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G3ict - Global Initiative for Inclusive ICTs  

• Formed in December 2006 in cooperation with UNDESA upon the adoption of the 
CRPD by the United Nations General Assembly 

• To promote and support the implementation of the dispositions of the CRPD on 
the accessibility of Information and Communication Technologies 

• Established as a partnership between the ICT industry, Organizations of Persons 
with Disabilities, Governments, Standards Development Organizations



Convention on the Rights of Persons with Disabilities

• Ratified by 181 countries, defines ICT accessibility obligations on 

par with those for the built environment and transportation

– Art. 9: « States Parties shall take appropriate measures to ensure to 

persons with disabilities access, on an equal basis with others, to the 

physical environment, to transportation, to information and 

communications, including information and communications 

technologies and systems… »



G3ict – Four Divisions

ICT Accessibility 
Policy Development

Institutional 
Relations and 
Advocacy  

M-Enabling Summit & 
Innovation Outreach 

ICT Accessibility 
Training and 
Certification IAAP



DARE Index Country Data:  Data Provided by 137 Countries Research 
Panelists; Dashboard Covers 91% of the World Population
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G3ict DARE Index  - Digital Accessibility Rights Evaluation Index

• Research Framework consistent with Human Rights monitoring:

1. Countries commitments 

2. Countries capacity to implement   

3. Countries actual implementation and outcomes for top ten 
ICT Accessiblity application sectors



Global Status of ICT Accessibility: Commitments on the Rise 
but Outcomes Limited by Capacity to Implement 

DARE Index Variables Groupings
Global 

Average 
Scores

Country commitment Scores 65%

Country capacity to Implement Scores 46%

Country Scores for Partial, Substantial or Full Level of 
Implementation for Sector Specific ICT Accessiblity Policies 22%
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Global Average Scores for Countries’ Commitments Are 
Substantial and Rising

Country Commitments
% Of Countries With 

Law/Regulation/Policy

CRPD Ratification 93%

General Law Protecting The Rights Of Persons With Disabilities 88%

Reasonable Accommodation Defined 68%

Definition of Accessibility Includes ICTs 61%

Universal Service Obligation Includes Persons with Disabilities 41%

Marrakesh Treaty Ratification/Accession 37%

Country Commitments Global Average In Percentage 65%
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Countries Scores Improve with the Number of Years Since their 
Ratification of the CRPD 
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Gaps in Capacity to Implement 

COUNTRIES CAPACITY TO IMPLEMENT
GLOBAL AVERAGE OF COUNTRIES’ 

CAPACITY TO IMPLEMENT

Government Agency for Persons with Disabilities 88%

Country Refers to International ICT Accessibility Standards 44%

Government Entity for Accessible ICTs 39%

ICT Accessibility Courses are Available at Major Universities 
or Offered By Professional Educational Services   

38%

Process to Involve Persons with Disabilities in ICT 
Accessibility Policy Making 

26%

Country Capacity to Implement 
Global Progress Average in Percentage

46%
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TV, Web and Education Policy Areas Lead in Outcomes, 
Many Critical Sectors Still Lagging

% of Countries with ICT Accessibility Policies at various 
stages of implementation:

1. TV 61%
2. Web 58%
3. Inclusive ICTs in education 54%
4. E-books 51%
5. E-government and Smart Cities 50%
6. Promoting Internet Availability and Usage 49%
7. Enabling ICTs for Employment 47%
8. Public Procurement 46%
9. ATs and ICTs for independent living 39%
10.Mobile 38%

11



DARE Index Country Scores Are a Function of Countries’ 
Levels of Economic Development
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Regional Results Reflect a Variety of Levels of Economic 
Development and CRPD Commitments
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MENA Region Participating Countries in 2020 Ranked by 
Overall DARE Index Score

1. Qatar
2. Israel
3. Oman
4. Egypt, Arab Republic of
5. Jordan
6. Algeria
7. Morocco
8. Yemen, Republic of

9. Iraq
10. Tunisia
11. Sudan
12. Lebanon
13. Palestine, State of
14. Mauritania
15. Libya
16. Somalia
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Top Ten Global Performers for Outcomes Include a High 
Proportion of High-Income Countries, Two MENA Countries
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TOP TEN COUNTRIES 
FOR DIGITAL ACCESSIBILITY 

IMPLEMENTATION AND OUTCOMES

TOTAL SCORES 
ACHIEVED

QATAR 39/50
ISRAEL 34/50

AUSTRALIA 30/50
FRANCE 30/50

UNITED KINGDOM 29/50
UNITED STATES 29/50

ITALY 28/50
MALTA 28/50

SOUTH AFRICA 28/50
BRAZIL 27/50

URUGUAY 27/50



DARE Index Applications

• Country level data collection helps check progress every two years

• Global averages by peer country groupings allow for meaningful 
benchmarking

• Helps digital accessiblity advocates strengthen their case with 
government and private sector actors

• Allows DARE Academy to target gaps identified by Index data

• Provides DARE Academy with case studies identified through Index 
quantitative and qualitative data

16



DARE Academy
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• Technical Training for Advocates to improve their levels of 
participation in policy making and programmatic activities: 

• DARE Scholarship fund covers online IAAP/Princeton University course and 
IAAP Certification exam for Certified Professional in Accessiblity Core 
Competencies

• Policy Development Training for Advocates and Government 
officials:

• DARE Academy virtual program with didactic courses and peer to peer sharing 
of success stories by in-country advocates and government officials

• DARE Network of Champions:
• Facilitating peer to peer on-going communications and exchanges to further 

facilitate the propagation of good practices



Opportunities for Cooperation
• Digital Inclusion at the forefront of inclusion strategies for 

employment, education, civil society

• A rich area of involvement for CSR at major corporations:
• Well established framework for cooperation at G3ict since 15 years – More 

than 200 corporations' regular contributors and participants in G3ict 
programs and its division IAAP

• Opportunity for global or MENA focused outreach

• Clear metrics for outcomes and impact of capacity building programs

• Very powerful leading edge area of social responsibility

• Pleased to open dialogue with MENA based interested organizations.
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Thank you for Your Attention!

Mohammed loutfy@g3ict.org
www.g3ict.org
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خدمات لى وحق الوصول إالنفاذ اإللكتروني 
 وتكامليتها معواالتصاالت تكنولوجيا المعلومات 

اقةاإلعذوي باألشخاص العالقة ذات التشريعات الدولية 

تقديم
فهد ناصر القباع



اإلعاقة  

 – ةالبصري اإلعاقة : التالية االعاقات من أكثر او بواحدة اإلصابة
 – والجسمية الحركية اإلعاقة – العقلية اإلعاقة – السمعية اإلعاقة

 االضطرابات – والكالم النطق اضطرابات – التعلم صعوبات
 ، والمتعددة المزدوجة االعاقات – التوحد – واالنفعالية السلوكية
) خاصة رعاية تتطلب التي االعاقات من وغيرها

هـ1421نظام رعاية المعوقين السعودي 



الشخص المعوق 

 دراتهق في مستقر بشكل جزئي او كلي بقصور مصاب شخص كل (
 الى لنفسيةا او التعليمية او التواصلية او العقلية او الحسية او الجسمية

 امثاله فظرو في العادية متطلباته تلبية إمكانية من يقلل الذي المدى
. ) المعوقين غير من

هـ1421المعوقين السعودي نظام رعاية 



حجم مشكلة االعاقة 

  كانالس عدد مجموع من ونسبتها اإلعاقة مشكلة حجم تحديد يصعب•
 منظمة مثل الدولية المنظمات من عدد قدرتها فقد ولذلك ، بدقة

World الدولي والبنكWHO العالمية الصحة Bank بين بنسبة  
 ملحج تقديرية محاولة في السكان عدد اجمالي من %15 الى 10%

. المشكلة

.النامية البلدان في تتواجد االعاقات هذه من 80%•



حجم مشكلة االعاقة 

 االقتصادي بالمستوى مرتبطة المجتمع في اإلعاقة نسبة•
 بةنس زادت المستويات هذه تدنت كلما ، والتعليمي واالجتماعي

. صحيح والعكس ، اإلعاقة

 

ً  العالمية الصحة منظمةتذكر •  شهدت لألسف اإلعاقة تمعدال أن ايضا
ً إ     . رتفاعا



الرقمي / مفهوم النفاذ اإللكتروني 

 وأ المعلومات أو األداة أو المنتج استخدام فيه يُمكن الذي المدى•
 خاصاألش قبل من واالتصاالت المعلومات لتقنية المستندة الخدمة

 خدامهإست يمكن ما بقدر فعَّال نحو على السن وكبار اإلعاقة ذوي
. اإلعاقة ذوي غير من األشخاص قبل من



المبررات
 معّدل دوتزاي واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا في السريع النمو•

 ، المجتمع ئاتف لجميع كبيرة فوائد يوفر العالم في اإلنترنت استخدام
. اإلعاقة ذوي األشخاص فيهم بما

 المجتمع ومنظمات االعمال وقطاع الحكومات النمو هذا شجع•
 – ميعالج لتمكين ومتطورة مختلفة برامج في الشروع على المدني

 تكنولوجيا استخدام من اإلعاقة ذوي األشخاص - فيهم بما
  . بيسر خاللها من الخدمات وتوفير واالتصاالت المعلومات



المبررات
 رورةض والخاصة الحكومية المؤسسات في الرقمي النفاذ تطبيق•

.اإلعاقة ذوي األشخاص وتمكين دمج في ألهميته ملحة

 اتالمؤسس هذه على يجب والتزام وواجب أصيل حق الرقمي النفاذ•
. به الوفاء

   - ثناءاست دون – الجميع استفادة الرقمي النفاذ يضمن ان يتطلب •
.والخاصة الحكومية االلكترونية الخدمات كافة من



التشريعات والقوانين الدولية
 أهم إحدى هي اإلعاقة ذوي األشخاص لحقوق الدولية االتفاقية•

 ، رقميال النفاذ في الدول عليها تعتمد التي القانونية المرجعيات
 وقبحق الخاصة الوطنية والتشريعات القوانين الى باإلضافة

. اإلعاقة ذوي االشخاص

 إلى قميةالر النفاذية لضم تشريعية تدابير اتخذت الدول من العديد•
 ههذ في السارية القوانين إطار في االعاقة ذوي االشخاص حقوق
  . الدول



التشريعات والقوانين الدولية 

 ويذ األشخاص لحقوق الدولية االتفاقية من التاسعة المادة تنص•
  : على اإلعاقة

 والمشاركة المستقل العيش من اإلعاقة ذوي األشخاص تمكين (
 مونظ تكنولوجيات ذلك في بما الحياة، جوانب جميع في الكاملة

) واالتصاالت المعلومات



والقوانين الدوليةالتشريعات 
 عن رقميةال النفاذية مفاهيم تغب لم الرقمية الحكومية الخدمات تقديم بداية منذ•

. الدول من كثير

 أصبح ام عبر الرقمية النفاذية سياسات طبقت التي الدول أوائل من هي أمريكا•
 التأهيل إعادة لقانون 1998 العام في أضيفت والتي 508 بالمادة يعرف
.1973 عام الصادر االعاقة ذوي لألشخاص والعمل

  المعيار باعتماد 508 المادة األمريكي النفاذ مجلس طور ،2018 عام في •
WCAGالعالمي .اإلنترنت محتوى إلى الوصول وإرشادات2.0



والقوانين الدوليةالتشريعات 

إلى التصدي للتحديات  2010الرقمية األوروبية لعام دعت األجندة •
خاص ذوي المتعلقة بالنفاذية إلى المواقع والخدمات اإللكترونية لألش

.اإلعاقة 

ع االتفاقية توافقها مالتقييم المستمر للتشريعات لضمان أكدت على  •
.اإلعاقة األشخاص ذوي الدولية لحقوق 



والقوانين الدوليةالتشريعات 
 عالمواق إلى النفاذية بشأن األوروبي االتحاد وجه ،2016 عام في •

 بما ام،الع القطاع لهيئات المحمولة األجهزة وتطبيقات اإللكترونية
. الويب محتوى إلى النفاذ إرشادات مع يتماشى

 إلى النفاذية متطلبات 2019 لعام األوروبي النفاذية قانون غطى•
 اصاألشخ متناول في األوروبي االتحاد لجعل والخدمات المنتجات

. كامل بشكل اإلعاقة ذوي



والقوانين الدوليةالتشريعات 

: مثل المنتجات من واسعة مجموعة القانون شمل •

اللوحية األجهزة -     المكتبية االلي الحاسب أجهزة - 

  )ATMs( اآللي الصراف آالت -   المحمولة االلي الحاسب أجهزة - 

اإللكترونية التجارة خدمات -             المطارات تذاكر آالت - 

 ذلك وغير - 



والقوانين الدوليةالتشريعات 
 ويذ لألشخاص العالمي باليوم المتحدة األمم احتفال ،مع2019 العام في•

  راتيجيةاست (غوتيريش أنطونيو المتحدة لألمم العام األمين أطلق ،اإلعاقة
. ) اإلعاقة منظور إلدماج المتحدة األمم

 
 المتحدة األمم لجنة ( اإلسكوا أطلقت العام األمين طلب على بناءً  •

 المنصة مشروع 2020 عام ) أسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية
 عضاءاأل الدول في السياسات صانعي دعم بهدف الرقمي لإلدماج العربية
.الرقمية النفاذية لتحسين واإلرشادات السياسات لتطوير



والقوانين الدوليةالتشريعات 

ً  معياراً  سويسرا نشرت•  المعيار ستندي الرقمية، النفاذية بشأن حكوميا
WCAG الوب محتوى إلى النفاذ إرشادات الى  من ومتوافق 2.1

. روبياألو االتحاد عن الصادر الرقمية بالنفاذية المتعلق التوجيه

 اراختب آخر عن تقريراً  المتحدة المملكة أصدرت ،2020يوليو في•
.الحكومية للمؤسسات الكتروني موقع 800 من ألكثر للنفاذية



والقوانين الدوليةالتشريعات 

 ممفاهي اإلعاقة منظور إلدماج المتحدة األمم استراتيجية اعتمدت•
. الشامل التصميم مبادئ وتطبيقات

 يهاإل الوصول يمكن وعناصر مبادئ مجموعة هو : الشامل التصميم•
 الناس جميع قبل من ممكن حد أقصى إلى واستخدامها بها واإللمام

   .إعاقاتهم أو قدراتهم أو أعمارهم عن النظر بغض



والقوانين العربيةالتشريعات 

 تعلقت تعليمات وأصدرت سياسات صّممت العربية الدول بعض•
.العمل وقطاع المصرفي القطاع مثل قطاعات في الرقمية بالنفاذية

 تتعلق ) طوعية معظمها ( إرشادية أدلة عربية دول عدة أصدرت•
 معايير مع اشىيتم بما الحكومية الهاتفية والتطبيقات المواقع بتصميم
   .الرقمية النفاذية



والقوانين العربيةالتشريعات 
 على اإلعاقة ذوي األشخاص حصول دعم بشأن 2013 مراكش معاهدة •

 ولالد من عدد عليها وقعت ، واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا خدمات
. العربية

 لبنان -      األردن - 
قطر –     المغرب - 
  السودان –    السعودية العربية المملكة - 
 المتحدة العربية االمارات -        تونس - 



   



والقوانين العربيةالتشريعات 

 ذوي األشخاص حصول دعم بشأن 2007 - القاهرة إعالن •
. واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا خدمات على اإلعاقة

 الحكومات عربياً، بلداً  14 فيها بما ، المشاركة 57 الـ البلدان دعت•
  وطنية اساتوسي استراتيجيات وضع في فعالية أكثر بدور القيام إلى

. واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا خدمات تشمل اإلعاقة بشأن



والقوانين العربيةالتشريعات 
 في بعض في الرقمية النفاذية حول الدقيقة البيانات في نقص هناك•

. العربية الدول بعض

 عوديةالس العربية المملكة في اإللكترونية الحكومة برنامج أصدر•
 لمواقعا لتصميم مفّصلة توجيهية ومبادئ توصيات )Yesser( يسر

ً  تتضمن اإللكترونية  طوعية ( الرقمية النفاذية بشأن مهمة أقساما
.  ) الزامية وليست



والقوانين العربيةالتشريعات 
 بشأن المركزي الكويت مصرف أصدرها التي المماثلة التوصيات تشمل•

 صريةالب اإلعاقة ذوي لألشخاص سمعية إرشادات اإلنترنت إلى النفاذية
  ذوي األشخاص نفاذ لضمان العامة االلكترونية وللمواقع والسمعية

  . بسهولة اليها اإلعاقة

 والمساواة االجتماعية والتنمية التضامن وزارة قامت المغرب، في•
 توىمح إلى النفاذ إرشادات إلى استناداً  بها خاص موقع ببناء واألسرة

  .WCAG2.0 الوب



والقوانين العربيةالتشريعات 
  ذوي األشخاص حقوق بشأن 2017 لسنة 20 رقم األردني القانون•

 ذوي األشخاص حصول ضمان الى منه 40 المادة تدعو ، اإلعاقة
. اإلعالمية المواد جميع على اإلعاقة

 للحكومة مرجعية قائمة والريادة الرقمي االقتصاد وزارة أصدرت•
 مراجعةب الحكومية للمؤسسات للسماح اإللكتروني الموقع على األردنية
ً  لها، المخّطط التوجيهية األنشطة  األردن حكومة وإرشادات لمعايير وفقا

 رأكث األردنية الحكومية اإللكترونية المواقع جعل بهدف ،2019 لعام
. الجميع من للنفاذ وقابلة ،لالستخدام قابلية



