
 
 [14610 ] مـ رقم العدد 2018نوفمبر  28 -هـ  1440شهر ربيع األول  20 -ألربعاء ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مشروع سعودي تقني لتطوير تطبيقات للصم وضعاف السمع

 
 

مة لفئات الصم وضعاف السمع، من خالل جهود  تسعى السعودية إلى رفع جودة الخدمات المقدَّ

 .مشتركة بين قطاعات حكومية وخاصة

وتعزيزاً لهذا التوجه، افتتح الدكتور عبد العزيز الرويس محافظ هيئة االتصاالت وتقنية 

، بهدف تمكين «التقنية في حياة الصم وضعاف السمع»المعلومات في الرياض، أمس، ملتقى 

تمع خصوصاً من التقنية للصم وضعاف السمع، ونشر الوعي الرقمي بين جميع أفراد المج

 .ذوي الهمم

وفي غضون ذلك، أطلق الرويس خالل الملتقى، مسابقة وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات 

ألف  133.3، قيمتها نصف مليون لاير )«أفضل حل تقني لفئة الصم وضعاف السمع»لـ

عدتهم دوالر(، بهدف تطوير وإيجاد تطبيقات رقمية مبتكرة لخدمة هذه الشريحة الغالية، ومسا

 .من خالل تسخير مختلف التقنيات الحديثة

وتساعد هذه التقنيات فئة الصم وضعاف السمع، في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي والقيام 

بمهامهم على أكمل وجه وتعزيز دورهم في المجتمع، وتذليل الصعوبات التي تواجههم في 

مة مجتمعهم باالستخدام األمثل مجاالت متعددة، وتنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم المختلفة لخد

 .للتقنية، باإلضافة إلى التعرف عن كثب على التحديات التي تواجههم وآلية تذليلها

أمس، إّن وزارة االتصاالت « التقنية في حياة الصم وضعاف السمع»وقال الرويس، في ملتقى 

لحكومي والخاص، وتقنية المعلومات والهيئة نظمتا هذا الملتقى مع شركائهما في القطاعين ا

إيماناً منها بأهمية هذه الفئة الغالية، من خالل إطالق عدة مبادرات لتحفيز المبدعين، على 

 .خدمة الصم وضعاف السمع تقنياً 

بدوره أكد محمد النمي وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية واألكاديمية، أن السعودية 

إلعاقة بصفة عامة، واألشخاص الصم وضعاف من الدول السباقة في مجال االهتمام بذوي ا

 .السمع بصفة خاصة

يذكر أن وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات وهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بالشراكة مع 

، أطلقت عدة «علم»، وشركة «هدف»جامعة الملك سعود، وصندوق تنمية الموارد البشرية 

 .جميع فئة الصم وضعاف السمعمبادرات تهدف إلى نشر الوعي الرقمي بين 

وتهدف هذه المبادرات إلى إتاحة الفرصة للمبتكرين ورواد األعمال والقطاع الخاص، بتقديم 

الخدمات لهم لتوحيد الجهود، وتعزيز التعاون الهادف والبناء والتكامل، مع الجهات الحكومية، 



مة، في هذا المجال  .لالستفادة من التجارب المقدَّ

مج التعليم العالي للطالب الصم وضعاف السمع في جامعة الملك سعود بالرياض، يذكر أن برنا

يعد من البرامج الرائدة على مستوى المنطقة العربية، ونقلة نوعية في حياتهم، حيث يبذل 

م لهذه الفئة الغالية، لتمكينهم  البرنامج ما يستطيعه من جهد، لرفع مستوى الخدمات التي ُتقدَّ

  .هم وطموحاتهممن تحقيق أهداف
 


