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شكر وتقدير

فــي العــام 2020، أطلقــت اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغربــي آســيا )اإلســكوا( مشــروع المنصــة العربيــة لإلدمــاج الرقمــي 
بهــدف دعــم صانعــي السياســات فــي الــدول العربيــة لتطوير/تحديــث سياســاتهم الوطنيــة واالرشــادات الفنيــة للنفاذيــة الرقميــة 

بحيــث تتناســب مــع األولويــات المحــّددة علــى المســتوى الوطنــي وتســهم فــي ســد الفجــوة الرقميــة وتمكيــن جميــع أفــراد 
المجتمــع مــن النفــاذ إلــى تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت. وتنــدرج نشــاطات المشــروع ضمــن أعمــال مجموعــة اإلحصــاءات، 

ومجتمــع المعلومــات، والتكنولوجيــا بــإدارة الســيد يــوراي ريتشــان ومجموعــة الســكان والعدالــة بيــن الجنســين والتنميــة 
الشــاملة بــإدارة الســيدة مهرينــاز العوضــي.

وفــي إطــار مشــروع المنصــة العربيــة لإلدمــاج الرقمــي، أشــرف كل مــن الســيدة ميرنــا الحاج بربر والســيد نــّوار العّوا على إعداد 
»نمــوذج اإلســكوا حــول السياســة الوطنيــة للنفاذيــة الرقميــة فــي المنطقــة العربيــة«. وقــد تضّمنت جهودهمــا تصميم النموذج 

وتنســيق جهــود وإســهامات فريــق العمــل وإجــراء المراجعــات الالزمــة، والحصــول علــى التعليقات من الزمالء باإلســكوا الســيد عالء 
ســبيع والســيدة ســمية المجذوب والســيدة زهر بو غانم.

وفي هذا الصدد، يوّد فريق العمل بالمشــروع توجيه شــكر خاص للســيد رشــاد كامل، استشــاري اإلســكوا على جهوده الكبيرة في 
إعــداد مســودة هــذا التقريــر، حيــث عمــل بجــد لتجميــع وتحليــل البيانــات المتاحــة واألنشــطة ذات الصلة في ظل الظــروف الصعبة 

الناتجــة عــن جائحة كورونا. 

كمــا يــوّد فريــق العمــل أن يشــكر جميــع ممثلــي وخبــراء الــدول العربيــة الذين ســاهموا في االجتماع التشــاوري الــذي ُعقد عبر 
االنترنــت فــي 10-11 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2020، وأغنــوا بتعليقاتهــم الثاقبــة هــذه الوثيقة.
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vi

رسائل أساسية

 راســمو السياســات في المنطقة العربية مدعوون العتماد نموذج اإلســكوا 
حــول السياســة الوطنيــة للنفاذية الرقمية في المنطقة العربية للســماح 

لجميــع األفــراد بالنفاذ إلــى أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
وخدماتهــا وتطبيقاتها بكفاءة.

جــرى اقتــراح نموذج يتضمن اإلطار العام والمكونات األساســية الضرورية 
لتطوير سياســة وطنيــة للنفاذية الرقمية.



األساسية المفاهيم 
للوثيقة

.1



2

 خــالل العقــود الماضيــة، ارتبــط تطــور التحول الرقمي 
العالمــي ارتباطــًا عضويــًا بعامليــن أساســيين همــا )1( التطور 

المتالحــق لإلنترنــت وســيادة المحتــوى الرقمي بأنواعه، 
و)2( تطــور منظومــة االتصــاالت وخاصــة فــي مجال األجهزة 

المحمولــة بمــا فــي ذلــك الهواتف الذكية والحواســيب 
اللوحيــة والمحمولــة. وقــد تســارعت وتيــرة تقديم الخدمات 

العامــة عبــر اإلنترنــت علــى مســتوى حكومات العالم 
تســارعًا فائقــًا. وأخــذت مفاهيــم مثل الحكومــة اإللكترونية 

والحكومــة الرقميــة تترســخ وتتطــور وفق معايير ومؤشــرات 
تنافســّية. ولــم يتأخــر القطاع الخــاص الخدمي عن 

الحكومــات فيمــا يتعلــق بتقديــم خدماتــه رقميًا، بــل في كثير 
مــن األحيــان كان ســّباقًا فــي تطويــر خدماته ال ســيما أنه 

ينظــر إلــى األمــر مــن زاويــة العائدية التجارية على مســتوى 
االقتصــاد الرقمي. 

وأصبحــت النفاذيــة الرقميــة من أساســيات العمــل في مختلف 
الحقــول، وشــرطًا للحصــول علــى الخدمات. ويعود ذلك 

إلــى توّســع الخدمــات الرقميــة التي تشــمل مواقع وخدمات 
وتطبيقــات حكوميــة علــى الهواتــف واألجهزة الذكية، 

ودخــول القطــاع الخــاص الكبير والمتوســط دائرة تقديم 
الخدمــات العامــة بمــا فــي ذلك الخدمات الماليــة والصحية 
والتعليميــة والتأهيليــة وخدمــات النقــل. كمــا دخل القطاع 

الخــاص دائــرة تقديــم الخدمــات المتعلقة باالســتهالك بما في 
ذلــك التســوق. وانطالقــًا مــن الموقف العالمــي المدعوم من 

منظمــة األمــم المتحــدة بتكثيــف الجهــود اإلنمائية وعدم ترك 
أحــد خارج عمليــة التنميــة، ســارعت منظمة األمــم المتحدة 
إلــى تبنــي مفهــوم »النفاذيــة الرقمية« لمســاعدة الدول على 

جعل مســارها التنموي مســتلهمًا لمفهوم الشــمول. 

وفــي ضــوء مــا تقــدم، فإن ضمان حق النفاذيــة الرقمية 
للجميــع يحّتــم تبنــي مقاربــة تقاطعيــة لفهم الحواجــز المرّكبة 
بيــن األفــراد والنفاذيــة الرقميــة. والبد من األخــذ في االعتبار 

جميــع العوامــل التــي تعرقــل إمكانيــة النفاذ والوصول. 
وتتضمــن هــذه العوامــل، باإلضافــة لإلعاقــة، اعتبارات النوع 

االجتماعــي وعــدم المســاواة بين الجنســين، واالعتبارات 
المتعلقــة بالطبقــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، واالعتبارات 

العرقيــة، واعتبــارات الجنســية والمواطنــة، واالعتبارات 
المتعلقــة باإلقامــة الســيما بالنســبة للمهاجريــن، وغيــر ذلك.

1. المفاهيم األساســية للوثيقة

ألف. مقدمة

بــاء.  اتفاقيــة حقوق األشــخاص ذوي اإلعاقة – األمم المتحدة

في العام 2006 شهدت الساحة الدولية اعتماد اتفاقية حقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة. وبناًء على جهود أممية، اعتمدت 

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكولها االختياري 
)A/RES/61/106( في 13 كانون األول/ديسمبر 2006، وُفتح 

باب التوقيع عليها في 30 آذار/مارس 2007. وقد دخلت 
االتفاقية حيز التنفيذ في 3 أيار/مايو 2008، وبحلول تشرين 
الثاني/نوفمبر 2020 وقعت عليها 180 دولة.هذا، وقد تعهدت 

الدول الموقعة على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أن 
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تسعى لتعزيز السياسات والممارسات الشاملة لذوي اإلعاقة. 
ويتطلب ذلك على المستوى الوطني مواءمة التشريعات 

والسياسات والبرامج الوطنية بما يتماشى مع األحكام 
والمعايير التي تنص عليها االتفاقية1.

جيــم. »النفاذيــة الرقمية« ضمن اتفاقية حقوق األشــخاص ذوي اإلعاقة 

نصــت المــادة التاســعة مــن اتفاقية حقوق األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة علــى اآلتــي: »لتمكيــن األشــخاص ذوي اإلعاقة من 

العيــش المســتقل والمشــاركة الكاملــة فــي جميع جوانب 
الحيــاة، تتخــذ الــدول األطــراف التدابير المناســبة لضمان 
وصول األشــخاص ذوي اإلعاقة، على قدم المســاواة مع 

اآلخريــن، إلــى البيئــة المادية، ووســائل النقــل، والمعلومات 
واالتصــاالت، بمــا فــي ذلــك تكنولوجيات ونظــم المعلومات 

واالتصــاالت، وغيرهــا مــن المرافق والخدمــات المفتوحة أو 
المقّدمــة للجمهــور، ســواء فــي المناطــق الحضريــة أو الريفية«. 