التحديات
 قانون نم جزءاً  إما الرقمية النفاذية إرشادات تكون البلدان من كثير في •

ً  بها االمتثال يجعل وهذا عامة، سياسات في مدرجة أو  وليس طوعيا
 ً  . إلزاميا

 ذوي اصاألشخ حقوق اتفاقية على العربية الدول جميع توقيع من بالرغم•
 ذهه في والخاص العام القطاعين امتثال في ضعف هناك زال ما اإلعاقة
 المؤسسات ذلك في بما الوطنية، حتى أو الدولية لإلرشادات  الدول

. الخدمات ومزّودي واألعمال والجامعات ، الحكومية



التحديات
 صولالح يجعل المساِعدة والخدمات التكنولوجيا تكاليف ارتفاع•

. سهل ليس امر اإلعاقة ذوي األشخاص قبل من عليها

 اذالنف وقضايا اإلعاقة ذوي األشخاص باحتياجات الوعي نقص •
 الخدمات أو الويب على أو التطبيقات تصميم عند بهم الخاصة

. آخر تحدي يشكل الحكومية اإللكترونية

 تصميمب اطالع لديهم الذين والمطّورين المصّممين في نقص هناك •
.  اإلعاقة ذوي لألشخاص الرقمية النفاذية وتطوير



 

 



 

 



 

شكرا لكم 





أفضل الممارسات في الدول العربية وجهودها

في اتاحة النفاذ الرقمي لألشخاص ذوي اإلعاقة 

نموذج المملكة العربية السعودية

إعداد وتقديم 

المستشارة حنان يوسف مالوي 



بسم هللا الرحمن الرحيم



ا، فم ن نظراً لتزايد انتشار األجهزة في حياتن 

األهمية أن يتمكن األشخاص ذوي اإلعاقة أو

ال  ذين يع  انون م  ن أم  رام ن  ادرة م  ن النف  اذ 

ياً الرقمي بشكل كام ل حي ت تع د ع امالً أساس 

لضمان احترام حق كل ش خص ف ي أن يك ون

ت قادراً على المشاركة ف ي ع الم مت، ل، حي 

ل الرقم ي والخا اا الش امإنها تتيح الشمول

لجميع األشخاص



. ”حكوم ة ب ال ور “وبرنامج التحول الرقم ي أن ت، بح حكوم ة المملك ة 2030كان من أهم أهداف رؤية 

ويظهر ذلك جلياً من خالل قراءة أهم محاات التاور الرقمي بالمملكة

عالميًا في سرعات الجيل الخامساألولى

رانيعالميًا في األمن السيبالثانية

نيات عالميًا في توظيف التقالثالثة

الحديثة الحتواء جائحة كورونا

تقنيفي تمويل التاور العالميًا السابعة



. ”حكوم ة ب ال ور “وبرنامج التحول الرقم ي أن ت، بح حكوم ة المملك ة 2030كان من أهم أهداف رؤية 

ويظهر ذلك جلياً من خالل قراءة أهم محاات التاور الرقمي بالمملكة

”من،ة النفاذ الواني الموحد“مليون عملية توثيق تمت عبر 185

”توكلنا“مليون مستخدم خدمهم تابيق 7

للمواانين” ،حة“مليون استشارة ابية قدَّمها تابيق 1.8

HISمركز ،حي ومستشفى تم رباهم بنظام 510



. ”حكوم ة ب ال ور “وبرنامج التحول الرقم ي أن ت، بح حكوم ة المملك ة 2030كان من أهم أهداف رؤية 

ويظهر ذلك جلياً من خالل قراءة أهم محاات التاور الرقمي بالمملكة

”ألف و،فة إلكترونية تم إ،دارها45

اجزاستفادوا من ن: مليون شخص تقريبًا1.4

ألف عملية كتابات العدل المتنقلة39

ألف جلسة قضائية 119

”نيابة بال ور “انتهجت النيابة العامة استراتيجية 



ولية يستشعر الجميع في المملك ة مس ؤ

ة جمي  ع القااع  ات ف  ي االس  تجابة لكاف  

احتياج     ات األش     خاص ذوي اإلعاق     ة 

لتمكي    نهم م    ن ع    ية حي    اة ابيعي    ة 

ء ول  نقلهم م  ن حيل  ز الرعاي  ة إل  ى فض  ا

التمكين



لرقم   ي تس   ابقت جمي   ع القااع   ات ف   ي ت   وفير المتالب   ات األساس   ية ف   ي تفعي   ل النف   اذ ا

ةلألشخاص ذوي اإلعاقة وكان من أبرز الجهات التي قمنا بتقييمها عبر ذوي اإلعاق



ك   ان التقي   يم عب   ر ع   دد م   ن ذوي 

اإلعاقة من مختلف اإلعاقات

إعاقة متنوعةعال،مم وضعف السمرالعمى وضعف الب،



رتميزت تجارا النفاذ الرقمي بالعديد من المزايا منها على سبيل المثال ال الح،

عتحويل ال،وت إلى نص لضعاف السم

أحجام الخاوا القابلة للتكبير 

اتالتحذيرأجهزة االستشعار المستعملة في مجاالت

المكتبات الرقمية لل،م أو ضعاف السمع

لمن يعاني فقدان ذاكرة GPSنظام تحديد الموقع  

يةألبومات ال،ور أو التسجيالت ال،وت

ن آالت إنتاج الكالم لألشخاص الذين يعانو

من مرم الع،بون الحركي والذين لم 

يعودوا قادرين على الكالم

وسائل لدخول بديلة إلى الموقع 

خدماضافة الى اعااء لمسة جمالية تريح المست



المزايا الفنية الخا،ة

علىالبوابةعملضمان•

كوذلالتشغيلمن،اتجميع

رةالمنتشللمت،فحاتبدعمها

استخدام•
XHTML.

وبيةالعرباللغتينالموقعتوفر•

رأكبو،وللضماناالنجليزية

.المستخدمينمنشريحة

w3cالـتو،ياتتابيق•
Webبندتحت Content

Accessibility.

منكفيةنسخةتوفر•

قةاريمعتتوافقالبوابة

هذهعلىالمت،فحعرم

.األجهزة

فيالموجودةال،ورتوافق•
W3Cالـمعاييرمعالموقع

الحجموالنوعحيتمن

يفالموجودةال،ورتوافق•
W3Cالـمعاييرمعالموقع

الحجموالنوعحيتمن



دعممالصرامماصللصبرممقليار المممادلصرلمممامة لصرلةع  مم 

ار ليار كل ر جمممالصرلارلممم ل غممبلريمم لياصإممبل ريمم ل  مم

اللصرامماحلثمممتلإممم عماللصرللمموفلصرلكع  مم  ل  ممل

صربامال ممنليلعممللعل مممادلصراماصلل ممنل مو ل د مما 

سممملاع لص ا لصرةابممم ليممممال مممقل ا ملممم لصراممماصلل

مم لصبرقحل  نل و ل ة  لصرلماعةلصرا يقلإ الي ج

قلصرللممبليممارةع صدلصرةابم ليارلل ممم لصر مقلإا مم ل مم

يلعملها



تجرب  ة األس  تاذ محم  د س  عد الغب  وة

وهو أحد األشخاص م ن ذوي اإلعاق ة 

ان الب، رية ف  ي اس  تخدام من،  ة احس  

ر لدفع زك اة الفا ر بك ل س هولة و يس 

ثاني  ة حي  ت وف  رت 30وف  ي أق  ل م  ن 

المن،   ة نظ   ام داع   م لق   ار  الشاش   ة 

النااق للمكفوفين 



مقترحات لتاوير خدمات النفاذ الرقمي لذوي اإلعاقة 

إلعاق ة العمل على تحسين وتحديت الخدمات ب،ورة مستمرة من خالل انشاء روابا تقييم الخدم ة ل ذوي ا➢

بفئاتهم  المختلفة 

اإلشارة وترجمتها بلغة  دعم المواقع إلمكانية قراءة جميع المت،فحات ➢

التأكد من فعالية وعمل جميع الروابا واالقسام بداخل المواقع بشكل دقيق و،حيح   ➢

مرار الحرص على تناسا العنا،ر المتحركة في ال،فحات مع مؤشر النااق تجنباً من تحركه باست➢

ي،عا في قراءة المحتوى لذوي اإلعاقة الب،رية مما 

الشراكات المجتمعية وعقدإقامة ورة عمل لالستفادة من التجارا الناجحة بين الجهات ➢

تسهم نتائجها بشكل كبير في تقديم الن،ح والمعرفة للجهات المهتمةالتي 

االس  تعانة ب  الخبراء االكف  اء ف  ي خا  ة التا  وير ك  ذلك تخ،  يص اش  خاص م  ن ذوي اإلعاق  ة م  ن أ،  حاا➢

مدى الرضا لديهم واعتماد مالحظاتهم رسميا في عملية التاوير لقياس المهارات 



مقترحات لتاوير خدمات النفاذ الرقمي لذوي اإلعاقة 

يق الشاشة ولغة اإلشارة مباشرة لتحقبقار  التأكد من دعم جميع المواقع والمعلومات اإلخبارية  ➢

المساواة في الح،ول على الخدمات والمعلومات 

خاص من إقامة ملتقيات سنوية من قبل الشبكة اإلقليمية مع الجهات ذات االخت،اص مستعينين بأش➢

ذوي اإلعاقة لعرم اخر المستجدات والتاورات 

ي آلية عرم تجارا الجهات الرائدة بشكل أكثر وضوح وشفافية مع توضيح الخاة التي اعتمدتها ف➢

التي واجهتها وار  التغلا عليهاوال،عوبات تفعيل الخدمات 

ة قياس قدرة الجهات على توفير الخدمات االلكترونية لذوي االعاقة ومدى قدرتها في استمراري➢

3020تحسين الخدمات وفق متالبات رؤية المملكة 



ختام    اً ف    ان الخ    دمات الت    ي يتلقاه    ا 

األش   خاص ذوي اإلعاق   ات دائم   اً م   ا 

هي ا تواجه تحديات و،عوبات ول ذلك ف

تف ي تحتاج إلى التاوير المستمر لك ي

باحتياج       اتهم المتزاي       دة وتواك       ا 

التاورات



شكراً لكم
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عبيدلي العبيدلي

االتحاد العربي لتقنية المعلومات واالتصاالت

ذوي االحتياجات اخلاصة أمام حتديات التكنولوجيا 

مؤمتر

سسات امللتقى الدولي السادس إلخصائي مؤ

2021األشخاص ذوي اإلعاقة لعام 

People with Special Needs Face the Challenges of Technologies



If health services for people with disability exist, they are 

invariable of  poor quality or under-resourced.



Disability
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https://www.opencolleges.edu.au/informed/features/what-can-technology-do-for-disabled-learners/

Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) 
No ability to move or speak on his own

Stephen Hawking1909 - 2005

Disability: A Global Phenomenon

https://www.opencolleges.edu.au/informed/features/what-can-technology-do-for-disabled-learners/


Disability: A Global Phenomenon

https://www.un.org/esa/socdev/documents/disability
/Toolkit/ICTandDisability.pdf

https://www.un.org/esa/socdev/documents/disability/Toolkit/ICTandDisability.pdf


Disability: A Global Phenomenon

Technology development in rehabilitation has not been problem free; access to new
treatments and devices is often limited, and electromagnetic interference has occurred
between devices (such as hearing aids and handheld telephones)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1129068/

Persons with disabilities represent the largest minority in the world, comprising 15 per cent of
the world's population. Nearly 80% of them are of working age. But they are often denied
their right to productive and decent work.

https://www.ilo.org/beirut/media-centre/statements/WCMS_536994/lang--ar/index.htm

If health services for people with disability exist, they are invariable of poor quality or under-

resourced.

There is an urgent need to scale up disability services in primary healthcare, particularly in 

rehabilitation interventions.

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1129068/
https://www.ilo.org/beirut/media-centre/statements/WCMS_536994/lang--ar/index.htm
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health


It has been much easier to access education in the recent digital age. 
As each person is trying to benefit from the advantages of the digital 
age, it is an unacceptable case for disabled people to be left behind 
these benefits. In the international human rights declaration, each 
society has the right to have equality of education. 

Disability: A Global Phenomenon

https://link.springer.com/article/10.1007/s11135-018-0683-z

As a result of content analysis, five themes have been found out. 

According to these findings, it has been clear that there are problems 

with web design, access to adapted technology, the usage of mobile 

devices, the content of e-education and the entrance of the 

technological devices

https://link.springer.com/article/10.1007/s11135-018-0683-z


Disability: Definition

https://scholarworks.csun.edu/bitstream/handle/10211.3/133380/JTPD201412-p119-133.pdf?sequence=1

Persons with disabilities include those who have long-term
physical, mental, intellectual, or sensory impairments which in
interaction with various barriers may hinder their full and
effective participation in society on an equal basis with other.

People with disability have been defined by the United Nations (UN) Convention as follows: 

https://scholarworks.csun.edu/bitstream/handle/10211.3/133380/JTPD201412-p119-133.pdf?sequence=1


Disability Reconsidered

Conventional
Individual Scale not Nation Scale

Mainly Physical

Tangible (Even for the mentally handicapped)

Direct, not indirect

New Approach
Global (widely spread)

Unmeasurable

An intangible epidemic

Not in the senses

Technical



Disability Impact (Barriers)

Conventional

Attitudinal (Stereotyping)

Communication (denial of rights)

Physical (Steps and curbs )

Policy (Denial of Rights)

Programmatic (Inconvenient scheduling)
Social (Unequal Salaries)

Transportation (Lack of access to accessible or convenient transportation )

https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/disability-barriers.html

https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/disability-barriers.html


Disability Reconsidered

global

Not measurable

huge size

Contagious

Technical

The major challenges faced while using ICT included unstable internet 
connection, lack of training, lack of support from the school, lack of time. In 
order to ensure a more successful implementation of ICT in education, 
appropriate training on the usage of ICT in teaching should be provided.

http://www.sciedupress.com/journal/index.php/rwe/article/view/15880

New Approach

http://www.sciedupress.com/journal/index.php/rwe/article/view/15880


Conventional  Disability: Ict Challenges

Financial

Non-Financial

Access to Aids

Cultural

Injustice

Brain Drain

Access to Research & development Organisation

Translation results

brain drain 



Policy Tools to Promote Inclusive ICT for Persons with Disabilities
Making the National Information Infrastructure Inclusive of

Persons with Disabilities

Policy Tools to Promote Inclusive ICT for Persons with Disabilities

Public Procurement

Licensing

Incentives

Education, Training and Awareness-Raising

Funding Mechanisms

Conventional  Disability: The Cure

https://www.un.org/esa/socdev/documents/disability/Toolkit/ICTandDisability.pdf

https://www.un.org/esa/socdev/documents/disability/Toolkit/ICTandDisability.pdf


Specialized, standalone, assistive 

technology used to increase, maintain, or 

improve the functional capabilities of 

individuals with disabilities can be cost 

prohibitive for persons with disabilities 

without external financial supports or 

subsidies. 

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/123481461249337484-
0050022016/original/WDR16BPBridgingtheDisabilityDividethroughDigitalTechnologyRAJA.pdf

Bridging the Disability Divide through ICT

Deepti Samant Raja

Accessible functionalities in mainstream, off-

the-shelf, ICT are rapidly reducing the cost of  

barriers to technology solutions for persons 

with disabilities, while becoming attractive 

features for all users irrespective of 

disability. 

Major barrier to inclusion How ICT can help

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/123481461249337484-0050022016/original/WDR16BPBridgingtheDisabilityDividethroughDigitalTechnologyRAJA.pdf


Completing work tasks (e.g. 
document processing, using the 

web, accessing benefits 
information)

All types of documents and data can

be provided and accepted

electronically instead of print only

Computing devices for work can be

equipped with text-to-speech, voice

recognition, magnification, Braille

displays, optical character recognition

and other accessibility features

Documents and data can be accessed

and worked on electronically

Communications and Interactions 
(with clients, colleagues) 

Desktop and mobile instant chat

platforms and real-time text displays

facilitate communication for persons

with hearing and speech impairments

Text and video telephony can facilitate

internal and external phone calls

through an interpreter

Live captions can be offered with

webcasts and video conferences

Schedule and process flexibility 
(e.g. to accommodate needs for 

breaks, schedule medical provider 
visits)

Remote work platforms and policies

allow employees schedule flexibility

Mobile devices facilitate anytime,

anywhere work

Employees can work from physically

accessible and convenient locations

Bridging the Disability Divide through ICT

How ICT addresses barriers to labor market participation for persons with disabilities 



1 5

4 6There must be provisions 
for special training in the 

ICT

The private sector provides the 
digital information with no 

discriminations

1

Digital Information is to be provided 
in forms and media accessible by all 

various types of disabled people, 

The private and public sector are 
encouraged to design and 

develop ICT capable of increasing 
the access level for all citizens

The Road Ahead: Conventional

Stakeholders should make all 
possible assistive technologies to 

ensure ICT accessibility for all

3

2

The public sector should ensure that
information available in web sites of public  
interest is also accessible through the use 
of specialized apps facilitating this goal.



1 5

4 6

Identify the different 
elements of reflections

Addressing the causes, not the 
symptoms

1
Realizing the quantitative as well as 

non-Qualitative differences
Innovative root treatments on an 

international scale

The Road Ahead: Non-Conventional

Global Mobilizations

3

2

Neither neglect nor bypass traditional 
disability challenges



Expectations

The Individual level
Misconception

Temporary Resistance

Acceptance

The Regional Level
Needs time and patience

Political Impact

The Global level
New Definitions for Disabilities

Change the Global Geopolitical Maps

Shuffle the Centers of Power

Innovative Programs to Face Disabilities



CAST (A good Example)

Values
Thrive on high-quality creativity and relentless innovation

Celebrate individual differences and variability.

