمــات القائمــة علــى الأدلــة

www.dyslexiaassociation.org.au  : الموقع الاكتروني 
:  أستراليا المنطقة  
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p جمعية عسر القراءة الكندية  
وتتمثــل خدمــات جمعيــة عســر القــراءة الكنديــة فــي تعزيــز الوعــي بعســر القــراءة مــن أجــل 

تحســين نوعيــة حيــاة خمســة ملاييــن مــن الكندييــن الذيــن لديهــم عســر القــراءة.

www.dyslexiaassociation.ca/english/mandate.shtml  : الموقع الاكتروني 
info@dyslexiaassociation.ca  : البريد الاكتروني 

:  كندا المنطقة  

p جمعية عسر القراءة في ايرلندا  
تعمــل الجمعيــة مــع الأشــخاص الذيــن لديهــم عســر القــراءة ، مــن خــلال توفيــر المعلومــات 
وتقديــم خدمــات الدعــم المناســبة والمشــاركة فــي الدعــوة الــى زيــادة الوعــي بعســر القــراءة.

+353 1 877 6001  : هــاتف   
http://www.dyslexia.ie  : الموقع الاكتروني 

info@dyslexia.ie  : البريد الاكتروني 
:  ايرلندا المنطقة  

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  
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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 المتعاونين  .8

يرحب صندوق تنمية الموارد البشرية بتلقي الملاحظات من الأشخاص والمؤسسات وأصحاب 
العمل المهتمين حول دليل الخدمات التيسيرية هذا.

لتقديــم ملاحظاتكــم واقتراحاتكــم. فضــلًا الاتصــال بصنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية – توافــق علــى 
tawafuq@hrdf.org.sa   البريــد الإلكترونــي

وسوف تشتمل الطبعة الثانية من الدليل على أسماء المؤسسات وأصحاب العمل الذين شاركوا 
في عملية المراجعة.

الموعد النهائي لتقديم الملاحظات على الطبعة الأولى هو 1 سبتمبر 2017م.