وفــي العــام 2019، ومــع احتفــال األمــم المتحــدة باليــوم 
العالمــي لــذوي اإلعاقــة، أطلــق األميــن العــام لألمــم 

المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش »اســتراتيجية األمــم 
المتحــدة إلدمــاج منظــور اإلعاقــة«. وتوجــه األميــن العــام 
فــي كلمتــه االفتتاحيــة إلــى دول العالــم كافــة داعيــًا إياهــا 

إلــى تضميــن مقاربــة اإلعاقــة فــي سياســاتها الوطنيــة 
بقولــه: »أريــد أن تكــون األمــم المتحــدة مثــااًل ُيقتــدى بــه 

وأدعوكــم إلــى أن تنضمــوا إلــّي لنســير مًعــا بحــزم نحــو 
تحقيــق أهــداف اســتراتيجية األمــم المتحــدة إلدمــاج 

منظــور اإلعاقــة«2. 

وبنــاًء علــى طلــب األميــن العــام لألمــم المتحــدة أن 
تتبنــى مؤسســات األمــم المتحــدة »اســتراتيجية األمــم 
المتحــدة إلدمــاج منظــور اإلعاقــة« وأن تجــري معالجــة 

التحديــات التــي تواجــه تنفيــذ بنودهــا، وخاصــة فيمــا 
يتعلــق »بالنفاذيــة الرقميــة«، أطلقــت اإلســكوا مشــروع 
المنصــة العربيــة لإلدمــاج الرقمــي. وُيعــدُّ هــذا المشــروع 

أحــد مشــاريع اإلســكوا التــي أطلقــت فــي العــام 2020 لدعــم 
صانعــي السياســات فــي الــدول العربيــة لتطويــر السياســات 

واإلرشــادات لتحســين النفاذيــة الرقميــة.

دال. معاييــر النفاذية الرقمية 

منــذ بدايــة تقديــم الخدمــات الحكوميــة الرقمية لم تغب 
مفاهيــم النفاذيــة الرقميــة عــن كثيــر من الدول. وكانت 

الواليــات المتحــدة األمريكيــة مــن أوائل الــدول التي طبقت 
سياســات النفاذيــة الرقميــة »عبــر مــا أصبــح يعرف بالمادة 508 
والتــي أضيفــت فــي العــام 1998 لقانون إعــادة التأهيل والعمل 

لألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي أمريــكا الصادر عام 1973«. 
الحقــًا، وتحديــدًا فــي عــام 2018، أقدم »مجلــس النفاذية 

األمريكيــة«3 علــى تطويــر المــادة 508 باعتمــاد المعيــار العالمي 
4WCAG 2.0 »وإرشــادات النفــاذ إلــى محتــوى اإلنترنت«. 

والجديــر  بالمالحظــة أن حــق النفاذيــة الرقميــة مرتبط 

بالحقــوق الدســتورية والقانونيــة ارتباطــًا وثيقــًا. وكانت كندا 
مــن الــدول الســباقة في تطوير سياســات النفاذيــة الرقمية. 

ففــي عــام 2000، صاغــت معاييرهــا الخاصة للنفاذيــة الرقمية 
فــي عــام 2000، والتــي طّورتهــا الحقــًا. وفي العام 2017 

اســتقرت علــى المعيــار WCAG 2.0. وفــي هــذا الصدد، ُيالحظ 
أن هــذا المعيــار هــو المعيــار الــذي تبنته معظم الــدول العربية 

التــي َوَلجــت مبكــرًا إلــى النفاذيــة الرقمية. وقــد تبنى اتحاد 
 .WCAG 2.0 شــبكة الويــب العالميــة النســخ األولى مــن المعيار
وهــي تشــمل مجموعــة كبيــرة مــن التوصيات لجعــل النفاذ إلى 

محتــوى اإلنترنت أكثر ســهولة.

هــاء. منظمــة األمم المتحدة تعتمد التصميم العام/الشــامل 

  واعتمــدت اســتراتيجية األمــم المتحــدة إلدمــاج 
منظــور اإلعاقــة مفاهيــم وتطبيقــات مبــادئ التصميــم 

الشــامل. والجديــر  بالذكــر أن التصميــم الشــامل عبــارة 

عــن مجموعــة مبــادئ وعناصــر يمكــن الوصــول إليهــا 
واإللمــام بهــا واســتخدامها إلــى أقصــى حــد ممكــن مــن قبــل 

جميــع النــاس بغــض النظــر عــن أعمارهــم أو أحجامهــم أو 
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قدراتهــم أو إعاقاتهــم. وينبغــي تصميــم البيئــة المؤاتيــة 
لتلبيــة احتياجــات جميــع األشــخاص الذيــن يرغبــون 
فــي اســتخدامها، بمــا فــي ذلــك علــى مســتوى المبانــي 

والمنتجــات والخدمــات. وهــذا ليــس شــرطًا خاصــًا يقتصــر 
نفعــه علــى فئــة قليلــة مــن الســكان بــل هو شــرط أساســي 

مــن عناصــر التصميــم. فــإذا كان مــن الممكــن إنجــاز تصميــم 

موائــم ومفيــد، وقابــل لالســتخدام، ومريــح وممتــع أثنــاء 
االســتخدام، مــن خــالل النظــر فــي االحتياجــات والقــدرات 
المتنوعــة للجميــع فــي مختلــف مراحــل عمليــة التصميــم، 

فعندهــا يكــون التصميــم الشــامل قــادرًا علــى إتاحــة منتجــات 
وخدمــات وبيئــات تلبــي احتياجــات جميــع النــاس بمــا فــي 

ذلــك األشــخاص ذوي اإلعاقة5.

واو. النفاذيــة الرقميــة في الوطن العربي

بالنســبة للــدول العربيــة، فبعضهــا وقــع علــى اتفاقيــة حقــوق 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة )CRPD(، وبعضهــا صــادق عليهــا. 

وقــد جعــل ذلــك االتفاقيــة إحــدى المرجعيــات القانونيــة التــي 
تعتمــد عليهــا الــدول العربيــة جنبــًا إلــى جنــب مــع القوانيــن 

والتشــريعات المحليــة المخّصصــة لحقــوق األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة. وتجــدر االشــارة إلــى أن العديــد مــن الــدول العربيــة 

اتخــذت تدابيــر تشــريعية لضــم النفاذيــة الرقميــة إلــى حقــوق 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي إطــار القوانيــن الســارية. كمــا 

إنهــا صّممــت سياســات وأصــدرت تعليمــات تتعلــق بالنفاذيــة 
الرقميــة فــي قطاعــات مثــل القطــاع المصرفــي وقطــاع 

العمــل. فضــاًل عــن ذلــك، أصــدرت دول عربيــة أدلة إرشــادية 
تتعلــق بتصميــم المواقــع والتطبيقــات الهاتفيــة الحكوميــة 

بمــا يتماشــى مــع معاييــر النفاذيــة الرقميــة. وهنــاك 
دول عربيــة صاغــت نهجــًا وطنيــًا متكامــاًل فيمــا يتعلــق 

بالنفاذيــة الرقميــة. 

وتشــمل التطــورات فــي الســاحة العربيــة حصــول كل مــن 
ســلطنة عمــان ودولــة قطــر علــى ترتيــب عالمــي متقــدم جــدًا 

وفقــًا لمؤشــر تقييــم حقــوق النفــاذ الرقمــي6. أمــا ســلطنة 
عمــان، فقــد تصــدرت الترتيــب العالمــي وحصلــت علــى المركــز 

األول للعــام 2018، متجــاوزًة دواًل متقدمــة تقنيــًا مثــل 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة والمملكــة المتحــدة. وأمــا دولــة 

قطــر، فقــد تصــدرت الترتيــب العالمــي وحصلــت علــى المركــز 
األول فــي العــام 2020  7.

زاي. حول نموذج اإلســكوا للسياســة الوطنية للنفاذية الرقمية

إن الغايــة األساســية مــن التقريــر هــي عــرض نمــوذج 
فــي  الرقميــة  للنفاذيــة  الوطنيــة  للسياســة  اإلســكوا 
المنطقــة العربيــة. والنمــوذج عبــارة عــن إطــار عــام 

التــي ينبغــي اعتمادهــا والتدابيــر واإلجــراءات  للسياســة 

التــي ال بــد مــن اتخاذهــا لتمكيــن نفــاذ األشــخاص ذوي 
إلــى تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت  اإلعاقــة 

والخدمــات العامــة ذات العالقــة، وذلــك مــن أجــل مجتمــع 
أكثــر شــمولية.