Believe in self-reflection that feeds lifelong learning and

improvement.

Measure excellence in ideas and products by the impact these

have to make life better for as many people as possible by

making true learning opportunities available.

To transform education design and practice until learning has no limits.

Mission

https://www.cast.org/

https://www.cast.org/


https://www.cast.org/

https://www.cast.org/


Disability need not be 

an obstacle to success 

Stephen Hawking







صةالخاالتربيةمؤسساتخدماتجودةعلىوانعكاساتهالرقميالنفاذ
كوروناجائحةتبعاتمنالتعافيلمرحلة



تمهيد

نعيشها،التيالبشريةالحياةتفاصيللجميعالتقنيةدخول مع
مناإلعاقةذوو األشخاصيتمكنأنبمكاناألهميةفمن

التواالتصااملعلوماتتكنولوجياإلىكاملبشكلالنفاذ
الرقمياذالنفإمكانيةوتعد.ذاتهاحدفيتتيحهاالتيوالفرص

 
ا
 عامل

ا
 يكون أنفيشخصكلحقاحتراملضمانأساسيا

ا
قادرا

متصلعالمفياملشاركةعلى



(إمكانية الوصول الرقمية)مفهوم النفاذ الرقمي 

قيييييييات هيييييييي املمارسيييييييات التقنيييييييية لجعيييييييل امل يييييييتندات رقميييييييية وت  ي
ذوي االنترنييييل والجييييوال متاحيييية ل جميييييع بمييييا فييييي ذليييي  ل شييييخاص
قابليييييية اإلعاقيييييية بحيييييييع تكييييييون املواقييييييع والت  يقييييييات االلكترونييييييية

ر للوصييييول واالسييييتهدام ومفهوميييية وواضييييحة ومرنيييية ب يييي  الن يييي
عن إمكانياتهم الج دية والفكرية والح ية



ةلالنفاااااتعللم همااااا البااااا ل ااااا   لال   ااااا
طم ات لال هم م ةلعما لاستا بت ةللم 

تهمااااا اللتاب اااااايلا  اااااا ت لعل ل
اإلعت ة



قةأهمية النفاذ الرقمي في تعزيز جودة الخدمات املقدمة ل شخاص ذوي اإلعا

راط زيادة مستوى التفاعل واالنخ
ل عن والتأهيمع متطلبات التعليم 

بعد في ظل الجوائح واألزمات

تحسين نوعية الحياة واإلدماج
االجتماعي لألشخاص ذوي 
لاإلعاقة في الحاضر والمستقب

ةتعزيز مفهوم القراءة والكتاب
توفير المحتوى الرقمي بما 
يتناسب مع احتياجات ذوي 

اإلعاقة



2005منذ العام 

اليوم يحتفل العالم ب

العالمي للنفاذ 

الرقمي



متتتن اتفاقيتتتة األمتتتم المتحتتتدة 9نصتتتت المتتتادة 

لحقتتوا األشتتخاص ذوي اإلعاقتتة علتتة  مكانيتتة

االت النفتتاذ  لتتة تكنولوجيتتا المعلومتتات واالتصتت

.وأنها جزء ال يتجزأ من حقوا النفاذ



تضمن قلة وجود تشريعات 

استهدام النفاذ الرقمي مع 

مهتلف الجهات

ول تدني املعرفة والوعي بالوص

ي للنفاذ الرقمي ل شخاص ذو 

اإلعاقة

ضعف التهيئة واالستعداد 

الستشراف امل تق ل

محددة صعوبة إيجاد معايير 

استدامة الوصول لتحقيق 

الرقمي لذوي اإلعاقة  قة
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خدام استجمعية تأهيل في تجربة 

ات النفتتتاذ الرقمتتتي بتقتتتديم الختتتدم

تتترة التعليميتتة والتأهيليتتة ختت ل ف

الجائحة



تتتتتتتتم تقتتتتتتتديم الختتتتتتتدمات 

وفقتتا  ة التعليميتتة والتأهيليتت

المدمجللسيناريو 



عل ا  ل ه لإ را لنظتملال هم الالم مجلالذ ليبم

الالحضاا  للم اارلال  مااةللال هماا العاا ل هاا لتاا

إنشاااااات لمنيااااااةل  م ااااااةللم هماااااا اللال اب اااااايل

ل لاسف راضيل تلبمه ةلم جهةللأل ا ت لع

 مةلاإلعت ةللأتربال تل  از لمعلال رامجلالم 

داخاااايلفاااارلةلالبمه ااااةل ح اااا لت ااااتبالبااااذ ل

 اايلال اارامجلفاايلإ اارا لال اا مت لالم  مااةللتفه

.دل لا تر لفيلالمنزل



كيف تولدت فكرة إنشاء املنصة

هييدف اسييتراتيلي للتحييول الرقمييي الييذكي 2024-2020أفييردت الجمعييية فييي خ تهييا االسييتراتيجية 

الخيياص ( 22301)فييي جميييع العمليييات وقييد اعتمييدت الجمعييية علييى ت  يييق املواصييفة القياسييية 

بن ام استمرارية األعمال حيع قامل الجمعية

ر النتشييييار بعميييل مصييييفوفة تحلييييل للمهيييياير اخحتملييية التييييي سيييتهلفها الجا حيييية ومنيييذ وقييييل م كييي

رت نتيجيية فييايروك كورونييا  ووضييع الخ يية ال ديليية التييي تكفييل إعييادة تقييديم الخييدمات التييي تيي  

.الجا حة وذل  بإنشاء منصة رقمية للتعليم والت هيل والتدريب االفتراض ي



فييييي االسييييتفادة القصييييوق ميييين التقنيييييات الحدي ييييةالرؤيةةةةة
م مجيييييييال اليييييييتعلم والتيييييييدريب والت هييييييييل االفتراضييييييي ي ليييييييدع

جمييييييييع خيييييييدمات األشيييييييخاص ذوي اإلعاقييييييية دون التقييييييييد 
باألبعاد الزمانية واملكانية

فاعلية منصة تعليم وتدريب وت هيل افتراضية تالرسالة
متهصصة وموجهة ل شخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم 

في املنزل 



أهداف منصة همة تك•

.ضمان استمرارية تقديم الخدمات في ظل وجود جا حة كورونا

صييييورة تيييي مين ق ييييم متكامييييل ميييين مصييييادر التكنولوجيييييا امل يييياعدة وال ييييرام  املر ييييية وامل
.والوسا ل التعليمية اإللكترونية

مات املتعلقية بتكنولوجييا املعلوميات م يل الت  
َ
يد

َ
يقيات الذكيية توفير مجموعة من الخ
وال رام  املتهصصة 

.وضع معايير جودة نوعية في تصميم املواد التعليمية الرقمية وإنتاجها



تابع أهداف املنصة

عيةاست مار االنفتاح التقني ونشر ت  يقات التعلم اإللكتروني في جميع فروع الجم

مات ليييييذوي ت سيييييو وتوييييييد العلقييييات مييييع املاس ييييات التربويييييية والتعليمييييية اخختصيييية بتقييييديم خييييد

.اإلعاقة التي يمكنها االستفادة من املصادر املتوفرة  

يات واملواد وال رام  ن 
َ
ق فادة من الت  .إتاَحة  الفرصة أمام أفراد اخجتمع للْست 

.امل اهمة في نشر  قافة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد

عاقةتحقيق م دأ امل اواة وتكافا الفرص من خلل توفير مواد تعليمية وت هيليه لذوي اإل 



أنواع التعليم امل تهدمة في منصة همة ت 

 ييادل الفنيييات بييين وفيييه يييتم نقييل املعلومييات والييدروك واملهييارات وتقييمهييا وت: التعليييم االفتراضيي ي امل ا يير•
ى بالييدروك األخصييا ي وامل ييتفيد وأسييرته فييي نفييو الوقييل ميين خييلل اخحاد يية الفورييية ميين خييلل مييا   ييم

والجل ات االفتراضية

وظيفي وت ييييتهدم الجمعييييية هييييذا النييييوع ميييين التعليييييم فييييي الخييييدمات امل يييياندة كجل ييييات العييييل  ال  ي ييييي واليييي
.وجل ات الن ق والتواصل وبرام  تعديل ال لوك

دراسيييييي ي وفيييييييه يحصييييييل املييييييتعلم علييييييى دورات أو حصييييييص وفييييييق برنييييييام غييييييير امل ا يييييير  االفتراضيييييي ي التعليييييييم •
الييتعلم مه يية، يحييدد فيييه الوقييل واملكييان الييذي يتناسييب مييع ظروفييه عيين يريييق توظيييف بعيي  أسيياليب

الدرجية األوليى اإللكتروني م ل الفيديوهات والعروض املر ية والتدري ات املصورة وغيرها ويكيون موجية ب
.إلى أسر األشخاص ذوي اإلعاقة



متخصصفريققبلمنوالتحكيمالمراجعة1

2
التفاعلفرصزيادةفيالمحتوىمساهمة

العزلةوليسواالندماج

3
الرقميةالمهاراتعلةالمحتوىشمولية

الضرورية

4
ختلفماحتياجاتليغطيالتصميمفيالتنوع

اإلعاقةأنواع

مالتحكي

التنوعالشمول

التفاعل

اقةوذي اإلعص معايير بناء املحتوى الرقمي لألشخا



صةوتش يل املنالتحديات والصعوبات التي واجهل إنشاء 

ات نقص حاد في ال رام  والت  يق

عربية االلكترونية وخاصة في الل ة ال

شخاص ذوي اإلعاقة املوجهة ل  

اسب موا مة املواد التعليمية بما يتن

مع خصا ص األشخاص ذوي 

اإلعاقة

ع ضعف معدل تفاعل أولياء األمور م

املنصات وخاصة في ظل وجود 

منصات رقمية ل قية أبنائهم 

األسوياء

ضعف معدالت تفاعل األشخاص 

ي ذوي اإلعاقة مع اخحتوق التعليم

االلكتروني

عزوف األسر عن تصوير ابنائهم 

بية لل هور في الفيديوهات التدري

التي تت لب تنفيذ م ا ر

في حاجة الكادر ملزيد من االحترافية

عملية تصميم املواد التعلمية 

والت هيلية



ألسر تصميم جا زة واالعلن عنها ألكثر ا

ام املتواصلة واملتفاعلة في استهد

املنصة

 ين متابعة تنفيذ خ ة ت ويرية وتح

تجربة امل تهدم على املنصة

دها اتاحة املنصة بوقل كامل دون تقيي

بوقل محدد

تعزيز الكوادر العاملة بمجموعة من 

املزايا والحوافز

حدياتأبرز الحلول التي اتهذتها الجمعية لتجاوز هذه الت



تقديم خصومات على الخدمات في 

لةمهتلف فروع الجمعية ل سر املتفاع

 سر توفير  أجهزة الب توب وأدوات تقنية ل

اخحتاجة

متابعة قياك رضا امل تهدمين 

واالستجابة ل ل اتهم ورغ اتهم

ياء تصميم املنصة بما يهدم توجهات اول

ات األمور من حيع تركيزها على املهارات ذ

.األولوية

تابع أبرز الحلول 



 ا ة الخ ة الت هيلية والعلجية •

 ا ة برنام  التدريب اليومي•

 ا ة سجل التواصل اليومي الجماعي مع فريق العمل •

 ا ة التواصل اخخصص مع أحد أعضاء الفريق •

ت ور  ا ة مراحل التقييم والتي ت اعد األسرة على التعرف على م توق التقدم وال•

هات  ا ييييييية املكت ييييييية اإللكترونيييييييية والتيييييييي تحتيييييييوي عليييييييى العدييييييييد مييييييين الشيييييييروحات والفييييييييديو •
.التدريبية املوجهة ل سرة في املنزل 

مكونات منصة همة ت 



منصة همة ت  ا ات 



 تاستوديو  إعداد اخحتوق الرقمي ملنصة همة 



رونيجانب من تصوير وإنتا  اخحتوق االلكت



2020-1442المنصة في أرقام خالل العام الدراسي 

20140عدد مرات الدخول على المنصة من قبل األسر

14809(دفتر التواصل)عدد التعليقات والرسائل المكتوبة والمتبادلة بين األسر وفريق العمل

4564(:عدد الواجبات التي تم حلها)عدد التدريبات التي تم تأديتها من قبل المستفيدين 

تدريب7127عدد التدريبات المدرجة بالمنصة

910العالجية الفردية/التدريبية/عدد الخطط التعليمية

%77:نسبة تحقق األهداف السلوكية والعالجية

(معلم وأخصائي ومشرف)206عدد الكوادر العاملة التي تستخدم المنصة



دين مؤشررررررراج قترررررراامل قفررررررا    ررررررا ا  ررررررت ف

عن خدماج ا نصة

%89بلغت متوسطاج الر ا •

فم وهررربا بررردو   يؤيرررد اه فرررة ا  رررا  التعلررر•

ا رررردممل وخانررررة اقررررش ا رررراهم  رررر  اشرررررا 

فرررة وزعررر   األسرررر   ررر  ع لفرررة ا تا عرررة ا   ل

  وانلهم مع فريق الع ل    ا ري



ةجانب من الخ ة التح ينية على املنص•



مستقبل منصة همة تك في جمعية عنيزة•

تحويةةةةل المنصةةةةة قلةةةةى تطبيةةةةق جةةةةوال لزيةةةةادة فاعليةةةةة •
.االستخدام وتحسين تجربة المستخدم

ن التحةةول قلةةى الحوسةةبة السةةحابية ليةةمان تحقيةةق أمةةا•
.وأداء عال وسهولة الصيانة والنسخ واالسترجاع

صات تطبيق تقنيات الذكاء االصطناعي في الدمج مع من•
.الحوسبة السحابية

اسةةةتخدام الةةةذكاء االصةةةطناعي فةةةي اسةةةتخرا  النتةةةائج •
.وقجراء المقارنات المعيارية



وياتتطوير لوحات القيادة لقراءة مؤشرات األداء والمراقبة والمتابعة لجميع المست•

ل اسةةةتخدام شةةةبكة انترانةةةت داخليةةةة لعةةةرر المحتةةةوي االكترونةةةي بةةةين فريةةةق العمةةة•
ومراجعته

استخدام الفصول االفترايية في عملية التعليم•

اتاحة استخدام المنصة لغير المستفيدين من خدمات الجمعية•

ةتابع مستقبل المنص



ات  امةلتشغ يلمنيةلبمةلتكلح  ل ه لزلاللالبتئحة

 اب م اةلت اه ل ه لتح  قلالمنيةللمنبتحلفيلالهمم ةلال هم م اةللال
حاةلح ا لالبمه ةلست مرا لتشغ يلالمنيةلح  ل ه لزلاللالبتئ

تتبمتلالمنيةل متليمي



تحفيز أولياء األمور على المتابعة في المنزل

مع فريق العملالتواصل والتفاعل تعزيز معدالت 

المنزل ألبنائهم ذوي ااعاقةفي التعليم والتأهيل تيسير عملية 

التعليمية والتأهيليةأصبحت األسرة معلمة خالل العملية 



مشكرا لحسن استماعك

فهد بن علي الوهيبي

يةجمعية عنيزة للخدمات اإلنسانأمين عام

sg@onaizah.org.sa





محمد هاشم الشريف المستشار 

ومستشار في شؤون اإلعاقةباحث 

اعاةةاإلذوي االستدامة من أجل األشخاص 

المعلومات واالتصاالت مجتمعات مدعومة بتكنولوجيا 



لقد توصلنا على مستوى 

الكوكب، ألهداف نسعى جميعا 

لتحقيقها ، لكن هل يوجد هدف

واحد منها ليس بذي عالقة 

!!!!بذوي اإلعاقة 



(:أمثلة)الثقة بالنفس –تقدير الذات –العمق : مفاتيح التقدمأهم 

دون معرفة أن الضرب هو تكرار الجمع جدول الضربتعلم •

«  الخوارزمي»دون التواصل مع خوارزميات تعود في أصولها إلى أجدادنا العلماء الحاسوبالتعامل مع •

وإغفال تعليمهم لغات لبناء العقل اإلشارة للصممجاراة صيحات تعلم لغة •

«القراءة والكتابة»على حساب مفهوم التعلم المزدوج بخلية لخط برايل الموسعةاالفتتان •



العمل ضمان مركزية •

( تصنيف–حصر )فرز المنجزات وطرح سبل االستفادة منها •

االستثمار في تحقيق االستدامة ألعمال التواصل•

إلعاقةربط المسؤولية المجتمعية للمؤسسات واألفراد بتحقيق دمج مجتمعي لذوي ا•

(  سياسي–ثقافي –اجتماعي –أكاديمي )



استمتع بقراءتها / األمم المتحدة لإلعاقة آنذاك مقرر الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني / أهم األسباب 

،أكبريواجهن خطرا النساء ذوات اإلعاقة االعتراف بأن -،التنمية المستدامةهم مع إدماج قضاياضرورة •

، يشيةالمعهمظروفالتعاون الدولي في تحسين همية أ-، الحالية والمحتملةبالمساهمات القيمة لذوي اإلعاقة االعتراف •

اإلعاقة، ذي سيما الطفلاتفاقية حقوق بااللتزام -ونها، التي يواجهوقف التمييز واإلثنيات •

المكفولة، همانتهاكات حقوقووقف مشاركتهم تعترض التي حواجزهدم ال•

،تكافؤ الفرصمبدأ أساس على ة مشاركالع يشجوتالحرمان االجتماعي تدارك •

.الة والتعليم واإلعالم واالتصيالصحوالبيئة المادية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية الوصول إلى ضمان •