المنهجيــة المتبعة في 
تصميم نموذج اإلســكوا 

الوطنية  للسياسة 
الرقمية  للنفاذية 

.2
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تتيــح مراجعــة األدبيــات الصــادرة حول النفاذيــة الرقمية 

كالسياســات والقوانيــن والمخرجــات والبرامــج، تكوين 

تصــّور تحليلــي بشــأن العالقــة بيــن اإلعاقة وإمكانيــة النفاذية 

الرقميــة. وتتيــح هــذه المراجعــة أيضــًا بناء إلمــام قاعدي كلي 

فيمــا يتعلــق بسياســات النفاذيــة الرقمية وآثارها.

هــذا، وتأخــذ مراجعــة األدبيــات في االعتبــار البحث النوعي 
فــي تشــكيل أســاس معرفــي يمكن االقتداء بــه لوضع نموذج 

يســاعد صانعي السياســات.

2. المنهجية المتبعة في تصميم نموذج اإلســكوا للسياســة 
الوطنيــة للنفاذية الرقمية 

 ألــف. مراجعة األدبيات

باء. مراجعة بعض الممارســات الفضلى

تســتخلص الممارســات الفضلــى من التجــارب الرصينة 
المتعلقــة بالنفاذيــة الرقميــة التــي تحقــق النتائــج المرجوة 

للنفــاذ اإللكترونــي. وترتكــز عملية اســتخالص هذه 
الممارســات على رصد القواســم المشــتركة بين تلك 
التجــارب المتصلــة بالتدابيــر واألدوات واإلجراءات 

والتطبيقــات الحميــدة والمقاييــس الدقيقــة، وتجميعها 
فــي دليــل موّحــد يســتفيد منــه كل واضعي السياســات في 

المنطقــة. وهــذا يتطلــب دراســات عميقة ومــداوالت متأنية 
حــول مــدى شــمولية تلك الممارســات وإمكانيــة تنفيذها في 

المنطقــة العربية.

جيم. دراســات الحالة والتقييم اإلقليمي

يمكــن تقســيم منهجيــة دراســات الحالــة إلى جانبين رئيســيين 
همــا اختيــار دراســات الحالــة وتقييمهــا. وتــدور معايير االختيار 

حــول التصنيــف الدولــي للــدول على أســاس المعاييــر العالمية 
للنفاذيــة الرقميــة وكذلــك تحديــد أوجه التشــابه واالختالف 

ذات الصلــة مــع المنطقــة العربية.

وتوفــر دراســات الحالــة رؤى قّيمــة حول مــا يصلح وما ال 
يصلــح لتحقيــق المخرجــات والنتائــج المرجــوة وذلك بالرجوع 

إلــى التحليــل القانونــي المقــارن ومراجعة األدبيات.

وترتبــط دراســات الحالــة ارتباطــًا وثيقًا بحالــة النفاذية 
الرقميــة فــي المنطقــة ومــا يرتبــط بهــا من معالجــة للقضايا التي 

تواجههــا المجتمعــات المقصــودة. ويعتمــد التقييــم اإلقليمي 
علــى بيانــات للتحليــل الكمــي مــن مصادر موثوقة فــي المنطقة. 

كمــا ينظــر التقريــر فــي حالــة النفاذية الرقمية فــي المنطقة 
العربيــة مــع التركيــز علــى منطلقين: القوانين والسياســات 

الحاليــة فــي المنطقــة التي تؤثر بشــكل مباشــر فــي النفاذية 
الرقميــة أو تعالجهــا مــن جهــة، ومقــدار التحســين الذي جرى 
توثيقــه بنــاًء علــى المعاييــر المعتمــدة عالميــًا من جهة أخرى.
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اإلعاقة  .1
عّرفــت األمــم المتحــدة »األشــخاص ذوي اإلعاقة«  بأنهم 

األشــخاص الذيــن يعانــون عجــزًا، أو اختالاًل أو قصورًا 
بدنيــًا أو عقليــًا أو ذهنيــًا أو حّســيًا طويــل األجــل قد يعوق 

مشــاركتهم الكاملــة والفّعالــة فــي المجتمــع على قدم 
المســاواة مــع اآلخريــن، وذلــك خالل تفاعلهم مــع مختلف 

الحواجــز والمعوقات8.

2. النفاذيــة الرقمية
تشــير النفاذيــة الرقميــة إلى ســهولة اســتخدام تكنولوجيا 

المعلومــات واالتصــاالت مــن جانب األشــخاص ذوي اإلعاقة، 
مثــل اإلنترنــت وخدماتهــا. ومــن هــذا المنطلــق يعتبر تطوير 

المواقــع اإللكترونيــة ضروريــًا لتمكيــن كافة المســتخدمين من 
النفــاذ إلــى المعلومات9.

يجــري تعزيــز النفاذيــة الرقميــة عبــر تصميم المواقع 
اإللكترونيــة، واألدوات، والتجهيــزات الرقميــة، والتطبيقــات، 

والخدمــات الحكوميــة والعامــة المتوفــرة على اإلنترنت، 
وتطويــر المحتــوى الرقمــي، بحيــث يمكن لألشــخاص ذوي 
اإلعاقــة مــن مختلــف األعمار اســتخدامها، ممــا يتيح لهم: 

دال. اعتمــاد المفاهيم والتعاريف الرئيســية

إدراك، وفهــم، وتصفح 
المحتــوى الرقمي المنشــور 

علــى اإلنترنــت والتفاعل معه

المســاهمة واإلضافــة على 
المحتــوى الرقمــي والتطبيقات 

المنشــورة علــى اإلنترنت10

3. االدماج
تشــير عمليــة االدمــاج إلــى الخطــوات المتخذة فــي عملية دمج 

القضايــا التــي تحتــاج إلــى معاملــة خاصة ولــم تكن مدمجة 
فــي برامــج التنميــة المجتمعيــة – أي أنهــا كانــت خارج دائرة 

الرعايــة والدعــم االجتماعيين.

هاء. ركائز السياســات المقترحة

تعتمــد سياســات النفاذيــة الرقميــة علــى خمــس ركائــز لدعمها وتحقيــق األهداف المرجوة: 

السلطة التنفيذية

وسائل اإلعالم

القطاع الخاص

السلطة التش��عية

منظمات المجتمع المدني الممثلة لألشخاص ذوي االعاقة من مختلف األعمار
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والســلطة التنفيذية هي الســلطة المخّولة وضع 
السياســات التي توّجه أعمال المؤسســات 

الحكوميــة. وُيعــّد وضع سياســات وطنيــة للنفاذية 
الرقميــة مــن أهــم الخطــوات فــي تعزيز النفاذيــة الرقمية على 
المســتوى الوطني، وخاصة أن سياســات الســلطة التنفيذية 

تتســم بالمرونــة علــى عكــس القوانيــن؛ وهي تؤثــر في القطاع 
العــام ككل، وفــي القطــاع الخــاص المرتبط بالمشــاريع 

الحكوميــة. ومــن البديهــي أن كل حكومــة لهــا طريقتهــا في 
رســم سياســاتها وتنفيذها، وذلك بتكليف جهة إشــرافية 
معنيــة بتنفيــذ تلــك السياســات )هيئــة تنظيم االتصاالت، 

وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات، وزارة الشــؤون 
االجتماعيــة(. وفــي حــاالت أخــرى، ُتعتمد مقاربــة الحكومة 
ككل فــي تنفيــذ النفاذيــة الرقميــة حيــث تكون كل مؤسســة 

حكوميــة )وزارة، أو هيئــة، أو إدارة( معنّيــة بتنفيــذ متطلبــات 
النفاذيــة الرقميــة فــي مجــال خدماتهــا، بينمــا تشــرف هيئة عليا 

علــى خطــة التنفيذ. 

وكمــا هــو معلــوم، فــإن الســلطة التنفيذيــة ال تســن القوانيــن، 
وال يمكــن أن تفــرض ضمــن السياســات الوطنيــة عقوبــات 

جنائيــة أو شــبه جنائيــة إلنفاذهــا، وال يمكــن للسياســات أن 
تنّفــذ إال مــا تســمح بــه واليــة هــذه الســلطة. ولذلــك قــد تكــون 

قدرتهــا محــدودة علــى التأثيــر فــي أي طــرف ال يخضــع 
لســيطرتها المباشــرة مثــل القطــاع الخــاص والمنظمــات غيــر 

الحكوميــة، وينحصــر مجــال إلزاميــة التنفيــذ لديهــا ضمــن 
القطاعــات الحكوميــة ومــن فــي حكمهــا مــن شــركات مختلطــة 

أو تتبــع للقطــاع الحكومــي. 

لذلــك، عنــد تصميــم السياســات الوطنيــة للنفاذيــة الرقميــة، 
مــن الضــروري أن تســتند الســلطة التنفيذيــة علــى تشــريعات 

ذات صلــة لتوســيع نطــاق قدرتهــا علــى إلــزام األطــراف 
المعنيــة بالتنفيــذ. 

أما الســلطة التشريعية فهي السلطة المعنية 
بإصدار القوانين. ومن الثابت أن للقوانين القدرة 

على تغطية نطاق واسع يشمل الحكومة التنفيذية 
والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص. ومن الممكن 

أن تتضمن القوانين آليات إنفاذ وإلزام يمكن أن تستخدمها 
السلطة التنفيذية في تنفيذ عملية االلتزام بتنفيذ سياسات 

النفاذية الرقمية ومتابعتها. لكن البد من التنبه إلى حقيقة 
أن القوانين تحتاج إلى متطلبات إلصدارها عبر المجالس 

التشريعية. وقد يستغرق اعتماد القوانين وقتًا؛ كما أن 
 القوانين ُتعّد أقل مرونة في ضوء متطلبات تعديلها. 

ومن هنا تبرز أهمية أن تكون القوانين الخاصة بالنفاذية 
الرقمية مرنة وتمنح واضعي السياسات الوطنية المساحة 

التنفيذية عند وضعها لسياسات النفاذية الرقمية باإلضافة إلى 
ضرورة تأمين إمكانية تعديلها وتطويرها.

والبــد للقوانيــن الخاصــة بالنفاذيــة الرقميــة أن تلحــظ القوانين 
الوطنيــة ذات العالقــة واالتفاقــات الدوليــة، وأن تمنح 

الســلطات التنفيذيــة اعتمــاد المعاييــر العالميــة والوطنية 
الخاصــة بالنفاذيــة الرقمية.

إن اعتمــاد منظمــات المجتمع المدني الممثلة 
لألشخاص ذوي اإلعاقة كشريك أساسي في وضع 

السياسات الوطنية للنفاذية الرقمية يعّزز هذه 
السياسات من عدة جوانب. والجانب األول واألهم هو التأكد 

من أن السياسات الوطنية للنفاذية الرقمية تراعي متطلبات 
األشخاص ذوي اإلعاقة، وذلك بناء على أن من شارك في 

وضع تلك السياسات من المنظمات قادر على نقل متطلبات 
هؤالء األشخاص وأولوياتهم عند تنفيذها. والجانب الثاني 
يقتضي بأنه من الممكن للمنّظمات غير الحكومية أن تقّدم 

الدعم المجتمعي في عملية تنفيذ السياسات الوطنية للنفاذية 
الرقمية، وأن تشارك في تعزيز إدماج مفاهيم وتطبيقات 

النفاذية الرقمية لدى القطاع الخاص بطريقة أكثر ليونة من 
االعتماد على قوانين السلطة التشريعية وأدواتها. أما الجانب 
الثالث فهو أنه من الممكن للمنّظمات غير الحكومية أن تجمع 
الخبرات للتركيز على قضايا محّددة في المجتمعات المحلية 
لدعم الركائز األخرى )المرأة، األطفال، المناطق األقل تطورًا، 

إلخ.( وتعمل إلدراجهم في إطار أهداف النفاذية الرقمية على 
أساس مبدأ »عدم إهمال أحد«.

ووســائل اإلعالم من جهتها تمتلك القدرة على 
نقل الرسائل إلى الجمهور، ما يميزها عن سائر 

السلطات. ومن المعروف أن اإلعالم يؤدي دوًرا 
أساسيًا في إيصال التقدم في مجاالت النفاذية الرقمية، 

والترويج لها، مما يرفع من عدد مستخدمي تلك الخدمات من 
األشخاص ذوي اإلعاقة ويحقق أهداف السياسات الوطنية 

في تعزيز مخرجات النفاذية، وذلك عبر الترويج لها أواًل، 
ومن ثم متابعة مالحظات وآراء مستخدمي تلك الخدمات 

من األشخاص ذوي اإلعاقة، وبناء جسور تواصل تساعد في 
عمليات التحسين المستمر لتلك الخدمات.
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والقطــاع الخاص له أدوار مهمة يؤديها في 
تنفيذ السياسات الوطنية للنفاذية الرقمية. لكن 

البّد من التنويه أن معظم التجارب المقارنة 
استثنت القطاع الخاص الصغير من تنفيذ هذه السياسات 
بناًء على أن ذلك يمكن أن يرهقه ماليًا. بالمقابل، نجد أن 

معظم التجارب فرضت النفاذية الرقمية على القطاع الخاص 
الكبير والمتوسط ويتضمن ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، 
الكيانات والمؤسسات والشركات التي تقدم الخدمات المالية 

كالمصارف والخدمات الصحية. كما يتضمن الكيانات التي 
تقدم خدمات التعليم والتأهيل والتدريب بأنواعه كالجامعات 

والمدارس، ومراكز التدريب. يضاف إلى ذلك الكيانات التي 
تقدم خدمات النقل بأنواعها وخدمات االستهالك بما في ذلك 

التسوق اإللكتروني. أخيرًا، وليس آخرًا، فإن سياسات النفاذية 
الرقمية تشمل الخدمات التي يشترك القطاع العام والقطاع 
الخاص في تقديمها، وكذلك الخدمات التي يقّدمها القطاع 

الخاص من خالل القطاع العام أو عبر قنواته في الواقع وفي 
المجال االفتراضي.

والبــد مــن التنبــه إلــى ضــرورة إعطــاء الوقــت الكافــي للقطــاع 
الخــاص لتعديــل خدماتــه بمــا يتوافــق مــع شــروط السياســات 

الوطنيــة للنفاذيــة الرقميــة. الحكمــة مــن ذلــك عــدم وضــع 
متطلبــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة للنفاذيــة الرقميــة، التــي 

قــد تكــون مكلفــة ماليــًا، فــي مواجهــة مــع القطــاع الخــاص 

واعتبــار النفاذيــة الرقميــة عبئــًا اقتصاديــًا. وال شــك أن 
السياســات اإلعالميــة المرتبطــة بالسياســات الوطنيــة 

للنفاذيــة الرقميــة، وإشــراك المنظمــات غيــر الحكوميــة )أي 
األهليــة(، يســاعدان فــي تســريع تطبيــق مفاهيــم النفاذيــة 

الرقميــة لــدى القطــاع الخــاص.

يالحــظ أن القطــاع الخــاص بشــكل عــام وخاصــة فــي 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة قــد أخــذ يتبنــى النفاذيــة 

الرقميــة تبنيــًا متدرجــًا . وفــي بعــض الحــاالت، تتوفــر 
أســواق واعــدة للنفاذيــة الرقميــة مــن حيــث وصولهــا إلــى 
شــرائح جديــدة مــن الزبائــن )كاألشــخاص ذوي اإلعاقــة(، 

بحيــث أصبحــت أعدادهــم كبيــرة بمــا يكفــي لتبريــر اإلنفــاق 
اإلضافــي المطلــوب لتطبيــق معاييــر النفاذيــة الرقميــة كافــة 
أو قســم منهــا علــى مواقعهــم اإللكترونيــة وخدماتهــم علــى 
التطبيقــات المخصصــة لألجهــزة المحمولــة. هــذا باإلضافــة 

إلــى أن معاييــر النفاذيــة الرقميــة ذاتهــا مــن الممكــن أن 
تخــدم الكبــار فــي الســن مــن الزبائــن، وهــم شــريحة أخــرى من 

المســتهلكين ال يمكــن تجاهلهــا اقتصاديــًا أو اجتماعيــًا.

وال شــك أن القطــاع الخــاص يــؤدي دورًا هامًا فــي عملية 
إدمــاج سياســات النفاذيــة الرقميــة في الحيــاة االقتصادية 

والتعليــم، وأيضــًا فــي مجــال صناعــة المحتوى )الخدمي أو 
الترفيهــي( والــذي لــه عمليًا الحصــة األكبر منه.

واو.  عمليــة صياغة نموذج السياســة الوطنيــة للنفاذية الرقمية 

علــى الرغــم مــن أن صياغــة نمــوذج السياســة الوطنيــة 
ــى الممارســات  ــًا تعتمــد عل للنفاذيــة الرقميــة عملي
الفضلــى علــى الصعيديــن العالمــي والعربــي، غيــر 

أنهــا أيضــًا تأخــذ فــي االعتبــار الخصوصيــة الوطنيــة 
التــي ســاعدت فــي إنجــاح جوانــب محــّددة مــن تلــك 

ــر تلــك الخصوصيــة أحيانــًا بالظــروف  الممارســات. وتتأّث
الراهنــة، وفــي أحيــان أخــرى باإلمكانــات الماليــة أو 

البشــرية. وعلــى صّنــاع السياســات أخــذ ذلــك فــي الحســبان 

فــي إطــار ســياقاته المحــّددة وفــي ضــوء واقــع بلدانهم 
ومتطلباتهــا وظروفهــا. 