أهم المواد  

الحيتها وصرها ادوها، وتحديد أتوصيف، واألشخاص ذوي اإلعاقةبحقوقتُعنى لجنة تشكيل

تلك لر تقاريتقديم الموقعة على الدول إلزام و، اإلقليمية والمحليةوةالدوليياتمستوالوعالقتها على 

اتؤتمرعقد معلى تأكيد الو، دوليالتعاون الضمان مع تلك التقارير، فيآليات النظر تحديد و،لجنةال

.ووضع آليات النقض والتعديل والحجيةالتكامل، لضمان ةدولي

.مواد االتفاقيةضمن الواردة اللجنة دور فعيل لتمادة 18مناالتفاقية ببروتوكول اخياري ألحقت كما 



مع الدنيا، تساءل اإلعاقة عالميا، نبعد أن توصلنا إلى هذا الكم العظيم من المنجزات لصالح ذوي 

تي أقرتها الدنيا؟ ال نتلقف هذا وندفع اللجان المحلية لكتابة التقارير الكافية ونفعل بنود االتفاقات اللماذا

لم نستثمر شيوع المراكز والمؤسسات والمبادرات المعنية بذوي اإلعاقة؟ لماذا

للشهيد غسان كنفاني(الشمستحت رجال ) من وحي قراءة رواية 







أفضل الممارسات في الدول العربية وجهودها في
إتاحة النفاذ الرقمي لألشخاص ذوي اإلعاقة 

نماذج ناجحة

منى خليفه حماد/ تقديم 

مستشار وخبير في التميز والتنظيم المؤسسي 

وشؤون أصحاب الهمم 

يبمدير ومؤسس مركز علمني لالستشارات اإلدارية والتدر



Timليبيرنرزتيم"بذلكصرحوقد Berners-Lee"،شبكةومخترعمدير
ملللعأساسيبشكليتمالويبتصميمبأن،W3Cالعالميةالويب

أولغتهمأوبرامجهمأوأجهزتهمعنالنظربغضاألشخاص،جميعمع
.قدراتهمأومواقعهم

واستخدامتاإلنترنمواقعتصفحمثلواالتصاالت،المعلوماتتكنولوجيااستخدامأصبح•

يميةوالتعلاالقتصاديةالحياةمنأساسًياجزًءابسرعة،اإلجتماعي،التواصلوسائط

تخداماسمنالجميعيتمكنأنالضروريمنلذلك.اليومالناسمنللعديدواالجتماعية

بنفسقةاإلعاذوياألشخاصيتمتعبحيثاإلجتماعي،التواصلووسائطاإلنترنتمواقع

.آخرشخصأيمثلمثلهموالمعارفالمعلوماتإلىالوصولكيفية

إالعالميةالهذهتتحققوالعالميتها،فيتكمنالعنكبوتيةالشبكةقوةأنالمعروفمن•

.لهاالمستخدمينطبيعةعنالنظربغضالجميع،قبلمنلهاالوصولبإتاحة



؟ E-Accessibilityما هو النفاذ الرقمي أو اإللكتروني

تالمعلوماتكنولوجيااستخدامعندبسهولةوالمعارفللمعلوماتالوصولإلمكانيةيشيرمفهوم•

.اإلعاقةذوياألشخاصقبلمناإلنترنت،مواقعمثل،(ICT)واالتصاالت

اصاألشخمتناولفيويجعلهالهدف،هذايحققماهواإلعاقةذويلألشخاصالرقميالنفاذأنيعنيمما•

.المعرفيةوالقدرةوالبصريةوالحركيةالسمعيةاإلعاقاتمنمتنوعةمجموعةلديهمالذين

قبلمنماتالمعلوإلىوالوصوللالستخداممناسباً وجعلهالمحتوىتطويرإلىاإلنترنتمواقعيحتاجلهذا•

.اإلعاقةذوياالشخاص

https://www.w3.org/standards/webdesign/accessibility

https://www.w3.org/standards/webdesign/accessibility


لألشخاص ذوي اإلعاقةتحسين النفاذ الرقمي وتوفيره 

ع استخدام مواقاألشخاص ذوي اإلعاقة من إن تحسين النفاذ الرقمي وتوفيره سيمكن 

كل صحيح اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي وكافة الوسائل واألدوات المتعلقة بها بش

كثر فعالية  :لهذا يجب أن يتمتع النفاذ الرقمي باآلتي. وأ



"اإلعاقةذوياألشخاصلحقوقالمتحدةاألمماتفاقية"بتعترفمواقعتصممأن•

مادة).اناإلنسحقوقمنأساسيكحق"واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياإلىبالوصول

قدمعلىاإلعاقةذوياألشخاصوصولإمكانيةتكفلالتي(الوصولإمكانية9رقم

صاالت،واإلتوالمعلوماتالنقلووسائلالمحيطةالماديةالبيئةإلىغيرهم،معالمساواة

متاحةالاألخرىوالخدماتوالمرافقواإلتصال،المعلوماتونظمتكنولوجياذلكفيبما

.السواءعلىوالريفيةالحضريةالمناطقفيإليه،المقدمةأوالجمهورلعامة



.سهولة الوصول إلى مصادر المعرفة•

ةاإلعاقذويلألشخاصالفعالاالجتماعياإلدماجيحققبحيثالرقميالنفاذدعم•

.الناميةانالبلدفيواألشخاصالريفيةالمناطقفيواألشخاصالسنكبارمثل،وغيرهم

العالميف الناسمنكثيريواجههاالتيوالتفاعلالتواصلتعترضالتيالحواجزيزيل•

.المادي

بحثبنتائجتتمتعاإلعاقة،ذويفئاتلكافةالرقميالنفاذتحققالتياإلنترنتمواقعإن•

......،مبكرةمرحلةفياإلعاقةذوياألشخاصوصولفيوزيادةأقل،وتكاليفأفضل،



النفاذ الرقمي على الصعيد الدولي 

ها هناك قواعد ولوائح لمعايير النفاذ الرقمي، أعد

لتحقيق النفاذ (W3C)اتحاد شبكة الويب العالمية

.  الرقمي والمشاركة في محتوى مواقع اإلنترنت

وهي عبارة عن 2008مايو 3دخلت حيز التنفيذ في 

:إرشادات
https://www.w3.org/standards/webdesign/accessibility

https://www.w3.org/standards/webdesign/accessibility


البصرية السمعية

الحركية الكالمية اإلداركية

يستخدمون

مختلف التكنولوجيا المساعدة واألساليب البديلة

الجوالالمستندات الرقمية وتطبيقات اإلنترنت و

تتفاعل



اإلعاقات البصرية

.قارئات الشاشة•

.قارئات برايل•

.وظائف التكبير•

.التباين العالي في األلوان•



اإلعاقات السمعية

.الشرح التوضيحي •

.النصوص لمحتوى الفيديو•



اإلعاقات الحركية

.برنامج تحويل الكالم إلى النص•

.طالتفاعل مع لوحة المفاتيح فق•



اإلعاقات الكالمية

وسيلة غير 

.صوتية

اإلعاقات اإلدراكية

تصاميم منظمة 

.وواضحة



(:إمكانية الوصول الرقمي)النفاذ الرقمي 

قات الممارسات لجعل المستندات الرقمية وتطبي

لك اإلنترنت والجوال متاحجة للجميع بما في ذ

.األشخاص ذوي اإلعاقة

ل قابلة للوصو
.من الجميع

قابلة 
.لالستخدام

مفهومة 
.وواضحة

.قوية
يمكن الوصول )

دام للمحتوى باستخ
.(تقنيات متنوعة



https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Persons-with-Disabilities/Pages/E-Accessibility.aspx

الخاصمنصة فريدة للشراكات العالمية بين القطاعين العام و

:ITUلالتصاالتالدولياالتحادمنصة

عجلةتقودالتي،(ICT)واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياتمسائلفيالمتخصصةالمتحدةاألمموكالةهو

ماتضموعضويةعضوا  دولة193معجنبإلىجنبا  واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياتمجالفياالبتكار

.واإلقليميةالدوليةوالمنظماتوالجامعاتالشركاتمنكيان900عنيزيد

https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Persons-with-Disabilities/Pages/E-Accessibility.aspx


الجهود العربية في إتاحة النفاذ الرقمي ألشخاص من ذوي اإلعاقة

لتعرف على المجتمع، ضرورة الألشخاص ذوي اإلعاقة في يقودنا التأكيد على أهمية النفاذ الرقمي 

ظمات صور النفاذ الرقمي المتاحة في عالمنا العربي، والجهود المبذولة من قبل الحكومات ومن

المجتمع المدني وشركات التقنية العاملة في هذا المجال، 

.ع وتقدمهباعتبار النفاذ الرقمي أحد أهم العوامل األساسية المساهمة في تنمية المجتم



ةفي دولة اإلمارات العربية المتحد

هيئة الطرق والمواصالت 
بدبي

https://www.rta.ae/wps/portal/rta/ae/pod/



ةفي دولة اإلمارات العربية المتحد
بعجماندائرة التنمية السياحية 

https://ajman.travel/ar-ajmantourism/#\



https://mada.org.qa/?lang=ar

في دولة قطر

https://mada.org.qa/?lang=ar


في مملكة البحرينليجيالجمعية الخليجية لإلعاقة بدول مجلس التعاون الخ

https://gulfdisability.org/

https://gulfdisability.org/


توصيات مركز علمني لإلستشارات اإلدارية والتدريب

النفاذتراطاتاشمعيتوافقبماالمختلفةوالتقنياتوالتطبيقاتاإلنترنتمواقعتصميم•

.ويسرسهولةبكلالذكيةالخدماتتقديمبهدفالرقمي،

في(..والخاصةالحكوميةوالجهاتوالشركاتوالمؤسساتالمطورين)منكلاهتمام•

.الجودةعاليةالنفاذأدواتمناالستفادة

منتجاتهمعرضعنداإلعاقةذويفيهمبماالمجتمعفئاتكافةاحتياجاتمراعاة•

.اآلخرينمعالمساواةقدمعلىوخدماتهم

.التشغيلنظاملشرحالرقمي،المحتوىفيالعربيبالقاريءاإلهتمام•

.العربيةباللغةداعمةتكونأنالذكيةوالتطبيقاتالبرامجأصحابمراعاة•





  م" 2021الملتقى الدولي السادس ألخصائي مؤسسات األشخاص ذوي اإلعاقة لعام  

  موضوع الملتقى 

  النفاذ الرقمي وانعكاساته على جودة خدمات مؤسسات االشخاص ذوي االعاقة

  ورقة العمل بعنوان 

  48 تجربة قطر

  نموذج ناجح في تطبيق النفاذ الرقمي لألشخاص ذوي اإلعاقة 

   

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  

االجتماعية على اتاحة الفرصة لي لكي اكون ضمن  ةللمسؤوليفي البداية اشكر الشبكة االقليمية 

     2021المتحدثين بالملتقى الدولي السادس ألخصائي مؤسسات األشخاص ذوي اإلعاقة لعام 

جح في تطبيق النفاذ الرقمي  نموذج نا) كتجربة قطر(   بعنوانالتي سوف اقدمها ورقة العمل 

  لألشخاص ذوي اإلعاقة 

  بسم هللا الرحمن الرحيم 

% من سكان العالم أي أكثر من مليار شخص  15أن تقديرات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن 

، وأن اإلعاقات على أنواع مختلفة (فمنها الجسدية والحركية   بإحدى اشكال االعاقةيعيشون 

والعقلية واإلدراكية والعصبية والحسية والنفسية والنمائية  )، وكل نوع منها يستدعي اعتبارات 

  خاصة لدى رسم السياسة العامة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

تاحة الفرصة لدعم السياسات المتعلقة  حد أدوار اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة هو إإأن 

بتنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية، وبالتالي المساهمة في تحقيق "مجتمع للجميع" ، وكذلك التأكيد  

على أن برنامج العمل العالمي المتعلق بذوي االعاقة والقواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص  

  لمتعلقة بتنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية. لذوي االعاقة يعمالن على تحسين السياسات ا



بشأن حقوق   2006أن اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التي سنتها األمم المتحدة عام  

، تقضي بأن 2008األشخاص ذوي اإلعاقة والتي صدقت عليها معظم الدول ودخلت حيز النفاذ في  

  : اد التاليةحيث شملت المو تتخذ الدول األطراف التدابير المناسبة

  وتنص)  2(المادة 

وتعني التعديالت والترتيبات الالزمة والمناسبة التي ال تفرض عبئاً  ، الترتيبات التيسيرية المعقولة 

مفرطاً أو غير ضروري لضمان تمتع األشخاص ذوي اإلعاقة على أساس المساواة مع اآلخرين  

  ة الكالم والنفاذ إلى المعلومات)   بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية وممارستها (أي حري

  تنص: ) والتي 2-1الفقرة ( )  9المادة (

  على قدم المساواة مع غيرهم، إلى  إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة،وتشجع على  تكفل 

تشجيع  ، ووخدمات الطوارئ بما فيها شبكة اإلنترنت الجديدة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

تصميم وتطوير وإنتاج وتوزيع تكنولوجيات ونظم معلومات واتصاالت يمكن لألشخاص ذوي اإلعاقة  

     .الوصول إليها في مرحلة مبكرة 

  تنص: د) والتي  -ج -الفقرة (أ) 21المادة (

  تزويد األشخاص ذوي، و تكفل ممارسة األشخاص ذوي اإلعاقة لحقهم في حرية التعبير والرأي

لومات باستعمال األشكال والتكنولوجيات السهلة المنال والمالئمة لمختلف أنواع  اإلعاقة بالمع

حث الكيانات  ، واإلعاقة في الوقت المناسب ودون تحميل األشخاص ذوي اإلعاقة تكلفة إضافية 

الخاصة التي تقدم خدمات إلى عامة الناس، بما في ذلك عن طريق شبكة اإلنترنت، على تقديم  

تشجيع وسائط اإلعالم  ، لألشخاص ذوي اإلعاقة بأشكال سهلة المنال واالستعمال  معلومات وخدمات 

الجماهيري (بما في ذلك مقدمو المعلومات عن طريق شبكة اإلنترنت) على جعل خدماتها في متناول  

  األشخاص ذوي اإلعاقة  



  تنص: والتي   )  31(  (المادة 

األشخاص ذوي اإلعاقة بجمع المعلومات المناسبة لوضع  أن تتعهد الدول األطراف في اتفاقية حقوق 

وتنفيذ سياسات إلنفاذ االتفاقية، ويجب أن تُصنّف هذه المعلومات التي يتم جمعها، حيث ينبغي أن  

اإلعاقة أثناء ممارستهم لحقوقهم والعمل على   يتساعد في كشف العقبات التي يواجها األشخاص ذو

  تذليلها،  

عاقة إلى خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومنتجاتها ومحتواها  أن تعظيم نفاذ ذوي اإل

وأجهزتها سيدعم استقاللية األشخاص ذوي اإلعاقة والنفاذ إلى المعارف الرقمية، مع التركيز  

الخاص على الجوانب التي ال يقدمها التعليم المدرسي اليومي، والدمج في الوظائف الهامة في مجال  

ومات واالتصاالت، وبشكل عام النفاذ إلى كل الفوائد التي تؤدي إلى الدمج  تكنولوجيا المعل 

  . االجتماعي بما في ذلك الرعاية الصحية 

  في تطبيق النفاذ الرقمي لألشخاص ذوي اإلعاقة ) ج ناجحوذ(نم واالن سوف اعرض 

  :تجربة دولة قطر الناجحة في اتاحة النفاذ الرقمي لألشخاص ذوي اإلعاقة

،  2008من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في عام دولة قطر 

ومنذ ذلك الوقت قطعت شوطاً كبيراً بإصدار عدد من التشريعات واتخاذ عدد من اإلجراءات والتدابير 

في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز وحماية حقوق ذوي اإلعاقة ودمجهم الكامل في المجتمع  

في عملية التنمية التي تشهدها البالد، ما يعد تأكيداً على احترام دولة قطر اللتزاماتها   وإشراكهم

، والتي تنص على تحقيق المساواة والعدالة لجميع فئات  2030الدولية وتجسيداً لرؤية قطر الوطنية 

  وقطاعات المجتمع . 