ويســتند نمــوذج السياســة الوطنيــة للنفاذيــة الرقميــة للمنطقة 
العربيــة علــى العوامــل المدروســة فــي تجارب النفاذيــة الرقمية 

العربيــة األقــرب واألكثر انســجامًا مــع خصوصيات هذه 
المنطقــة. وال يعنــي ذلــك تجاهــل المكّونــات العالميــة، بــل ال بد 
مــن دراســتها واالســتفادة منهــا على نحــو ينعكس بإجراءات 

ُتتخــذ ضمــن السياســات الوطنيــة للنفاذيــة الرقمية.

زاي.  التقاطعيــة، حاجز أمــام النفاذية الرقمية

إن تداخــل بعــض الحواجــز االقتصاديــة واالجتماعية في 
بلــد مــا يحتــم علــى صانعي السياســات الوطنيــة التنّبه إلى 

الحواجــز التقاطعيــة التــي تعيــق النفاذيــة الرقمية لألفراد 
أو المجتمعــات األضعــف فــي مناطقهــا أو مجتمعاتهــا. وتركــز 
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التقاطعيــة علــى ضــرورة االســتماع إلى أصوات أولئك 
الذيــن يعانــون أشــكااًل متداخلــة من أنــواع االضطهاد، وذلك 

مــن أجــل فهــم مســّببات أوجه عدم المســاواة والعالقات 
فيما بينها في ســياق معين. فقد تنشــأ هذه األشــكال 

المتداخلــة والمتزامنــة مــن القمــع عــن عدد مــن العوامل بما 
فــي ذلــك النــوع االجتماعي، والجنســية، والعرق، والعمر، 
ووضــع األقليــة )مثــل المهاجرين(، والطبقــة االجتماعية 

واالقتصادية.

وإن االنتباه إلى التقاطعية أمر أساسي من أجل وضع 
سياسة وطنية شاملة للنفاذية الرقمية لكل من يقيم على 
أرض الدولة. وتتنّوع أشكال الحواجز التي تمنع النفاذية 

الرقمية لألشخاص ذوي اإلعاقة والتي تضاف إلى الحواجز 
المتعلقة مباشرة بإعاقتهم. والبد من النظر في العوامل 

المسببة للحواجز التقاطعية وإيجاد الحلول لها بما يعيد 
التوازن إلى امكانية النفاذية الرقمية لجميع األشخاص ذوي 

اإلعاقة، ويساعد في تعزيزها للمستهدفين من تنفيذ السياسة 
الوطنية. مثاًل، تواجه النساء من ذوي اإلعاقة عقبات أكثر 

تحول دون تمكنهن من الحصول على النفاذية الرقمية 
مقارنة بسائر النساء، والنساء المهاجرات من ذوي اإلعاقة 

يواجهن عقبات إضافية. وهكذا. صفوة القول في هذا الشأن 
أن المقاربة التقاطعية تمكن من فهم األبعاد المختلفة التي 

تؤثر في إمكانية النفاذ لإلنترنت والنفاذية الرقمية.  

1. المرأة
ال يخفــى أن المــرأة تواجــه تحديــات فريــدة في جميع 

أنحــاء العالــم، وتمتــد الفجــوة الجنســانية فــي كافة المجاالت 
والبلــدان، ومعهــا تقــل الفــرص المتاحة للمــرأة في الحصول 
علــى التكنولوجيــات الرقميــة واكتســاب المهــارات الرقمية 
التــي تمّكنهــا من المشــاركة واالســتفادة منهــا. ولذلك، فإنه 
مــن الضــروري اعتمــاد منظــور النــوع االجتماعي عند وضع 

سياســة النفاذيــة الرقميــة التــي تأخــذ في االعتبــار التحديات 
التــي تواجههــا المــرأة فــي المنطقــة العربيــة، وذلك من أجل أن 
تســاهم السياســات الرقمية في الحّد من اتســاع هذه الفجوة 

ومــن أجــل تعزيز الشــمول الرقمي.  

وتبيــن إحصــاءات االتحــاد الدولــي لالتصــاالت التفــاوت في 
اســتخدام اإلنترنــت بيــن الجنســين، ويبيــن الجــدول التالــي 

اإلحصــاءات لبعــض الــدول العربيــة حيــث نســبة الرجال من 
مســتخدمي اإلنترنــت أعلــى مــن نســبة النســاء، وتتقــارب هذه 
النســب فــي البلــدان حيــث نســبة المســتخدمين مرتفعــة، مثــاًل 

فــي البحريــن، الكويــت، قطــر، واإلمــارات العربيــة المتحدة.
فضــال عــن ذلــك، فإن اســتخدام التقاطعيــة يعني وجوب 

التعــرف علــى الســياقات التاريخيــة المحيطــة بالقضايا 
الجندريــة فــي البلــد المعنــي والمحيــط الثقافــي كذلك. وقد 
أوجــدت الســياقات التاريخيــة الطويلــة من العنــف والتمييز 
 المنهجــي أوجهــا متنوعــة مــن عــدم المســاواة العميقة التي 

الجندركافة األف�ادالسنة األخيرةالبلد
الم�أةالرجل

2018الج�ائر

2018

2018
2018
2018

2019
2018
2019
2018
2016
2018

49.0

98.6

46.9
99.6
64.8

92.4
64.4
99.7
93.3
14.1
98.5

55.1

98.7

52.4
99.5
68.5

90.6
68.5
100
94.6
16.9
98.3

42.9

98.5

41.3
99.8
61.1

96.8
60.2
99.3
91.4
11.0
98.8

البح��ن
مصر

الكويت
المغرب

سلطنة ُعمان
فلسطين

دولة قطر

المملكة العر�ية السعودية
السودان

اإلما�ات العر�ية المتحدة

اســتخدام اإلنترنــت للفرد ووفق الجندر من أي مكان في البلدان العربية )الســنة األخيرة(

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/  .)2020( واالتصــاالت  المعلومــات  وتكنولوجيــا  بالجنــدر  متعلقــة  إحصــاءات  ملــف  لالتصــاالت،  الدولــي  االتحــاد  إحصــاءات  المصــدر: 
.default.aspx

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/statistics/2020/Individuals%20using%20the%20Internet%20by%20gender%20%2820-08-20%29.xls
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/statistics/2020/Individuals%20using%20the%20Internet%20by%20gender%20%2820-08-20%29.xls
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مــا برحــت تضــر المــرأة علــى عدة أصعــدة. وتتقاطع أوجه عدم 
المســاواة هــذه مــع بعضهــا البعض. فعلى ســبيل المثــال، يتقاطع 

الفقــر واألنظمــة الطبقيــة والعنصريــة والتمييز على أســاس 
الجنــس وحرمــان النــاس مــن حقوقهم ومــن تكافؤ الفرص، 

وهــي ممارســات امتــدت تأثيراتهــا عبر األجيال11.

2. األطفال
أعلنــت األمــم المتحــدة أن لألطفــال الحق فــي الحصول على 

رعاية ومســاعدة خاصة. وبناء على أن األســرة هي النواة 
األساســية للمجتمــع والبيئــة الطبيعيــة لنمــو األطفــال ورفاهم، 

ينبغــي أن يتــاح لهــا الحــق فــي الحماية والمســاعدة الالزمة 
لتباشــر مســؤولياتها بالكامــل داخــل المجتمــع. وكمــا ورد في 
إعــالن حقــوق الطفــل، »يحتــاج الطفل، بســبب عدم نضجه 

البدنــي والعقلــي، إلــى ضمانــات ورعاية خاصــة، بما في ذلك 
الحمايــة القانونيــة المناســبة، قبــل الوالدة وبعدها«. 

تعانــي مجموعــات ســكانية فــي مناطــق مختلفة حرمانًا 
تتفــاوت نســبته مــن مــكان إلــى آخر بمجــرد أنها من ضمن 

األقليــات. مــن هنــا بــات ضروريــًا  أن تراعي السياســة الوطنية 
األفــراد ذوي اإلعاقــة التابعيــن إلــى هــذه األقليات. وعلى 

السياســة الوطنيــة للنفاذيــة الرقميــة أن تأخــذ فــي االعتبار 
الظــروف اإلقليميــة الفريــدة لألقليــات والتــي غالبًا ما ُتســتبعد 

من سياســة النفاذيــة الرقمية.