  سنلخص تجربة قطر باألمور التالية: 

  2020مؤشر تقييم حقوق النفاذ الرقمياوال: قطر األولى عالميا في 

وحققت المركز األول على المستوى العالمي واالقليمي وعلى  من خالل مركز مدى تفوقت دولة قطر 

حيث حصلت على مؤشر تقييم  ،  ادية النظيرة وعلى مستوى التنفيذمستوى مجموعة التنمية االقتص

عن المبادرة العالمية لتكنولوجيات  )   الصادر DARE INDEX( 2020حقوق النفاذ الرقمي لعام 

، وهو مؤشر يقيس مدى تقدم الدولة في اتاحة تكنولوجيا  G3ictالمعلومات واالتصاالت الشاملة  

المعلومات واالتصاالت للجميع بما في ذلك األشخاص ذوي اإلعاقة تنفيذا التفاقية األمم المتحدة  

  لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

  تقريراً للدول التي تهدف إلى:  137ي شمل في نسخته الثانية مسحا لـ وتظهر نتائج المؤشر الذ 

   توفير مقاييس عالمية للناشطين والمهتمين في مجال تمكين ذوي اإلعاقة لتقييم التقدم الذي

  . تحديد الفرص في تنفيذ النفاذ الرقمي لألشخاص ذوي اإلعاقة  ،تحرزه 

   تحديد مستوى االلتزام الكبير لدولة قطر تجاه حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وشمولهم رقميا

إلظهار مدى ايمانها بأهمية استثمار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بهدف إطالق القدرات  

  دتهم من أجل تحقيق االستقاللية واالعتماد على الذات.  الكامنة لألشخاص ذوي اإلعاقة ومساع

ناجح في تطبيق النفاذ الرقمي وانعكاساته على جودة خدمات مؤسسات االشخاص عرض نموذج 

  :في قطر ذوي االعاقة

الجميع يعتقد اني سوف اعرض تجربة المركز الذي املكه بدولة قطر وتم افتتاحه منذ ثمانية عشر 

في مؤتمرات  اني عرضت التجربة وحقيقة   عام (مركز الدوحة العالمي لذوي االحتياجات الخاصة) 

قدم الكثير ودعم المدارس مركز اخر بدولة قطر لسوف اعرض تجربة اليوم ، ولكني وملتقيات عدة 



الدامج بتوفير التكنولوجيا بتعليم الطلبة من ذوي االعاقة وانا كمتخصصة وبرفسور بالتربية الخاصة  

  (تجربة مركز مدى): افتخر بإنجازاته 

مركز التكنولوجيا المساعدة مدي الذي يعد مركز االمتياز في نفاذ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  

مسيرة التطوير عبر جهودها واستراتيجيتها التي تهدف  وله دور بارز في،  قطرفي  باللغة العربية 

إلى إطالق القدرات وتحقيق تعليم مجتمع رقمي شامل، حيث تتوافق استراتيجية وزارة المواصالت  

واالتصاالت واستراتيجية مركز مدى مع االستراتيجية الوطنية للدولة من خالل االنفتاح الفعال على  

المؤسسات والشركاء االستراتيجيين المحليين واالقليميين والدوليين في سبيل تحقيق أهداف كافة 

بكافة ركائزها لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لذوي   2030التنمية المستدامة ورؤية قطر  

ية  وضمان مشاركتهم الفعالة في مسيرة التنم، االعاقة وكبار السن لتمكينهم من العيش باستقاللية 

في كافة الميادين. ويعمل مركز مدى وفقا للمعايير العالمية وعبر شراكاته االستراتيجية على تمكين  

قاعدة متساوية لألشخاص ذوي اإلعاقة من خالل دعم تطوير سياسات النفاذ الرقمي لتوفير التعليم  

تكنولوجيا المعلومات  الرقمي الشامل وتهيئة النظام البيئي لضمان مشاركتهم في الحياة الثقافية عبر 

واالتصاالت، واتاحة فرص أفضل لهم إلطالق إمكاناتهم االبداعية والفنية والفكرية من خالل االبتكار 

في حلول النفاذ الرقمي باللغة العربية وتوفير منصات رقمية قابلة للنفاذ وبرامج بناء قدرات وفق 

  أفضل الممارسات والمعايير الدولية. 

  اهداف مركز مدى : 

ضعت وزارة المواصالت واالتصاالت ومركز التكنولوجيا المساعدة  قطر مدى التابع للوزارة و

  اهداف واضحة تنادي: 

حفظ حق األشخاص من ذوي اإلعاقة في الحصول على نفس الفرص التي يحظى بها أفراد   -1

  المجتمع في النفاذ الرقمي



ن من النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات  المنادى بضرورة تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار الس  -2

  واالتصاالت 

العمل على تعريب حلول التكنولوجيا المساعدة حتى تصبح متاحة لجميع االشخاص من ذوي    -3

  اإلعاقة ليس في قطر فقط ولكن في المنطقة العربية ككل. 

المبتكرين ورواد األعمال حتى   ونشجعيابقات العالمية واإلقليمية بحيث  المركز يقوم بدعم المس   -4

  تكون أعمالهم ترتكز حول الحلول القابلة للنفاذ. 

  ثانيا: قطر تقدم أفضل تجربة جماهيرية لألشخاص ذوي اإلعاقة في تاريخ بطوالت كأس العالم: 

جميع  ة إلتاحة المحتوى الرقمي لمع عدد من الجهات المحلي للمشاريع واإلرث تتعاون اللجنة العليا 

بصورة ميسَّرة ، للمحتوى الرقمي جماهير كأس العالم ، وفي مقدمتهم األشخاص ذوي اإلعاقة

على المواقع  نسخة شاملة وميسرة من المونديال وسهلة االستخدام في إطار سعي دولة قطر لتنظيم

  .  واستخدام تطبيقاتها الهاتفية اإللكتروني 

  التمكين: منتدي 

ومن بين الجهات الداعمة لمنتدى  ،  وهو تابع للجنة العليا للمشاريع واإلرث    2016اسس عام 

التمكين مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة الذي يُعد من األعضاء المؤسسين للمنتدى وشريكاً أساسياً  

معاير العالمية للنفاذ  المنتدى لل  ، ويطبق   لرقمي التي تبذلها اللجنة العليافي دعم جهود النفاذ ا

يضم خبراء ومختصين يمثلون الجهات والهيئات المعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة في  وهوالرقمي 

  . قطر

  هدف المنتدى: ي 

النسخة  2022يقومون بدور محوري في دعم الجهود الرامية إلى أن يكون مونديال قطر فهم  -

  العالم. األكثر شموالً وإتاحة في تاريخ بطوالت كأس 



  . لتواصل بشكل مباشر مع األشخاص ذوي اإلعاقة ا-

التعرف على متطلباتهم وآرائهم لضمان أن تلبي جميع معايير الوصول واإلتاحة المعتمدة في  -

  االستادات وتلك الخاصة بالمحتوى الرقمي كافة احتياجاتهم وتطلعاتهم. 

اإللكتروني الخاص باللجنة العليا   تصفّح الموقعسهولة وصول ذوي االعاقة للمعلومات عن طريق -

  واستخدام تطبيقاتها الهاتفية دون مساعدة من أحد. 

سيُسهم هذا التوجه في إبقاء األشخاص ذوي اإلعاقة من مختلف أنحاء العالم على اطالع تام بآخر  -

  . المستجدات المتعلقة باالستادات 

سترحب بالزوار خالل فترة استضافة   أبرز الوجهات والمعالم السياحية التيسهولة التعرف على -

  ". 2022قطر لمونديال 

المنتدى يقدم نموذجاً يشجع تطبيقات كتلك الخاصة بحجز تذاكر الطيران والفنادق ليسيروا على -

  نهجه واإلسهام في إثراء تجربة المشجعين. 

  ثالثا: دولة قطر بالتعليم والنفاذ الرقمي: 

أساسي بفاعلية وجودة نظمها التعليمية. وفي العصر الرقمي يرتبط تطور الشعوب وتقدمها بشكل 

اليوم، يبحث المتعلمون عن فرص تعلم مبتكرة تتجاوز النهج التقليدي القائم على الفصول الدراسية  

وعلى مبدا قياس واحد يناسب الجميع، كي يستفيدوا بشكل أكبر من تكنولوجيا المعلومات  

في الواقع  أصبحت االستفادة من التكنولوجيا الرقمية ضرورة واالتصاالت وتسخيرها في التعليم. و

لألنظمة التعليمية ألنها توفر فرصاً غير مسبوقة لجميع المتعلمين من ذوي اإلعاقات المختلفة،  

  للتعلم بفعالية وتجاوز الحواجز التي تمنعهم من التحصيل العلمي الهادف.

تنص على اهمية   من اتفاقية االشخاص ذوي االعاقة والتي   ٢٤ ةالمادوقد قامت دولة قطر بتطبيق 

حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على الدعم الالزم في نطاق نظام التعليم العام لتيسير  بالتعليم 



عدم استبعاد األشخاص ذوي اإلعاقة من النظام التعليمي العام على  و ،حصولهم على تعليم فعال

أهداف التنمية المستدامة،   ن تحقق الهدف الرابع من وبذلك استطاعت قطر ا،   أساس اإلعاقة

المصممة لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع، تعتمد على مبادئ الوصول والمساواة  

حيث ركز الهدف الرابع لخطة األمم المتحدة ووالشمول لبناء مجتمعات مستدامة قائمة على المعرفة. 

جميع: “ضمان التعليم الجيد الشامل والمنصف وتعزيز فرص  على تحقيق جودة التعليم لل 2030لعام 

تكنولوجيا المعلومات  استطاعت دولة قطر ان تجعل ل . وعلى هذا األساس التعلم مدى الحياة للجميع

ذوي   بمن فيهم ، في قطر واالتصاالت دوراً أساسياً في ضمان الوصول إلى التعليم الجيد للجميع

ه التكنولوجيا واالستفادة منها، وبالتالي تحسين تجاربهم وخبراتهم  الوصول إلى هذبتسهيل اإلعاقة 

  التعليمية.  

األدوات الرقمية   فجعلتمن أجل أن يكون التعليم الرقمي شامالً ومتاحاً لجميع المتعلمين، دولة قطر و

بشكل صحيح وشامل   وصممتهاوالمنصات والمحتويات والحلول التكنولوجية في متناول الجميع، 

لذلك قامت  لدعم وتمكين كل متعلم مع مراعاة قدراته وإعاقاته وتفضيالت التعلم الفردية الخاصة به. 

والمحتويات التعليمية   تمكن منصات التعلم اإللكتروني والتطبيقات ب وزارة التعليم بدولة قطر 

المتعلمين من استخدام ميزات إمكانية النفاذ وضمان التوافق مع التكنولوجيا المساعدة، والتي  

تسمح على وجه الخصوص بالنفاذ إلى المواد التعليمية الرقمية وتقديمها بشكل صحيح وبطرق  

  . متعددة تناسب احتياجات وتفضيالت المتعلمين 

وتفضيالت العرض  ،  وضبط تباين األلوان ،  توسيع واختيار الخطوط قطر ب قامت  على سبيل المثال   

،  وتبسيط الواجهات  ، وتكييف محتوى الصفحة ، واستخدام النصوص البديلة للصور والمرئيات  ، 

  .   والتنقل باستخدام لوحة المفاتيح وما إلى ذلك، واستخدام برامج قراءة الشاشة  

  معلومات واالتصاالت الشاملة للتعليم تشمل ما يلي: تكنولوجيا ال وقد جعلت دولة قطر 



التكنولوجيا في السوق، (مثل أجهزة الكمبيوتر ومتصفحات الويب وبرامج تحرير  توفير -١

النصوص اإللكترونية ومعالجات النصوص واللوحات البيضاء واألجهزة المحمولة وما إلى ذلك)  

  . لجميع المتعلمين

التكنولوجيا المساعدة التي تخفف من حواجز الوصول (مثل قارئات الشاشة والفأرات  توفير -٢

  .ولوحات المفاتيح البديلة وأجهزة االتصال المعززة والبديلة وتطبيقات أخرى)

  التوافق بين منتجات التكنولوجيا المساعدة والتكنولوجيا السائدة.العمل على  -٣

  والمتماشية مع مختلف االعاقات   ابلة للنفاذ الرقميموارد التعلم الرقمية القتوفير    -٤

  . منصات التعلم اإللكتروني القابلة للنفاذ الرقمي توفير -٦

تسخير تكنولوجيا المعلومات   من اجلالخطوات اآلتية ب ت دولة قطر متمثلة بالوزارة حقق

  واالتصاالت الشاملة في التعليم واالستفادة القصوى من مزاياها: 

  وضع سياسات واستراتيجيات داعمة. -١

  رفع الوعي وتنمية القدرات والتدريب المستمر.-٢

  . تقليص الحواجز التي تحول دون النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المناسبة-٣

  .حلول مالئمة إلمكانية النفاذ والتكنولوجيا المساعدةتوفير  -٤

  .ضمان إمكانية النفاذ إلى منصات التعلم اإللكتروني ومحتوى التعليم الرقمي-٥

  من ذوي اإلعاقة.  الطلبة التصميم الموجه للجميع دون استثناء وتلبية احتياجات   -٦

  رير والتقييم المطلوبة. وتوفير أدوات التح  ،تطبيق مبادئ التصميم الشامل للتعلم   -٧

  : أسر األشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد  لدعم

منصة التعلم اإللكتروني لمساعدة أسر األشخاص المصابين باضطراب  وزارة التعليم كما أطلقت 

ومواد تدريبية وتعليمية ، طيف التوحد، حيث تحتوي المنصة على فيديوهات توجيهية ومهاراتية 



موجهة لألسر من قبل أخصائي السلوك والعالج الوظيفي وعالج النطق واللغة واألخصائيين  

  النفسيين. 

  دولة قطر بالصحة والنفاذ الرقمي: رابعا: تجربة 

ألشخاص ذوي اإلعاقة  ا  صحةاالهتمام ب 25اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة تدعو المادة 

صحية بما في ذلك خدمات إعادة التأهيل الصحي. الخدمات العلى  والمساواة وعدم التمييز بحصولهم

بنفس جودة الرعاية التي يقدمونها إلى  تقديم رعاية إلى األشخاص ذوي اإلعاقة ، مع الكشف المبكر 

ضرورة ب 11المادة ومع النفاذ الرقمي يالحظ تركيز اتفاقية االشخاص ذوي االعاقة على   اآلخرين، 

أخذ التدابير الالزمة لضمان حماية وسالمة األشخاص ذوي اإلعاقة في الحاالت الخطر والطوارئ 

يقتصر االهتمام بذوي اإلعاقة وحسب بل يقتضي  اإلنسانية، وهذه الدعوة تتطلب بالضرورة أن ال 

تقديم الدعم االجتماعي والنفسي ألسرهم وبطريقة ممنهجه لتتمكن من تقديم الدعم الالزم واألمن 

الخدمات الصحية    ويالحظ اهتمام الصحة بالنفاذ الرقمي بدولة قطر بتوفير لذوي اإلعاقة ، 

ذوي اإلعاقة عن طريق العيادات والخدمات    والتأهيلية والخدمات الطبية المساندة لألشخاص

  االفتراضية باستخدام تقنية االتصال المرئي والهاتفي. 

وتشمل الخدمات عن بعد كذلك اإلجازات المرضية، وتوصيل األدوية والمستلزمات الطبية األخرى 

د  والوثائق الطبية الرسمية إلى المنازل.  كما أعدت وزارة الصحة العامة مجموعة من الموا

  التعليمية والفيديوهات التوعوية لرفع الوعي حول التدابير الوقائية لذوي اإلعاقة  

  مركز االتصال الموحد لقطاع الصحة : 

 –يالحظ اهتمام وزارة الصحة بالنفاذ الرقمي لذوي االعاقة بتسهيل التواصل بين المريض وطبيبه  

أطلقت وزارة الصحة العامة مركز االتصال الموحد لقطاع الصحة في وقد  ، تسهيل وصول االدوية  



، كما وفرت مؤسسة حمد الطبية من ذوي االعاقة واسرهم  دولة قطر والذي يتلقى االستفسارات  

  خطاً ساخناً ألهالي األطفال من ذوي اإلعاقة لتقديم االستشارات  

إلعاقة وتطوير إجراءات التشخيص ويتم العمل ضمن االستراتيجية على تحسين الكشف المبكر ل

واإلحالة للخدمات وتطوير برامج وخدمات التدخل المبكر، باإلضافة إلى إعداد سجل لألشخاص ذوي 

اإلعاقة، وكذلك توفير الحصول على الخدمات الصحية العامة والمتخصصة بدون عوائق، كما  

م على جميع الخدمات  بحصولهستعمل هذه األولوية على تشجيع دمج األشخاص ذوي اإلعاقة 

بغرض تمكينهم من مثلهم مثل االشخاص من غير ذوي االعاقة (المساوة وعدم التميز) الصحية 

تحقيق مستقبل أفضل ألنفسهم ولآلخرين. وقد تم وضع عدد من األهداف والمشاريع بهدف تحقيق 

  .  وبدأ قطر بتنفيزها  هذه األهداف

نموذج ناجح في تطبيق النفاذ الرقمي ) كتجربة قطر(      والى هنا اكون قد انهيت ورقة العمل بعنوان 

  لألشخاص ذوي اإلعاقة 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 





اتاحة  في وجهودهاالدول العربية  في الممارسات أفضل
لألشخاص ذوي اإلعاقة الرقمي النفاذ

ناجحة لنماذج عرض

أسامة مدبولي
خبير واستشاري في مجال التربية الخاصة ومدرب معتمد
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االعاقة ذوي لألشخاص الرقمي النفاذ

  ضرورة اصبح االعاقة ذوي لألشخاص الرقمي النفاذ اتاحة ان•
 مراكز من الكثير اغالق ومع كورونا جائحة وجود ظل في حتمية

 النفاذ اهمية زادت الفيروس تفشي من الخوف بسبب االعاقة
.الرقمي

 ذوي من االشخاص حقوق حفظ هو الرقمي النفاذ هذا هدف و •
 لمجتمعا عليها يحصل التي الفرص نفس على الحصول في االعاقة

  .الرقمي النفاذ في



 هذا بخصوص تواجهنا ان يمكن التي المشاكل من العديد وهناك•
 تىح المساعدة التكنولوجيا حلول تعريب رأسها وعلى الموضوع

 المنطقة في االعاقة ذوي من االشخاص جميع الى متاحة تصبح
 والحلول ةالمساعد تكنولوجيا في االبتكارات من واالستفادة العربية
 ذوي اشخاص لجميع الكاملة االمكانيات اطالق اجل من الرقمية
 لقابلةا الرقمية المنصات تطوير ودعم قدراتهم بناء خالل من االعاقة

  .معها سيتعاملون التي للنفاذ



 ولوجياتكن خالل من المستمر للتعليم شامل نظام توفير•
 ومبدأ ةثقاف ترسيخ الى باإلضافة واالتصال، المعلومات

 لألشخاص وتوفيرها الفرص على للحصول المساواة
 خدامواست الحياة في المشاركة في لتمكينهم االعاقة ذوي

 عبر يةباستقالل والفكرية والفنية االبداعية امكانيتهم
 في دمجهم بهدف واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا
 مع ىتتماش التي الخدمات تلك وتوفير الرقمية الخدمات
.الدولية المعايير



بي تميزت في العالم العرالتكنولوجيا المساعدة مؤسسات تقدم على  نماذج

الحكومة اإللكترونية نجحت مملكة البحرين في النفاذ الرقمي من خالل •
حيث يستطيع الشخص العادي او الشخص من ذوي اإلعاقة الدخول على •

ني مركز االتصال الوط(مزود برقم كما انه  واتمام أي معاملة الكترونيةالموقع 
لدعم عمليات لحل أي مشكلة تواجه أي شخص عادي او من ذوي اإلعاقة ) 

.  االتصال بين الجمهور والوزارات والهيئات الحكومية في مملكة البحرين
ويقدم المركز خدمات الحكومة اإللكترونية على مدار الساعة من خالل الرقم 

80008001  المجاني .





ة وزارة العمل والتنمية االجتماعيوتتيح هذه الخدمات المقدمة من •
لألشخاص من ذوي اإلعاقة إمكانية االطالع على مختلف أنواع 

 المقدمة لهم، كما يمكنهمالرعائية والتأهيلية والمهنية الخدمات 
هيلية االطالع على إجراءات التسجيل المتبعة من قبل المراكز التأ

.لكل خدمة



فئة الصماالتصال المرئي لألفراد من 
خدمات اتصال ال  مركزمع خبراء لغة اإلشارة في   لألفراد من فئة الصم التواصل يمكن

ي ، أو لترجمة أاإللكترونية  استخدام خدمات الحكومة، وذلك للمساعدة في الحكومية
.موقف قد يمر به األصم ويحتاج إلى مساعدة للتواصل مع الطرف اآلخر

د ، قد يحتاج خاللها الفرترجمة أي موقف أو محادثة  كما يقدم المركز للجميع خدمة
.للتواصل مع فرد آخر من فئة الصم

 : وذلك عن طريق
  8001  االتصال المرئي بالرقم من خالل:االتصال المرئي عبر األجهزة الذكية •

8000 )973 (+
Skype االتصال المرئي عبر •
  .egovbahrain بإضافة جهة االتصال التالية •



العربي  تميزت في العالمالتكنولوجيا المساعدة مؤسسات تقدم على  نماذج

مدى نفاذ رقمي للجميع. 2

عام  تأسستمؤسسة ذات نفع عام مركز للتكنولوجيا المساعدة 
مع معاني الشمولية الرقمية وبناء مجتكمبادرة لتوطيد  2010

وم مركز وقد أصبح مدى الي. تكنولوجي قابل للنفاذ لذوي االعاقة
.العالم االمتياز في النفاذ الرقمي باللغة العربية على مستوى

  



 الثقافة قطاع و التعليم قطاع في االعاقة ذوي تمكين على يعمل انه كما
المعلومات تكنولوجيا خالل من شموال اكثر ليصبح المجتمع و

 عالميةال للمعاير وفقا الرقمية المنصات واعتماد تطوير على ويعمل
 حلولال عدد وزيادة الوعي ورفع االستشارات وتقديم الرقمي للنفاذ

 ةلمشارك الفرص تكافؤ لزيادة وذلك العربية باللغة المساعدة
 يدبالصع مدى حصلت الرقمي، المجتمع في االعاقة ذوي االشخاص

.ميالرق النفاذ حقوق تقييم مؤشر في االول المركز على العالمي



 حيث المفتوحة التعليمية المصادر منصة المنصات على االمثلة من
 مع نترنتاال في الموجودة المفتوحة التعليمية الموارد المنصة تتضمن

 عبر التفاعلية الخدمات من مجموعة توفر وهي مفتوح ترخيص
.تاالنترن عبر االمور اولياء و المتعلمين و للمعلمين االنترنت

 التي طبيقاتالت من مجموعة تتضمن التعليمية اإللكترونية التطبيقات 
 لقابلةا التعليمية المصادر .الطالب جميع تعليم لغرض تطويرها تم

 للنفاذ قابلة جاتمنت تصميم يتم عندما للنفاذ القابل ابل مصدر مثل للنفاذ
 ابل ممتص السبب لهذا يحبونه، بما القيام الناس من اكبر لعدد يمكن

.مايكروسوفت و قوقل وتبعتها للنفاذ قابلة منتجات



نيةمدينة الشارقة للخدمات االنسا. 3
 تقدم خدمات التعليم ووهي مؤسسة غير حكومية تطوعية  1979تأسست عام  

و رة على مناصمؤسسة رائدة تعمل التأهيل لألشخاص ذوي االعاقة، تميزت بانها 
ستقلين االشخاص ذوي االعاقة في العالم العربي حتى يصبحوا موتمكين  احتواء

.  في مجتمعهم
نفاذ أسست مركز التقنيات المساندة بأسلوب رقمي مميز و مبدع يساهم في ال

ن بعد الرقمي لذوي االعاقة في كل المجاالت حتي تصبح جميع الخدمات متاحة ع
وإتاحة تقديم االستشارات في  النفاذ الرقمي

  



: ثم ظهرت العديد من المنصات اإللكترونية مثل 

)  help me(منصة ساعدني 1.

اتها تحمل في طيمنصة الكترونية وهي  بالكويتموجودة 
نمائية تخدم فئات االضطرابات الالتي العديد من المميزات 

في ة طبقا لمعاير الجودة العالميداخل المراكز والمؤسسات 
.  التعليم الخاص



)Ynmo(منصة ينمو . 2

اد لألفرتحسين جودة الخدمات المقدمة تهدف الى  منصةهي 
 متصميالخدمات وتتيح لمقدمي ذوي االحتياجات الخاصة 

سر وسهولة البرامج التأهيلية والتربوية الفردية بكل ي متابعةو



:يومن أبرز التحديات التي توجهنا مع وجود تحدي أكبر وهي جائحة كورونا ه

.لذوي االعاقةللوصول الى النفاذ الرقمي الجهات /من قبل المنظماتتدني الوعي 1.

.تشريعات تضمن النفاذ الرقمي وتلزم كل الجهات بتطبيقهعدم وجود 2.

.محددة في تحقيق واستدامة الوصول الرقمي لذوي االعاقةعدم وجود معايير 3.

.وعدم وجود استشراف للمستقبلضعف التهيئة واالستعداد 4.



المعرفة الرقمية لذوي االعاقة

تعزيز مفهوم القراءة والكتابة الرقمية1.

تراعي مختلف االحتياجاتتوفير المحتوى الرقمي بطرق 2.

)الكتب والقصص الرقمية(واالنخراط زيادة مستوى التفاعل 3.

تساعد في تحديد نقاط الضعف4.



معايير صناعة المحتوى الرقمي لألشخاص ذوي االعاقة 

.الرقمي التعليميبصناعة المحتوى  يهتممتعلم  بناء مجتمع1.

.أن يتم مراجعة المحتوى من قبل فريق المتخصصين2.

).وليس عزل(أن يحتوي على فرص التفاعل واالندماج 3.

.أن يشمل المحتوى الرقمي على المهارات الرقمية الضرورية4.



.ريحةتصميم المحتوى بعدة طرق يناسب مختلف االحتياجات ليصل ألكبر ش. 5

.إضفاء الطابع الشخصي على تجارب التعلم. 6

. توظيف مبادى التصميم الشامل للتعلم. 7
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ـل  ورقــة عــ
 

اص ي لألش ق فاذ ال عاق في إتاحة ال ي لل اد العال ا في االت  ع ت
 ذو االعاقة

 

اص ذو اإلعاقة لعام  ات األش س ائي م ادس ألخ ولي ال قى ال ل    2021لل
 

ان ــ ـ عــ  تـ
اص ذو االعاقة" ات األش س مات م دة خ اساته على ج ي وانع ق فاذ ال  "ال

 

ع. / أ ال إر ر   ح
عاق قة لل ل إدارة ناد ال  ع م
عاق ي لل اد العال  األم العام لالت
اد ان تق شهادة اإلت  رئ ِل



عاق ي لل اد العال  االت
 

عاق  ي لل اد العال ة م  150ة جامعة شاملة ت  2011عام ) WDU(تأس االت ع ة ف م
ي ت 88 اص ذو اإلعاقة، وال ة األش اق اتفاق هلة ض ن ة ال ول انات ال فلها دولة، ت وضع ال

عاق ي لل اد العال ع اإلت ار ف م ار ت غل على اإلعاقة، وفي إ ة م اإلعاقة لل قا ان ال ل )  WDU( ال
ف إ عاق نه ي لل اد العال ا في اإلت ا أن ع،  اص ذو اإلعاقة في ال ل ت ت إدماج األش لى الع

لة ة وذات ال اف ال ع األ امة مع ج ُ ة ال س ة ال ح  .وال
ان اء  و االعاقة س ا ل هلة ب ة لالماك ال ح شهادات دول ي ت ة ال ح ة ال س ة  ن ال م ح

ة (اوخاصة  ار اك ت احف م ائ م اصالت ح ادق م ارات ف  )…م
اف رس الثة ه اع امها ال اق و االعاقة  هلة ل عاق لالماك ال ي لل اد العال ان ان شهادة االت ي 

و االعاقة ي ل ان ص ا ال  .ه



ي اد العال اعات االت  اج
 

ات واجه س اقي ال عاق و ي لل اد العال ا في االت ي إن ا الع
ت ي م ة ال ائ ار ال ة ان ات، ن ع ات وال على  م ال

لف دول العال في عام  ع في م قف 2020ال ى ال ي ، وح
اعات االف  قال إلى االج االن ا  ي، ق اد العال ل االت ةع  اض



ـة اضـ ــ ـاعــات االفــ ـ  االجــ
 

ة عاي ال ارة وال ان االس اعات الل ل اج إلى  ت ت
ة  ة ع م اض اعات اف ات  zoomاج ع ال غ م  ال

اعات،  ه االج ل ه اج في م ي ق ت ات ال ع  وال
الف اخ افي  غ قع ال اس ح ال ق ال اع وال دول  ال

ا ن ة، إال أن ق ات ال ع اعات وال ار في االج ا في ال
ل دور وم اعات  ه االج اء ه إج ي  اد العال  االت





عاق ي لل اد العال ل االت وت  ب
ارئ  اص ذو اإلعاقة في حاالت ال عامل مع األش  لل



اص ذو اإلعاقة عامل مع األش عاق لل ي لل اد العال ل االت وت  ب
ارئ   في حاالت ال

 
صي اد ُي ي االت عاق العال اك ن  أن )(WDUلل ل ه ي س  :يلي ما ل دولة ل في و

 
 
 
 
 
 
 
 

امه مات تق في الس ات ع إبالغه أو ال حاالت في له خاصة خ ا ال  رئةال

الجنسية االسم

نوع اإلعاقة مستوى اإلعاقة

)إن أمكن(نوع الدواء   
 رقم الهاتف رقم الهوية

 مكان اإلقامة
 اسم الشخص القريب منه رقم هاتفه





جعي*  ة رق م ه ل م  .تأخ 
ه*  ل م ي ل اد العال ر شهادة م االت  .ةت

اد*  قع االت ة إلى م ه ل م اف  .ُت



ف ع ِبه  يف اإلعاقة ذو  دمج ت
عات، الق ت ال اد شهادة ا  االت

ي هلة لألماك العال و  ال  ل
ع اإلعاقة، ف ل  هاتال افة وت
ة اغ ن  أن في ال ها ت  ةمه ب
و  ي اإلعاقة، ل ء ه ال  أي ال ج

ع، م ته ال اع  خالل م وم
عاي تق قة ال ا  ألعلى ال

اصفات ة ال  تق ث وم ،العال
اني ه م هات ه افقه افة ال  .ام



ارة اني ز ا افة هاقوت ال  فقها،م
ة لقِ  م ق ل ة ال  ال

ة ع اد م وال ي االت عاق العال لل



اً  اتل ن ة ارنا اع  ونار  جائ
د وضة والق ف  اعل اً املِ  ان ،ال
ل قل ال ي ل ق  اتم ع ال

ال ئي االت  اهس ا ع ع ال
ع في ي مقا ة  الف ال ال







M/s. World Disability Union

We kindly ask you to send your assessment committee 
to assess the environmental facilities for people with disabilities in our building.

Organization Name: -----------------------------------------------
Type of Organization:  Government  Semi-Governmental  Private
Building type: ---------------------------------------------------
Address: --------------------------------------------------
Tell Number: ---------------------------------------------------
Email: --------------------------------------------------

********************

Applicant Name: -------------------------------------------------
Occupation: ------------------------------------------------
Mobile Number: --------------------------------------------------
Signature: ------------------------------------------------

Stamp: -------------------------------------

Website:  http://www.worlddisabilityunion.com
Email: info@worlddisabilityunion.com
Tell  :        00971-6-5227212

Evaluation Request Form

comworlddisabilityunion.www.



اني حتُ  ات ال س ات وال ة واله م   اصةوال ال
اد شهادة" ي االت هلة لألماك العال و  ال  "اإلعاقة ل

ق ه وت هادة ه  :إلى ال
 
ي * ه  ال
ي *  الف
ون  *  ال
 

ل هة ت هلة ال هادة على ال   دولي، ورق ال
ل خ جل  وع خالله م ال قع ج اد ل  اإلت
هة اصلة ولل هادة، على ال ة أن ا ال ه م ه ه  ادةال

ات، ثالث هي ها وم س ى تق ُعاد ع .ال

Physical Disability

Gold 91 – 100 %

Silver 81 – 90 %

Bronze 70 – 80%









ـاعــي ـ اصــل االجـ ـ  وسـائــل الـ
 

ام ال مع ال ق أع اعات وعق ال ة، االج اض  في اس وال االف
وف ة ال ائ ي االس ة العال بها  ال ار ن ائ ان ا ة،ال  في ق
اد ي االت ات ل ب العال ات ال ا ال وال اد واألع  راتوال
علقة ُ اد ال ي االت ، العال عاق ل لل ان و عل الق ات اتوال  واالتفاق

لة ذات العامة واالرشادات و  ال ا ع االعاقة ب قع ي م س  ىعل ال
ة ن ش اصل وسائل وعلى االن اعي ال  االج
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اص ذوي  اقةلزتام جتاه حقوق األش  اإل
 الرمقيومشوهلم  يف النفاذ   

ات   ىل ا دمه  سري اع إلطالق قدراهتم وت



مقدمة 
حقوق املعاقني ضمن اتفاقية االمم املتحدة

ة • شأن حقوق امن النقاط الواردة مضن اتفاق دة  اص األمم املت ألش
ت ا املعلومات و ولوج ك اقة إماكنية النفاذ إىل  جزء ذوي اإل صاالت 

ىل قدم املساواة مع إماك نية النفاذ ال یتجزأ من حقوق إماكنية النفاذ، 
ة املادیة والنقل .إىل الب



:الرقمي وشمولهم في النفاذ اإلعاقة  حقوق ذوي 
شار الهواتف امل  اتنا ووصل معدل ان ً من ح و ا املتنق جزءاً ح ولوج ان إىل  تنق يفأصبحت التك الب

حتاد لعام 6,84بأكرث من . العامل  يف %96 ت  التغري ني حيدث   ويف. 2013 مليار مشرتك، طبقاً لبيا
لغایة، هناك يف شلك رسیع  ولو  اقة التك لهواتف . العامل أكرث من مليار خشص یعانون من اإل وميكن 

اق اص ذوي اإل كرسا احلواجز اليت تعزل األش ب مع اإلنرتنت أن  باً إىل ج ش املتنق ج ة وتدفع هبم إىل الع
متع لمشاركة يف. ىل هامش ا ىل فرص  اقة احلصول  اص ذوي اإل م واملسامهة فهيا جممتعاهت  وميكن لألش

سية يف ا املتنق بأمهية رئ ولوج ىل هذه امل  ىل قدم املساواة مع اآلخرن وحتظى التك ب القدرة  س سأ 
هتا ة وتزتاید الفجوة بني مس . نقلها وأمناط مرو سار ا بطریقة م ولوج ا وقدرة وتتطور التك ولوج توى التك

ىل  اقة  اص ذوي اإل  استعاملها األش



ة   ووفر هذا التطور الرسیع يف ة(املهاتفة الالسلك اقة لأل) واحلوسبة الالسلك اص ذوي اإل ش
برياً يف اص املكفوفني  حتسناً  ث مل یعد األش ة؛ ح ة إىل  قدرهتم الوظيف وضعاف البرص حبا

كرايس املتحركة حب شك هاتف معويم ب مل یعد مستعميل ا ة مع حتدید موقع  ة إىل املعا ا
هيا شاك یتعذر الوصول إ ح طریقة  مجيع أحناء وستعمل الصم الرسائل النصية يف. أ العامل، مما ف

آلخرن ار السن واملعوقني إجراء ماكملة يف. دیدة متاماً لالتصال  ك االت الطوارئ   ویتاح 
سيطة ة . تباع إجراءات  كون خشصية ) املتنق  اخللویة أو(وميكن محل الهواتف الالسلك و

االت الطوارئ ويف ه و لعمل والرتف شغيل دامئ،   ا 



خصائص إمكانية النفاذ املطلوبة من قبل األشخاص ذوي اإلعاقة
ن یعان"• ات املستعملني ا يا ون من خمتلف أنواع تتوافر اآلن معدات ورجميات إماكنية النفاذ اليت تليب اح

اقات ة والبدنية: اإل م ية والسمعية وا ل املثال. البرصیة واإلدر ىل س :و

ل جحم اخلط أوميكن • دادات العرض م ن األلوان؛ لمكفوفني وضعاف البرص أن یعدلوا إ تبا

ل النفاذ إىلميكن • م من أ اصية حتویل النص إىل  ستعملوا   القوامئ وأن حيصلوا لمكفوفني وضعاف البرص أن 
ل الرسائل الصوتية القصرية، بصوت  لهيم النصوص، م ت مسعية وأن تُقرأ  ا ال؛ىل است

ت • ر العناون املصورة مك لشخص جبانب امسه ورمق هاتفه(دفا ىل صورة  بري بعض  ) اليت حتتوي  شلك 
ية من استعامل الهواتف اخللویة؛ اقات إدر ن یعانون من إ اص ا  األش



هناميكن  ة من اخلدمات من ب :لصم استعامل مجمو
.القصرية النصية الرسائل •

رب ماكملات لغة • دیویةاإلشارة  )ىل شباكت اجليل الثالث( ف
ل حتویل النص إىل صور رمزیة؛دمات - دیو م ىل الف أخرى قامئة 

رجمية التميكن - ة املفاتيح استعامل  ستطيعون استعامل لو ن ال  اص ا ىل الصوتلألش ."عرف 
ل هذه املرافق  هيم م س  ."حول العامل ل

.