الحرمــان مــن نظــام الحقوق: إن بعض األشــخاص 
الذيــن هــم مــن ضمن األقليات داخــل مجتمعاتهم 

األقليات 4. الطبقــة االجتماعيــة واالقتصادية3. 
يــؤدي الفقــر داخــل وســط معين إلى الحرمان المســتمر الذي 

يزيــد مــن تقليــص إمكانيــة تحقيــق النفاذيــة الرقمية فضاًل عن 
أنــه يــؤدي إلــى تفاقــم المعاناة الناشــئة عــن اإلعاقة. وتعاني 
الفئــات مــن ذوي اإلعاقــة معانــاة غيــر متناســبة نظرًا لوجود 

عوامــل أخــرى كثيــرة تحيــط بالطبقــة االجتماعية واالقتصادية 
األفقــر مثــل نقــص التعليــم، وعدم الوصول إلــى تكنولوجيا 
المعلومــات واالتصــاالت، ونقــص اإللمام بهــا. وحتى تكون 

سياســة النفاذيــة الرقميــة ناجحــة ال بــد من تحديــد التحديات 
االقتصاديــة واالجتماعيــة القائمــة وأخذهــا فــي االعتبار عند 

معالجــة المســائل المتعلقــة بالنفاذيــة الرقمية. 

حاء.  مقارنة بعض السياســات العالمية والعربية واســتخالص الممارســات الفضلى

يجــب مقارنــة السياســات الوطنيــة للنفاذيــة الرقمية على 
أســاس جوانبهــا ذات األثــر األكبــر. وتضطلع الجهــة المنّفذة 

للسياســة بــدور كبيــر فــي ضمان جودة تجربــة النفاذية 
الرقميــة، مــن خــالل متابعــة تنفيذ هذه السياســة عبــر تصميم 

نمــاذج حوكمــة خاصــة بهــا. ومــن الممكــن أن تتعدد الجهات 
المنّفــذة للسياســة الوطنيــة، وأن تكــون هــذه الجهــات مجتمعة 

معنية باإلشــراف على حســن تنفيذ السياســة أو تطبيق 
القانــون الخــاص بالنفاذيــة الرقميــة. وفــي الغالب تكون 
كل جهــة مــن تلــك الجهــات مختصــة حصــرًا بمجموعــة 

محــّددة مــن اإلدارات المعنيــة بالتنفيــذ. مثــاًل، قــد تتولــى 

جهــة متخصصــة متابعــة المؤسســات الحكوميــة، وأخــرى 
متخصصــة بالقطــاع المصرفــي أو الصحــي أو التعليمــي أو 

الخدمــي. وهــذا النهــج مــن شــأنه ضمــان تنفيــذ السياســة 
الوطنيــة فــي القطــاع المعنــي تنفيــذًا حميــدًا. كمــا يعتمــد هــذا 
النهــج لضمــان إلمــام الجهــة المعنيــة بمتطلبــات القطــاع الــذي 

ينــدرج ضمــن اختصاصهــا. وال بــد مــن التركيــز علــى الــدور 
الــذي قــد تؤديــه بعــض الجمعيــات األهليــة المختصــة. وفــي 
بعــض البلــدان، قــد يجــري إســناد تنفيــذ السياســة الوطنيــة 

للنفاذيــة الوطنيــة برمتــه إلــى جهــة مختصــة مســتقلة أو 
حكوميــة بمــا يتناســب مــع طبيعــة التنظيــم المؤسســي.

ال يحصلــون علــى أبســط حقوقهــم، وقــد يرجع ذلــك لكونهم 
ال يملكــون الوثائــق المناســبة، أو بســبب التمييــز االجتماعــي. 

مــن هنــا، يجــب أن ُتراعي سياســة النفاذيــة الرقمية هذه 
األنــواع مــن التهميــش وأن ُتتــاح خدمــات النفاذيــة الرقمية لكل 
المواطنيــن والمقيميــن فــي الدولــة علــى قدم من المســاواة بما 

ينســجم مع مقررات حقوق اإلنســان.

الحواجــز اللغويــة: بعــض األقليات تواجه 
صعوبــات بســبب لغتهــا األم. وهــذا يمكــن أن يؤدي 
إلــى تهميشــها علــى صعيد الوصــول إلى الخدمات 

األساســية. ولــكل مجتمــع ظروفــه الفريــدة، لذلك يجب أن 
تراعــي سياســة النفاذيــة الرقميــة الناجحــة التنوع اللغوي 

والثقافــي للمنطقــة مــن أجــل تلبيــة احتياجات المســتخدمين 
علــى نطــاق أوســع، فــي إطار مبدأ »التصميم الشــامل«.
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إن نطــاق متابعــة تنفيــذ السياســة الوطنيــة للنفاذيــة الرقمية 
مســألة حيوية للغاية، وذلك ألن مســتوى تأثير السياســة 
وشــمولها يتوقــف علــى مــا إذا كان القطــاع الخاص ملزمًا 

بمعاييــر سياســة النفاذيــة الرقميــة أو ال.

يضــاف إلــى ذلــك أن إجــراءات الرصد والتقييم تســهم 
إســهامًا جوهرًيــا فــي المحافظــة على فعالية السياســة 

الوطنيــة للنفاذيــة الرقميــة ألطــول فتــرة ممكنــة وألكبر عدد 
ممكــن مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي المجتمع. ومن 

المهــم مراعــاة اآلليــات ونوع الســلطات الممنوحــة للجهات 
المعنيــة بالرصــد واإلبــالغ الكافــي بمــا يمكنها مــن التفاعل مع 

الجهــات المقّدمــة للخدمــات الرقميــة الملزمــة بمعاييــر النفاذية 

الرقميــة. ويختلــف هــذا األمــر بالتأكيــد تبعــًا لما إذا كان يشــمل 
المؤسســات الحكوميــة دون ســواها أو يتضمــن المنظمــات غير 

الحكوميــة والقطــاع الخاص.

وفــي ضــوء الدراســات التــي أجريت حول التجــارب العالمية 
والعربيــة فــي إطــار تنفيذ السياســات الوطنيــة للنفاذية 

الرقميــة، جــرى اســتخالص بعض الدروس المســتفادة التي 
أبــرزت الحقــًا ضمــن البدائــل التــي من الممكــن اعتمادها ضمن 

نمــوذج اإلســكوا للسياســة الوطنيــة للنفاذيــة الرقمية. 

وتتلخــص نتائــج المقارنــة ألفضل الممارســات فــي تصميم 
وتنفيــذ سياســة النفاذيــة الرقميــة فيما يلي: 

 تأسيس  الش�اكات
 مع أصحاب

 المصلحة في
تصميم السياسة

 اال�تباه إلى
 موارد تمو�ل

 السياسة
 وعائدا�ها

البداية
المبكرة

 وضع خطة �نفيذ
واقعية ومتدرجة

 اعتماد المعا�ير
العالمية

تصميم
سياسة مرنة

طاء.  الســمات التســع المطلوبة في السياســة الوطنية للنفاذية الرقيمة

مــن خــالل اســتخالص الممارســات الفضلــى، مــن الممكــن تلخيــص الســمات المطلوبــة في السياســة الوطنية علــى النحو اآلتي:
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.1
االستجابة

.2
االتاحية

 أن تحقق السياسة الوطنية حاجات 
 ومتطلبات ذوي االعاقة، في

 االستفادة من المحتوى الخدمي
 الرقمي والخدمات الرقمية ذات

 الصفة العامة والعمل على أن تحقق
لهم سياسة النفاذية الرقمية

 الفائدة المباشرة 

 أن تصاغ السياسة الوطنية بواقعية
 �تناغم مع الموازنات التي يمكن

 رصدها حكوميًا على المدى القصير
 والمتوسط والطو�ل

 أن تحقق السياسة الوطنية المساواة في حق
 الوصول للمحتوى الخدمي الرقمي والخدمات

 الرقمية على قدم المساوة لجميع األشخاص
 ذوي االعاقة دون تم�يز وتهميش قائم على أي
 اعتبار مثل الوضع االقتصادي، والجنس، والعمر،

ودون أي تم�يز �ين المقيمين في المدينة وال��ف

 أن تحقق السياسة الوطنية العائدية المرجوة
 منها، وأن تسهم في تع��ز التماسك

 االجتماعي، ورفع الثقة بعمل الدولة ككل،
 وأن �تحقق العائدية االقتصادية من إدماج عدد