:واإلنترنت األشخاص ذوو اإلعاقة 
و " ات والتك ولوج ة من التك نو ة م اقات مجمو ن یعانون من أنواع خمتلفة من اإل اص ا دة ستعمل األش ات املسا لوج

ىل اإلنرتنت لنفاذ إىل املعلومات  تلفة  زة لقراءة ا. ا ستعمل املكفوفون أ ل املثال،  ىل س ىل الشاشة، و لنص املعروض 
لشاشة أو وستعمل ضعاف البرص نظارات أو ت برتمجة نصية، وميكن أن   مكربات  ن اكمريات تليفزیو اص ا ستعمل األش

، وست دة وما إىل ذ دم بيد وا ست ة مفاتيح  م ولو ىل ا رامج التعرف  زة یعانون من ضعف احلركة  عمل الصم األ
يل  املربة يف رجميات من ق ية  اقة إدر ن یعانون من إ اص ا ستعمل األش لكمة، قوقعة األذن، وميكن أن  ؤ  رجمية الت

ات الستعامل احل ولوج اقات مزجياً من مجيع هذه التك دة إ ن یعانون من  اص ا ستعمل األش شلك سلميوميكن أن  ب  .  واس
ات يف اص أیضاً خمتلف أنواع العق ات حماوهتم النفاذ إىل اإلنرتنت حسب طبيعة إ  ویصادف هؤالء األش ولوج اقهتم ونوع التك

ستعملوهنا دة اليت   املسا



اقة يف النفاذ الرمق اص ذوي  ش اقة يف النفاذ الرمق ي لزتام حبقوق  اص ذوي  ش  ي لزتام حبقوق 

و  شمل مجيع اجلوانب، ومن هلألفراد كفل ا اقة العدید من احلقوق اليت  ذه اجلوانب ذوي اإل
ر بعض حقوقهم يف النفاذ الرمقي،   :ويهالنفاذ الرمقي، وف یيل نذ

.  تهمعلى تنمية إبداعات أفراد ذوي اإلعاقة لمساعدتهم للوصول إلى أقصى طاقالعمل *

). النفاذ الرقمي ( الكتروني استبعاد أفراد ذوي اإلعاقة من النظام عدم *

امي لذوي المجاني واإللز) والنفاذ الرقمي ( توفير التعليم على استخدام التكنلوجيا *
.في المجتمعالطبيعيين اإلعاقة بشكل مساوي مع األفراد 

 



بع 
اص ذوي لزتام  ش  يف النفاذ الرمقي اقة حبقوق 

بع 
اص ذوي لزتام  ش  يف النفاذ الرمقي اقة حبقوق 

المرتبط  الدعم الفردي والفعال لهم وتحقيق النمو االجتماعي واألكاديميتوفير *
.بالنفاذ الرقمي  والعمل على دمجهم

تهم في المهارات الحياتية واالجتماعية التي تساهم في تسهيل مشاركتعليمهم *  
تابـة وأنواع الك برايلالنفاذ الرقمي داخل االنترنت، من خالل تعليمهم طريقة 

البديلـة، وتعليمهم أيضا لغة اإلشـارة،
وتدريب  ، وبرايلمختصين بمجال النفاذ الرقمي يتقنون لغة اإلشارة توظيف *  

.أخصائيين في جميع مستويات التكنلوجيا



اص من ذوي  ه األش ت اليت توا د اقة يف النفاذ االت  لرمقياإل

الجهات بالوصول والنفاذ /تدني الوعي من قبل المنظمات / 1•
الرقمي لذوي اإلعاقة

عدم وجود تشريعات تضمن النفاذ الرقمي تلزم الجهات/ 2•

مي عدم وجود معايير محددة في تحقيق واستدامة الوصول الرق/ 3•
اإلعاقةلذوي 

لضعف التهيئة واالستعداد وعدم وجود استشراف للمستقب/4•



ة المعرفة الرقمية لألشخاص من ذوي اإلعاق

تعزيز مفهوم القراءة والكتابة الرقمية•

االحتياجاتتوفير المحتوى الرقمي بطرق تراعي مختلف •

)الكتب والقصص الرقمية(زيادة مستوى التفاعل واالنخراط •

تساعد في تحديد نقاط الضعف•



اص ذوي معایري  ة احملتوى الرمقي لألش اقةصنا    اإل
)التعليمي يهتم بصناعة المحتوى الرقمي (بناء مجتمع التعلم  -1

أن يتم مراجعة المحتوى من قبل فريق المتخصصين -2

)وليس عزل (أن يحتوي على فرص التفاعل واالندماج  -3

أن يشمل المحتوى الرقمي على المهارات الرقمية الضرورية -4

شريحةتصميم المحتوى بعدة طرق يناسب مختلف االحتياجات ليصل ألكبر -5

التعلمإضفاء الطابع الشخصي على تجارب -6

توظيف مبادى التصميم الشامل للتعلم-7



اقة اص ذوي اإل ة الرمقية لألش ىل حمو األم اقة القضاء  اص ذوي اإل ة الرمقية لألش ىل حمو األم  القضاء 

النفاذ الرقمي / الوصول •
التواصل الرقمي•

المعرفة الرقمية•

االدب الرقمي•
القوانين والتشريعات الرقمية •

الحقوق والمسؤوليات الرقمية •

التجارة الرقمية •
الصحة الرقمية•

االمن الرقمي•



:الخالصة

ان لتعزز إماكنية النفاذ هتجهتا الب ُهنج التنظميية اليت ا دد من ا ان   ويف. هناك  ى العدید من الب ني 
تصاالت، فقد أصدرت ب  أحاكم تتعلق بإماكنية النفاذ يف شأن  عضها رشیعاً خمصصاً سياساهتا العام 

ا وب إفریق دة وج ت املت ل الوال ان. م ، استعملت بعض الب إلضافة إىل ذ صنادیقها اخلاصة  و
ة، مب. خلدمة الشام لتطبيق إماكنية النفاذ ادرات الصنا الل م ن،  ذ يف  ا يفوحتقق النفاذ من  اليا

رسهتا هيئة ال   يف ىل مدونة سلوك  .تنظميني وافق مشغلو اخلدمة املتنق الفرسيون 
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  م2021الملتقى الدولي السادس ألخصائيي مؤسسات األشخاص ذوي اإلعاقة لعام  

  

  اإللتزام تجاة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

  وشمولهم في النفاذ الرقمي إلطالق قدراتهم وتيسير إعتمادهم على الذات

  

  ورقة عمل:

  النفاذ الرقمي وإنعكاساته 

  اإلعاقة شخاص ذوي أل على وجود خدمات مؤسسسات ا

  

  ستاذ الدكتور / طارق عبد الرحمن العيسوي ألا

  خبير في شؤون اإلعاقة  

  الجمعية القطرية لتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة

  

  م 2021/يوليو/ 01

  



2 
 

  رؤيتنا: 

o   على االعمل  لجميع  والعدالة  المساواة  اعاقتهم ألتحقيق  باختالف  اإلعاقة  ذوي    شخاص 
 وأعمارهم. 

  والتشريعات : القوانين 

قطروقعت   .1 عام    دولة  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  لحقوق  الدولية  االتفاقية  م  2008على 
شخاص ذوي  ألتدعم وتساند ا  التي  موادالنصوص وال  العديد من  الدولية  اإلتفاقيةوتتضمن  

 ، وتلزم الدول الموقعة على التنفيذ كل حسب موقعه.عاقاتإلاإلعاقة باختالف ا
المواصال .2 وزارة  وااصدرت  الرقمي  إلتت  النفاذ  سياسة سهولة  بالدولة  كافة  لصاالت  تذليل 

ل الرقمي  النفاذ  سهولة  دون  تحول  التي  اإلعاقةألالصعوبات  ذوي  من    شخاص  وغيرهم 
 االشخاص ذوي االحتياجات مثل كبار السن. 

)انشاء   .3 مدى   ) المساعدة  التكنولوجيا  المعلومات    مركز  تكنولوجيا  نفاذ  إلى  ويهدف 
 وصوال إلى مجتمع رقمي شامل .  بالدولة والعالمواالتصاالت باللغة العربية 

  - الدور المحوري لمركز التكنولوجيا المساعدة مدى:
o   توفير  خدمات  النفاذ  إلى تكنولوجيا   ل  اإلعاقة يعمل  لخدمة وتدريب األشخاص  ذوي

 . األماكن العامةالمعلومات واالتصاالت  في 
o     األماكن وامتثال   الجودة   ضمان   كيفية   الدولة   في  المؤسسات   لكافة   يوضح  

 العامة مع المعايير  الدولية لخدمات  النفاذ  الرقمي
o   إعالنات  مسموعة  أو  مرئية ولوحة  المعلومات  اإلعالنية واجهزة  الصراف    مثال

المراكز في  االلكترونية  واالكشاك   ومراكز     اآللي  والمطارات   والفنادق   التجارية  
المؤتمرات  والنوادي ومراكز  الترفيه و التسلية بحيث  تكون  قابلة  للنفاذ  من قبل  

 األشخاص  ذوي  اإلعاقة والتوحد  وغيرهم. 
م وركائزها والتي تهدف إلى رفع  2030العمل على تحقيق التنمية المستدامة ورؤية قطر   .4

شخاص ذوي اإلعاقة وتمكينهم من العيش في استقاللية  ألالمقدمة ل  مستوى جودة الخدمات 
 ومشاركتهم الفعالة واإليجابية في مسيرة التنمية االقتصادية للدولة . 

 - :بوابة حكومي قطر .5
اإلعاقة:  ألل  ذوي  لشخاص  المقدمة  والخدمات  المعلومات  جميع  ذوي أل توفر  شخاص 

  اإلعاقة.
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 - للجميع: قطر وجهة متيسرة  .6
  قطر متيسرة للجميع :   
o   معلومات ومتنوعةتقديم  العامة  ألل  شاملة  األماكن  مختلف  حول  اإلعاقة  ذوي  شخاص 

 والسياحية بالدولة من خالل تطبيق بالهواتف الذكية
o ماكن على ألماكن السياحية بالدولة وزيارة األ ستمتاع باإلمما يمنح ذوي اإلعاقة واالسياح ل

  إمكانية الوصل إليها . حسب مستوى 
  

  :تعريف  النفاذ الرقمي  .7
o   تصاالت   في  إلالوصول  السهل  الميسر  إلى تكنولوجيا  المعلومات واالنفاذ الرقمي هو

إلى  الشخص   وصول   دون  تحول   إخفاقات   أو  معوقات   أي  دون   العامة  األماكن 
التواصل   مواقع   مختلف   من  والخدمات   الهاتف    المعلومات   مثل:  الحديثة  االجتماعي  

التواصل االجتماعيو  تاالنترن المحادثة       -والماسينجر     -الفيس بوك     (  مواقع   وبرامج 
  ).  االنستجرام   وغيرها

o شخاص في العديد من المجاالت خاصة في التعلم  ألستخدامات الرقمية تسهل حياة معظم اإلا
 لتطبيقات المختلفة.  اثير من  والبيع والشراء عبر االنترنت وغيره الك

o   النفاذ الرقمي هو تصفح المواقع والمستندات االلكترونية وفهمها بسهولة من قبل مجموعة
 واسعة من االشخاص ذوي اإلعاقة باختالف االعاقات. 

  -التكنولوجيا المساعدة :

o   تعديله أو  و قطعة أو منتج سواء تم الحصول عليه تجارياً أو تم  أو برنامج  أي جهاز  أتعني
لزيادة القدرات الوظيفية  ويتم استخدامه  شخاص ذوي اإلعاقة  ألتخصيصة لفئة معينة من ا

  شخاص ذوي اإلعاقة أو للحفاظ عليها أو تحسينها .  لأل

  الشمولية الرقمية : 

نفاذ      تقديم  إلى  يشير  ورقمي  مصطلح  اعادل  لجميع  شاملة  ومشاركة  شخاص  ألمتساوي 
التكنولوج التكنولوجيا واالستفادة من   ) االجتماعي  االقصاء  بهدف عدم  واالتصاالت  المعلومات  يا 

  ( التمييز  للجميع  عدم  على  أو  يساعد  ومما  لاالستقاللية  العمل  فرص  ذوي أل تحسين  شخاص 
  اإلعاقة خاصة اإلعاقات البصرية والسمعية وبعض االعاقات الحركية وصوالً إلى جودة الحياة. 
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  - نظرة عالمية : 

  شخاص الذين يعانون من صعوبات في إمكانية الوصول؟ ألماذا عن اولكن 

شخص يعانون من اإلعاقات    57,000.000لوحدها حوالي  يوجد في الواليات المتحدة األمريكية    

  وتتوزع وفقاً لإلعاقات اآلتية : 

  البصرية  اإلعاقة  .1
  السمعية  اإلعاقة  .2
  بانواعهاالحركية اإلعاقة  .3
  اللغوية الكالمية اإلعاقات  .4
  المعرفية  اإلعاقات  .5

عبر أ  يوجدو   تطبيقات  أو  رقمية  كانت  سواء  استخدامها  يمكن  التي  الوثائق  من  مختلفة  نواع 
مايكروسوفت  والزووم     (مواقع  البث  االلكتروني  مثل  شبكة االنترنت أو تطبيقات عبر الموبايل.  

ماعي  لذوي اإلعاقة سواء  كانت  مقرؤة  أو  مواقع  التواصل االجت   استخدام  )  التيمز  وخالفه
  مسموعة  أو مرئية. 

  اوالً : االشخاص الذين يعانون من صعوبات بصرية: 

يمكنهم االعتماد بدرجة كبيرة على الشاشات القارئة أو استخدام نظام برايل واستخدام تطبيقات    
ZOON    أو نظامHigh contrast   أيColors   .  

  ثانياً : االشخاص الذين يعانون من إعاقات سمعية ( الصم وضعاف السمع ): 

  من الميسر والمفيد لهم استخدام فيديوهات الشرح والنسخ .   

  - لثاً : االشخاص الذين يعانون من اإلعاقات الحركية :ثا

  - عتماد على :إلبامكانهم ا  

   برامج السوفت ويير المقرؤه او المكتوبة 
  استخدام الKeyboard    فقط للتفاعل 

  - رابعاً : أما األشخاص الذين يعانون من صعوبات في الكالم : 

  يمكنهم اإلعتماد على تطبيقات الهاتف الجوال  
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  خامساً : االشخاص الذين يعانون من صعوبات معرفية : 

  فإنهم في حاجة إلى قاعدة لتنظيم تفكيرهم ورفه مهاراتهم. 

الوثائق     يجعل من  الرقمي  الوصول  نظام  فإن  النهاية  والتطبيقات  وفي  االلكترونية  والمواقع 
  سهلة ومتاحة للجميع 

  وبالتالي فإن تعني : 

R U  O  P  
robust  understandable  operable  Perceivable  

  مدرك  قابل للتشغيل   مفهوم   قوي
  

وهو ملزم لكافة الهيئات بتفعيل واستخدام   508قسم    WCAGوقد تفعيل قوانين مؤخراً تلزم مثل   
استخدام التسهيالت الرقمية تصنع  وجعل هذه التسهيالت في متناول ذوي اإلعاقة وبالتالي أصبح  

  الفارق في حياة ماليين االشخاص. 

 اهمية  النفاذ  الرقمي لذوي االحتياجات الخاصة 

 : اي كيفية  سير  اإلجراءات الرقميكيفية  التعامل مع  األجهزة  اإللكترونية للنفاذ 

جلسات )1 الرقمي     تقديم  النفاذ  لشرح   األماكن  لتعريفية   في  الخاصة   االحتياجات  ذوي 
 العامة والنوادي وخالفه   

2(   : الخصوصية  الخصوصية  على   للحفاظ   الخاصة  واإلجراءات   التدابير   كافة  إتخاذ  
 الشخصية 

الضوء   )3 وتسليط  الرقابية  ذوي  المراجعة   لحماية   األساسية   القلق   مكامن   على 
التنمر  االلكتروني  والتحرش  وخصوصا  بالفتيات  والنساء    الخاصة  من  االحتياجات 

 من ذوي اإلعاقة 
على حدة  من ذوي االحتياجات     فئةعمل ورشات  تدريبية  حول  النفاذ  الرقمي   لكل   )4

 الخاصة
االجهزة  ذات  النفاذ  الرقمي كل حسب  نوع  التدريب  على  االستخدام اليدوي لكافة    )5

 خاصة اإلعاقات البصرية .  اإلعاقة
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  منتدى تمكين: 

 والنفاذ الرقمي  بذوي االحتياجات الخاصة    2022مونديال  قطر

تبذل  اللجنة  العليا  للمشاريع  واالرث  جهودها  إلتاحة  المحتوى  الرقمي  لجماهير  كأس   
على  موقعها االلكتروني  وتطبيقاتها  شخاص ذوي االحتياجات الخاصةالعالم كله  وخصوصا  لأل

الجماهير  وبلغات  متعددة وفي مقدمتها األشخاص  ذوي    الهاتفية لضمان  الوصول  لجميع  
وجدير  بالذكر أن منتدى  التمكين التابع للجنة .  اإلعاقة للمحتوى  الرقمي  بكل  سهولة  ويسر 

و للمشاريع  الجهات  العليا  يمثلون  ومختصين   خبراء  يضم  با  الهيئاتاإلرث   شخاص  ألالمعنية 
قطر دولة   في  الخاصة  االحتياجات  الجهود    ذوي  دعم  في   محوري  دور  له   المنتدى  وهذا 

قطر   العالم  كأس  مونديال  يكون  أن  وإتاحة    النسخة  2022الرامية   شموال   الفرصة األكثر 

  . ذوي االحتياجات الخاصة  في تاريخ  بطوالت كأس العالملألشخاص 

  الجمعية القطرية لتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة

  

تم      عام  نفع  ذات  خيرية  اهلية  عام  الجمعية  الت1992اشهارها  بتقديم  لتعنى  الشامل أم  هيل 
لالشخاص ذوي اإلعاقة القطريين وغير القطريين على قدم المساواة وفي سبيل تحقيق اهدافها 

  - تم افتتاح عدة مراكز لتقديم البرامج التاهيلية لالشخاص ذوي اإلعاقة وهي :

 المركز الثقافي االجتماعي .1
 المركز التعليمي   .2
 المركز التأهيلي للبنين  .3
 المركز التأهيلي للبنات   .4

  - لجمعية القطرية لتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة والشمول الرقمي :ا

ا .1 من  الجمعية  لمنتسبي  والندوات  واللقاءات  المحاضرات  اإلعاقة  ألتقديم  ذوي  شخاص 
واسرهم والعاملين بالمجال والمهتمين واإلعالميين وغيرهم من خالل التطبيقات وحسابات  

 موقع الرسمي للجمعية. على وسائل التواصل االجتماعي، وال الجمعية 
تحويل وتحليل البرامج التدريبية لمنتسبي مراكز الجمعية الى مقاطع مصورة ( فيديوهات   .2

على  االعضاء  لتدريب  ميسرة  نقاط  في  والخطوات  والطريقة  الهدف  تشمل   ( مصورة 
يشعر   حتى  الصف  مدربة  تنفيذ  من  والمقطع  عضو،  لكل  الفردية  الخطة  حسب  المهارات 

 ة والتأقلم مع المعلمه. العضو بااللف
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التقنيات   .3 عبر  التواصل  مع  للتدريب  االعضاء  منازل  الى  والخامات  المواد  بعض  ارسال 
 . ووالفيديوهات للشرح والتدريب

على   .4 والمتوسطة  البسيطة  الذهنية  اإلعاقات  من  الجمعية  مراكز  ومنتسبي  اعضاء  تدريب 
 .االلكترونيةبعض المهارات في استخدم االجهزة 

بُ  .5 عن  مراكز التواصل  في  سواء  الجمعية  لمنتسبي  والتأهيل  التدريبي  اآلداء  وتحسين  عد 
 و المنتسبين . أالجمعية 

العمل   .6 وورش  البرامج  اتقديم  من  الجمعية  في أللمنتسبي  العاملين  اإلعاقة  ذوي  شخاص 
 و الخاصة أالدائر الحكومية 

وت .7 لتدريب  الجهات  مع  االشخاصأ التعاون  التكنولوجيا    هيل  استخدام  على  االعاقة  ذوي 
 المساعدة.

استخدام   .8 مهارات  على  للتدريب  الصم  لالشخاص  المتخصصة  التدريبية  الدورات  عقد 
 الحاسب اآللي وبرامجه المختلفة. 

 توفير االجهزة االلكترونية للمنتسبين ل حسب طبيعة افعاقة والهدف من االستخدام . .9
ذوي   .10 لالشخاص  الخدمات  وتقديم  تيسير  بهدف  واالتفاقيات  التعاون  استراتيجيات 

 االعاقة 
على   .11 وتدريبهم  العامة  العالقات  مثل  المتقدمة  المكاتب  في  للعاملين  المكثقة  الدورات 

و اإلعاقة  ذوي  االشخاص  مع  التعامل  الداخلية  مهارات  وزارة  في  ومطارحمد   –دورات 
 وغيرهم   –والخطوط الجوية القطرية  –والدفاع المدني  –الدولي 

   

















https://m.youtube.com/watch?reload=9&time_continue=11&v=Hm-
ct0wqCWo&feature=emb_title

https://m.youtube.com/watch?reload=9&time_continue=11&v=Hm-ct0wqCWo&feature=emb_title




التمكين الرقمــي لألشخاص ذوي اإلعاقة

 CDMS,CPACCايه عبدهللا جبريل

الوصولالتصميم الشامل و إمكانية –مستشار ومدرب 

G3ictة للجميع المبادرة العالمية من أجل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الشاملممثل المملكة العربية السعودية في 



3

كورونا واألشخاص ذوي اإلعاقةجائحة



أو كشك هي إمكانية استخدام التقنية السائدة مثل الكمبيوتر أو الهاتف المحمول
كبر مجموعة ممكنة من  الخدمة الذاتية أو قطعة من البرامج من قبل أ

.  المستخدمين ، بغض النظر عن قدراتهم أو إعاقتهم

4

World Wide Web Consortium (W3C), 2005 الهيئة العامة لإلحصاء | 2017نتائج مسح األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن لعام-

Digital Accessibilityإمكانية الوصول التقنية 

إمكانية

التنقلالتصور المساهمةالفهم

vv v



*رإمكانية الوصول الرقمي إحتياج وليس إختيا

كبر  الحصول على فرص أ
للدعم والتشجيع

مطابقة الموقع للعديد من 
أنظمة التصفح

تحسين محركات البحث
SEO

تجنب الدعاوي القضائيةتوسيع قاعدة العمالء

تحسين جودة الحياة 
والعمل عبر الشمل

68%
اإلمتثال ألنظمة العمل 

والتجارة

40%
الحفاظ على صورة العالمة 

التجارية

35%
اللحاق بالمنافسين

23%
حماية الحصة السوقية 

للعالمة التجارية

40%

*The State of Digital Accessibility in 2020



أنت 
تستعمل 
ات حاليا تقني

إمكانية 
الوصول 

الم تقنية التعرف على الك!الرقمي
Apple Siri أو Alexa

النصوص المكتوبة في
مقاطع الفيديو 

الكتب اإللكترونية البرامج الناطقة 
كخرائط جوجل
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كترونيةمعايير إمكانية الوصول للمواقع والتطبيقات االل

إرشادات 
الوصول إلى 

محتوى الويب 
)WCAG)

%28 2018 - 56%2020



أعلى خمس 
مهام تقوم بها

المنشات 
لتحقيق 
إمكانية 

الوصول في 
المواقع 

والتطبيقات
االلكترونية

عمليات التدقيق 
وفحص لألنظمة 

بمجرد إنشائها 

33%
إنتاج النصوص الوصفية 
لمقاطع الفيديو والصوت

28%

تحربة اإلستخدام من قبل 
المستخدمين ذوي اإلعاقة 

خالل مرحلة التطوير

17%
إصدار شهادات وإعتمادات 
حول مدى إمكانية وصول 

الموقع او التطبيق

17%

تدريب فريق العمل على 
متطلبات وتقنيات 

إمكانية الوصول 

19%



القطاع 
الحكومي

.تطوير استراتيجية والية قياس إلمكانية الوصول الرقمي○

.المناقصات والمشاريع الحكومية والخاصة○

.الخدمات الحكومية○

.برامج التدريب والتطوير والتأهيل○

.برامج التوظيف○

.خدمات التنقل والسفر○

.الخدمات المالية والبنكية○

.االنشطة والفعاليات○

ماهو 
دوري؟



القطاع 
الخاص

.تطوير استراتيجية والية قياس إلمكانية الوصول الرقمي○

.تطوير السياسات واإلجرائات○

.تدريب الكوادر وفريق العمل○

.ادارة الموارد البشرية والتوظيف○

.تطوير المنتجات والخدمات○

.تطوير التواصل الداخلي والخارجي○

.تطوير تقنية المعلومات واألدوات الرقمية○

.موردي الخدمات وقسم المشتريات○

ماهو 
دوري؟



األفراد

عبر عن إحتياجك



لف يرحب فريق العمل لتقديم االستشارات والتدريب لمخت

:المنشأت في المجاالت التالية

.تقييم مدى إمكانية وصول المواقع والتطبيقات االلكترونية○

.تطوير استراتيجية والية قياس إلمكانية الوصول الرقمي○

.تطوير السياسات واإلجرائات فيما يخص إمكانية الوصول الرقمي○

.رقميةتدريب الكوادر وفريق العمل المسؤول على التقنيات والخدمات ال○

ية نحو تقن
شاملة 
للجميع



شكرا إلستماعكم

aaj@qmmconsulting.com

www.qmmconsulting.com

Twitter: @ayajibreal

http://www.qmmconsulting.com/
http://www.qmmconsulting.com/








 عفكرة املشرو عفكرة املشرو

ألشخاص كثير ما تقابلنا مشاكل حياتية وتحتاج الى ايجاد حل لهذه المشاكل واذا خضنا في أمور ا
لوصول السهل ألمورهم سواء كانت اذوي االعاقة نجد العديد من المشاكل التي تواجههم وهي 

عامة أو خاصة ومن هذا المنطلق خرج هذا المشروع وهو تسهيل الوصول لألشخاص ذوي 
اإلعاقة الصم بلغتهم وهي لغة االشارة التي دائما يحتاجون لوجود المترجم معهم وهذا االمر 

معلومات «يصعب كثيرا عليهم في حالة الخروج للمجتمع والوصول ألمورهم من عدة نواحي 
كي في فتم تطويع تكنولوجيا النفاذ الرقمي والعصر الذ« وثقافة وسهولة الوصول للمعلومة 

يكون تسهيل وصولهم لكافة االمور بأسهل الطرق باستخدام العالم االفتراضي والعالم المعزز ل
مناسب لهم في الوصول للمعلومة المرادة دون حاجة لوجود مترجم للغة االشارة دائما معهم  



 عرسالة املشرو عرسالة املشرو

 رؤية املشروع رؤية املشروع

 أهداف املشروع أهداف املشروع

ل أمورهم تطويع التكنولوجيا والنفاذ الرقمي ليكون صديق لذوي االعاقة في تسهي
ووصول المعلومة بطريقة سريعة وسهله

سهولة الوصول لكافة األمور لخدمة األشخاص ذوي االعاقة بالتقنية الحديثة

سهولة الوصول للمعلومة عن طريق النفاذ الرقمي •
توسعة وتمكين واستقاللية الوجود المجتمعي باالنفراد•
تطويع التكنلوجيا لخدمات األشخاص ذوي االعاقة •
مواكبة العصر الذكي لألشخاص ذوي االعاقة وجله يتوافق مع خدماتهم •



اخلدمات التي 
 يقدمها املشروع
اخلدمات التي 
 يقوم هذا المشروع على تسهيل وصول المعلومة الى االشخاص ذوي االعاقة عن يقدمها املشروع

 طريق النفاذ الرقمي من العالم المعزز وهو باستخدام برامج تقوم على تحويل
:   المكتوبة الى لغة االشارة  ومن هذه ألمور  والبروشوراتالمنشورات 

المعلومات 
الطبية 
الصحية 

المعلومات 
 التثقيفية
للوقاية 

 بالمنزل مثل
الحرائق

المعلومات 
الحكومية 

المعلومات 
التعليمية 

معلومات 
التسويق 
والسلع 



















https://m.youtube.com/watch?reload=9&time_continue=11&v=Hm-
ct0wqCWo&feature=emb_title

https://m.youtube.com/watch?reload=9&time_continue=11&v=Hm-ct0wqCWo&feature=emb_title




بسم هللا الرحمن الرحيم



بناء القدرات  في مجال النفاذ الرقمي لألشخاص 
ذوي اإلعاقة وفق أفضل الممارسات والمعايير 

الدولية
سعادة األستاذ 

هشام حسين القحطاني

أخصائي تربية خاصة 

إدارة تعليم جدة

المملكة العربية السعودية



أهمية النفاذ الرقمي لألشخاص ذوي 
اإلعاقة



النفاذ أوجه اإلفادة من تكنولوجيا ما هي 
  ؟ذوي االحتياجات الخاصةالرقمي ل



.عاقة تسهم في عالج مشكلة الفروق الفردية بين ذوي اإل -1
.تسهم في تكوين اتجاهات مرغوب فيها  -2
.إكساب ذوي اإلعاقة المهارات األكاديمية الالزمة  -3
.ية تقدم وسائل تكنولوجيا التعليم تغذية راجعة فور -4
.إمكانية تكرار الخبرات  -5
.تقليل االعتماد على اآلخرين  -6



اد ختار أحسن األنماط الرقمية لألفرنكيف 
ذوي اإلعاقة ؟



.نحدد نوع صعوبة الطالب ودرجتها > 

.  نتعرف على مراكز القوى لدى األفراد ذوي اإلعاقة > 

.نة لهمندخل األفراد ذوي اإلعاقة في عملية اختيار التكنولوجيا المعي > 
 
.افحص األماكن المحددة التي يمكن أن تستخدم فيها التكنولوجي > 



  ؟مفهوم بناء القدراتما 



 خلق عملية :إلى تشير عادةً  القدرات تنمية
 استخدامها ذلك بعد ثم القدرات وبناء

 ليةالعم هذه وتنبع بها، واالحتفاظ وإدارتها
 القدرات إمكانات من وتنطلق الداخل من

  .القائمة الوطنية



تطور مفهوم بناء القدرات 



الخصائص العامة المرتبطة بمفهوم ماهي 
؟بناء القدرات



.عملية هادفة  -1
.عملية ديناميكية ومتغيرة  -2
.عملية متعددة األبعاد  -3
.عملية داخلية  -4
.عملية متكيفة ومتأثرة بالبيئة المحيطة  -5
.  ذات نتائج بعيدة المدى  -6
ألفراد عملية مرتبطة بتغيير السلوك الداخلي والخارجي ل -7

.والمنظمات 



؟مجال النفاذ الرقميما المقصود ب



؟ميةإمكانية النفاذ في المجاالت الرقما المقصود ب



الممارسات الدولية في مجال النفاذ نماذج لبعض 
الرقمي لذوي اإلعاقة



.تحويل الصوت إلى نص لضعاف السمع*  
خاص أحجام الخطوط القابلة للتكبير أو تحويل النص إلى صوت لألش* 

.الذين يعانون من ضعف البصر أو تدهوره 
ركة أجهزة االستشعار المستعملة في مجاالت التحذيرات والفضاء وح* 

.األشخاص الذين يعانون من ضعف البصر
.المكتبات الرقمية للصم أو ضعاف السمع* 
لألشخاص الذين يعانون من )   (GPS(النظام العالمي لتحديد الموقع * 

.فقدان ذاكرة الموقع 



انون ألبومات الصور أو التسجيالت الصوتية لألشخاص الذين يع* 
كيرهم من فقدان الذاكرة أو الخرف أو فقدان الذاكرة لفترة قصيرة، لتذ

.بماضيهم وهوية األصدقاء واألقارب
ادة إمكانية التنقل المستقل بالسيارات المستقلة وذاتية القي* 

.للمكفوفين أو ضعاف البصر
 آالت إنتاج الكالم لألشخاص الذين يعانون من مرض العصبون* 

.الالحركي، والذين لم يعودوا قادرين على الكالم، على سبيل المث



النفاذ الرقمي إلى اإلنترنت  مفهوم



الرقمي  لنفاذالوصول الميسرلخطوات 
بال معوقات للمعلومات



.داية التفكير في تمكين المستخدمين من النفاذ منذ الب. 1

س فلي: جعل المعلومات متاحة وقابلة للنفاذ عند الطلب. 2
واألشخاص الذين . هناك حل واحد لجعل المعلومات متاحة

.لديهم نفس نوع اإلعاقة قد تكون لديهم حاجات مختلفة



ي أشياء ك النظر فلتقييم عمليات االتصال والمعلومات ويتطلب ذ. 3
:مثل

 اإلشارات، القوائم، المذكرات، والتقارير،الكتالوجاتأو  الكتيبات
، بطاقات المالحظاتأو  المسوحات، خطط الطوارئ، العالماتو

، الجتماعات، الهاتف،لبريد اإللكتروني، الموقع االلكتروني
.اإلعالنات، العروض

ء ويمكن للشركات أو المنظمات أن تحدد الحواجز المحتملة أو أي شي
من شأنه أن يجعل من الصعب على شخص من ذوي اإلعاقة القراءة، 

.أو الرؤية، أو السمع، أو الفهم 



اذ يتطلب تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من النف
:انترنت واستخدامها عدة أمور، منهإلى شبكة اإل



.اوستوفر لوحة المفاتيح إمكانية تصفح األنترنت دون استخدام الم  >

أن يتحرك المؤشر في تدفق منطقي ومنتظم عند استخدام لوحة   >
.المفاتيح للتصفح

. حيحبشكل ص) الوصالت، والنصوص، والقوائم(أن تعمل كل العناصر   >



.توفر نصوص بديلة لكل العناصر غير النصية >
.تعددةتقديم نصوص مكتوبة إلى جانب عناصر الوسائط الم >
.القدرة على تحديد كل األلوان المستخدمة >
يب أن تكون عناصر النماذج االلكترونية منتظمة في ترت >

.منطقي ومسمى



قديرفي النهاية تقبلوا فائق االحترام والت