 ك�ير من األشخاص ذوي  االعاقة في الفضاء
 االقتصادي مما ينعكس إيجاًبا على دخولهم

وإ�تاجيتهم وعلى العائدية االس�ثما��ة
بالنسبة للدولة 

$

 أن تحوي السياسة الوطنية عوامل تع�ز القدرة على استدامة مشا��ع سياسة النفاذية الرقمية من حيث
 التمو�ل، والقوى البش��ة، وأن ُتبنى السياسة على مستوى إدا�ات الدولة والقطاع الخاص الخدمي

عاقة إنا�ًا وذكو�ًا ومن مختلف األعمار ومنظمات المجتمع المدني المختصة باألشخاص ذوي االِٕ

.3
العائدية 

 

.4
الكلفة 

 

.5
االستدامة 
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 أن تحقق السياسة الوطنية متطلبات
 التع��ف بها والتد��ب عليها والت�وي�
 لها عند منفذ�ها والمستفيد�ن منها

 بما يحقق لها اال�تشار التد��جي الذي
يعد من أهم مؤش�ا�ها

 أن �تضمن السياسة الوطنية عوامل
 حوكمتها من حيث آليات صنع السياسات

 المدعومة بالحقائق واإلحصاءات
 واستطالعات ال�أي ووضع مؤش�ات خاصة

 بالتنفيذ قابلة للقياس دو�ً�ا تحدد مدى نجاح
 مكونات السياسة في مواقع تط�يقها

 وككل، وكذلك إدا�اج منظومة م�اقبة أداء
 وتق�يم للسياسة، مع وضوح تحديد

المسؤوليات والمساءلة المرتبطة بالتنفيذ

 أن تكون السياسة الوطنية
 مع�زة بأدوات التحسين المستمر، وأن تسمح

 بنود السياسة نفسها بالتعد�ل والتغ�ير حسب
 المعلومات المرصودة أ�ناء التنفيذ، وأ�ناء سبر

النتائج والتق�يم

 أن تكون عمليات سبر ال�أي
  (التخصصي، العام، أصحاب المصلحة)

 حول سياسة النفاذية وفي مختلف
 م�احلها (تصميم، �نفيذ، تحسين) جزًءا

من حوكمة السياسة

.6
االدماج 

 

.7
الحوكمة 

 

.8
الم�ونة 

 

.9
التشاركية 

 



دراســة تحليلية مقارنة 
فيمــا يتعلق بتطبيق 

سياســة النفاذية الرقمية

.3
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3. دراســة تحليلية مقارنة فيما يتعلق بتطبيق سياســة 
الرقمية النفاذية 

من أجل اقتراح نموذج مناســب للسياســة الوطنية للنفاذية الرقمية، قامت االســكوا أواًل بدراســة تحليلية مقارنة شــملت االتحاد 
األوروبــي، وكنــدا، والواليــات المتحدة األمريكية، باإلضافة إلى أربع دول عربية حققت نتائج واعدة وقطعت أشــواطًا واســعة 

في مجال تطبيق سياســة النفاذية الرقمية. ســمح هذا التحليل لإلســكوا بتقديم إطار عام لتصميم سياســة وطنية للنفاذية 
الرقميــة، وتحديد األولويات الوطنية، والمكونات الرئيســية.

ألــف.  دراســة تحليلية مقارنــة فيما يتعلق بسياســة النفاذية الرقمية في االتحاد 
األوروبي وكندا والواليــات المتحدة األمريكية 

ــز هــذا القســم علــى مقارنة تنفيذ سياســة النفاذية  يرّك
الرقميــة فــي االتحاد األوروبــي وكندا والواليات 

المتحــدة األمريكيــة. ويســتند هــذا االختيار على 
وجــود خصوصيــة للوضــع القانونــي في كل وحدة 

سياســية فــي االتحــاد األوروبــي )أي كل دولة(، وكندا 
)المحافظــات( والواليــات المتحــدة األمريكيــة )أي كل 

واليــة(. وقــد تكــون ظــروف كل وحدة سياســية مختلفة. 

كمــا اســتند االختيــار علــى وجود قانون داعــم للنفاذية 
الرقميــة. ليــس هــذا فحســب، بل إن النفاذيــة الرقمية 
ُتعــدُّ فــي االتحــاد األوروبي وكندا والواليــات المتحدة 

األمريكيــة حقــًا مــن حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقة. كما 
يتيــح القانــون فــي كل منهــا لهؤالء األشــخاص الحق 

فــي رفــع شــكوى للقضــاء ضــد أي جهة ال تلتــزم بتحقيق 
الهــدف ضمــن القطــاع الرســمي أو القطاع الخاص.

1. كندا

الوصفالبند

السياسة

الجهة المنفذة

القوانين المساندة

نطاق السياسة

محاور العمل 

المعا�ير المعتمدة

آليات الحوكمة المتبعة

آليات إنفاذ السياسة

إن الحكومة الكندية في مقاربتها لموضوع االتاحة وأيضًا النفاذية الرقمية ا�تهجت مقاربة "الحكومة ككل"، 
ولذلك جرى تو��ع مهمة اإلش�اف و�نفيذ سياسة النفاذية الرقمية على الجهات اآلتية: 

1. مكتب إ�احية الخدمات العامةد التابع للخ��نة العامة (OPSA) : يعين الحاكم العام لكندا مفوضًا معنيًا 
�إمكانية النفاذ إلى الخدمات. وهو يقدم تقا��ره إلى و��ر ال��اضة واألشخاص ذوي اإلعاقة الذي هو مسؤوٌل 

عن أنشطة االم�ثال واإلنفاذ، فضًال عن معالجة الشكاوى المتعلقة بجميع األنشطة والقطاعات األخرى في 
الوالية القضائية االتحادية.

2. اللجنة الكندية لإلذاعة والتلف��ون واالتصاالت مسؤولة عن االم�ثال واإلنفاذ فيما يتعلق بخدمات البث 
واالتصاالت باستخدام سلطا�ها القائمة.

3. وكالة النقل الكندية مسؤولة عن أنشطة االم�ثال واإلنفاذ داخل قطاع النقل مع صالحيات مع�زة.

إل�امية) (سياسة 
الهوية الحكومية الموحدةأ. للتواصل والحفاظ على  الكندية  1. سياسة الحكومة 

الخاص  المعيار  بمتطلبات  الوفاء  الرقمية  بالنفاذية  الحكوم�ين  المعن�ين  طلب فيها من جميع 
الرقمية بط��قة  المعلومات وال�يانات  المواقع على شبكة اإل�ترنت، ونشر  إلى  الرقمية  بالنفاذية 

تعتبر عادلة وكافية لألشخاص ذوي إالعاقة.
2. "إرشادات �نفيذ المعيار الخاص بالنفاذية الرقمية" (2011)ب.

تعد هذه السياسة وإالرشادات في �نفيذ المعيار الخاص بالنفاذية الرقمية مع "القانون الكندي 
لحقوق االنسان"ج الفقرة "c. H-6 (Section 24)" وغيرها المتعلقة بحقوق االشخاص ذوي 

الفيد�الي. المستوى  الرقمية في كندا على  للنفاذية  القانونية والسياسا�ية  المرجعية  إالعاقة، 

قانون النفاذية الكندي.
السياسة المتعلقة بواجب تضمين االشخاص ذوي االعاقة في الخدمة العامة االتحادية.

الميثاق الكندي للحقوق والح��ات.
قانون المساواة في العمل.

القوانين اإلقليمية التي تحكم إمكانية الوصول ومنها:
احت�ام المساواة في الحصول على فرص العمل في الهيئات العامة في كي�يك؛

قانون النفاذ لألشخاص ذوي االعاقة من سكان مقاطعة أونا���و (AODA)؛
قانون النفاذية في مانيتوبانس.

قانون النفاذية في نوفاسكوتشيا.

تطو�ر معا�ير النفاذية الرقمية والعمل مع أصحاب المصلحة واالشخاص ذوي االعاقة على:
إنشاء معا�ير نفاذية جديدة �نطبق على القطاعات مثل القطاع المصرفي واالتصاالت والنقل وعلى حكومة كندا 

نفسها؛
ا�خاذ اج�اءات االم�ثال واإلنفاذ، باإلضافة إلى آلية شكاوى متعلقة �إمكانية الوصول؛

تغطية مختلف القطاعات الحكومية وذات الصفة العامة والخاصة.

اعتماد معيار WCAG 2.0 درجة AA وجميع معا�ير المطابقة المتعلقة به.

ضمن قانون النفاذية الكندي تم استحداث منص�ين هما: 
مفوض النفاذية؛  1-

ك�ير موظفي النفاذية؛  2-
ولكليهما سلطة تغ��م المؤسسات العامة والخاصة. وُيعهد إلى مكتب المفوض بالتحقيق في الشكاوى، وتق�يم 

الغ�امات، واألمر با�خاذ تدا�ير تصحيحيةو.

للتأكد من أن الكيانات الخاضعة للتنظيم تفي بالت�اما�ها، يقت�ح قانون النفاذية الكندي استخدام م��� من أنشطة 
االم�ثال االستباقية، منها: عمليات التفتيش، م�اجعة االم�ثال، أوامر االم�ثال، إشعار باال�تهاك مع التحذ�ر أو 

العقوبات المالية اإلدا��ة، حيث يكون للكيانات الخاضعة للتنظيم الحق في الطعن في الق�ا�ات أو طلب إج�اء 
م�اجعة إدا��ةز

ضمن الدليل االرشادي للنفاذية الرقمية لكندا تم تحديد نطاق سياسة اإلنفاذية الرقمية حسب م�احل التنفيذ الزمنية 
على النحو اآلتي: 

المرحلة األولى (1 آب/أغسطس، 2011، إلى 29 شباط/فب�ا�ر، 2012):
• جميع صفحات الويب الحكومية الرئيسية والصفحات المشار إليها من قبل صفحات اإل�ترنت الحكومية (محتوى

 من طرف ثالث) وتط�يقات الهوا�ف الذكية (كحٍد أدنى الصفحة الرئيسية).
• جميع صفحات الويب الجديدة وتط�يقات الهوا�ف والتي نشرت بعد 1 تش��ن األول/أكتوبر 2011.

• عدد من صفحات الويب للمواقع الحكومية وتط�يقات الهوا�ف الذكية التي توفر أهم المعلومات والخدمات 
لألف�اد والشركات، بما في ذلك الحقوق والخدمات.

• عدد من صفحات الويب للمواقع وتط�يقات الهوا�ف الذكية التي هي األكثر استخدامًا.
المرحلة الثانية (من 1 آذار/مارس، 2012، إلى 31 تموز/�وليو 2012):

• عدد أكبر من الصفحات الداخلية للمواقع الحكومية والتط�يقات الحكومية، والخدمات والمواقع األكثر استخدامًا.
المرحلة الثالثة (من 1 آب/أغسطس 2012، إلى 31 تموز/�وليو 2013) ينطبق على:

• كامل الصفحات المتبقية من مواقع الويب الحكومية والتط�يقات اإللكت�ونية، العامة وقسم من الشبكات
   الخاصة التي تعتبر األكثر استخدامًا ولها صفة الخدمة العامة.

يذكر أن ما سبق هو الحد األدنى من المتطلبات واإلدا�ات مدعوة للتحرك بوتيرة أس�عه..
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الوصفالبند

الجهة المنفذة

القوانين المساندة

نطاق السياسة

إن الحكومة الكندية في مقاربتها لموضوع إالتاحة وأيضًا النفاذية الرقمية ا�تهجت مقاربة "الحكومة ككل"، 
ولذلك جرى تو��ع مهمة اإلش�اف و�نفيذ سياسة النفاذية الرقمية على الجهات اآلتية: 

ا 1. مكتب إ�احية الخدمات العامةد التابع للخ��نة العامة (OPSA) : يعين الحاكم العام لكندا مفوضًا معنيًّ
     �إمكانية النفاذ إلى الخدمات. وهو يقدم تقا��ره إلى و��ر ال��اضة واألشخاص ذوي اإلعاقة الذي هو

     مسؤوٌل عن أنشطة االم�ثال واإلنفاذ، فضًال عن معالجة الشكاوى المتعلقة بجميع األنشطة والقطاعات
      األخرى في الوالية القضائية االتحادية.

2. اللجنة الكندية لإلذاعة والتلف��ون واالتصاالت مسؤولة عن االم�ثال واإلنفاذ فيما يتعلق بخدمات البث
     واالتصاالت باستخدام سلطا�ها القائمة.

3. وكالة النقل الكندية مسؤولة عن أنشطة االم�ثال واإلنفاذ داخل قطاع النقل مع صالحيات مع�زة.

قانون النفاذية الكندي.
السياسة المتعلقة بواجب تضمين االشخاص ذوي االعاقة في الخدمة العامة االتحادية.

الميثاق الكندي للحقوق والح��ات.
قانون المساواة في العمل.

القوانين اإلقليمية التي تحكم إمكانية النفاذ ومنها:
احت�ام المساواة في الحصول على فرص العمل في الهيئات العامة في كي�يك.

.(AODA) قانون النفاذ لألشخاص ذوي إالعاقة من سكان مقاطعة أونا���و
قانون النفاذية في مانيتوبانس.

قانون النفاذية في نوفاسكوتشيا.

تطو�ر معا�ير النفاذية الرقمية والعمل مع أصحاب المصلحة وأالشخاص ذوي إالعاقة على:
إنشاء معا�ير نفاذية جديدة �نطبق على القطاعات مثل القطاع المصرفي واالتصاالت والنقل وعلى حكومة

كندا نفسها.
ا�خاذ اج�اءات االم�ثال واإلنفاذ، باإلضافة إلى آلية شكاوى متعلقة �إمكانية النفاذ.

تغطية مختلف القطاعات الحكومية وذات الصفة العامة والخاصة.
 

محاور العمل 

ضمن الدليل االرشادي للنفاذية الرقمية لكندا تم تحديد نطاق سياسة اإلنفاذية الرقمية حسب م�احل التنفيذ
الزمنية على النحو اآلتي: 

المرحلة األولى (1 آب/أغسطس، 2011، إلى 29 شباط/فب�ا�ر، 2012):
• جميع صفحات الويب الحكومية الرئيسية والصفحات المشار إليها من قبل صفحات اإل�ترنت الحكومية (محتوى

   من طرف ثالث) وتط�يقات الهوا�ف الذكية (كحٍد أدنى الصفحة الرئيسية).
• جميع صفحات الويب الجديدة وتط�يقات الهوا�ف والتي نشرت بعد 1 تش��ن األول/أكتوبر 2011.

• عدد من صفحات الويب للمواقع الحكومية وتط�يقات الهوا�ف الذكية التي توفر أهم المعلومات  
   والخدمات لألف�اد والشركات، بما في ذلك الحقوق والخدمات.

• عدد من صفحات الويب للمواقع وتط�يقات الهوا�ف الذكية التي هي األكثر استخدامًا.
المرحلة الثانية (من 1 آذار/مارس، 2012، إلى 31 تموز/�وليو 2012):

• عدد أكبر من الصفحات الداخلية للمواقع الحكومية والتط�يقات الحكومية، والخدمات والمواقع
   األكثر استخدامًا.
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 Policy on Communications and Federal Identity https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=30683. Deputy heads are responsible for the following: 6.3.5 أ. 
 Meets the requirements of the Standard on Web Accessibility and provides published information on request that is substantially equal for people with

.disabilities
.https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/government-communications/guidance-implementing-standard-web-accessibility.html ب. 

.Canadian Human Rights Act – R.S.C., 1985, c. H-6 )Section 24(. https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/h-6/ ج. 
Government of Canada. Measuring progress: Accessibility Strategy for the Public Service of Canada https://www.canada.ca/en/government/publicservice/ د. 
wellness-inclusion-diversity-public service/diversity-inclusion-public-service/accessibility-public-service/accessibility-strategy-public-service-toc/accessibil-

.ity-strategy-public-service-measuring-progress.html
.https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/government-communications/guidance-implementing-standard-web-accessibility.html ه. 

 Administrative monetary penalties: Depending on the nature and severity of non-compliance, an officer could require that the regulated entity pay a fine و. 
.)up to $250,000(. https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/accessible-people-disabilities/act-summary.html

Government of Canada – Proposed Accessible Canada Act – Summary of the bill. https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/ac-  ز.
.cessible-people-disabilities/act-summary.html

2. النتائــج المســتخلصة مــن تجربة كندا
بــدأت كنــدا بمراعــاة معاييــر النفاذيــة الرقمية بشــكل مبكر، 
ففــي العــام 2000 أطلقــت معيــار النفاذيــة الرقمية الخاص 
 Common Look and Feel )CLF( 1.0« بها تحت اســم
standards«. وقــد طبــق المعيــار الــذي اعتمدتــه كندا في 

إرشــادات النفــاذ إلــى محتــوى الويب في نســخته األولى التي 
تضمنهــا المعيــار العالمــي WCAG 1.0، وقــد ألزمــت القطاعات 

الحكوميــة تنفيــذ بنــوده قبــل نهايــة العــام 2002. وقد أعقب 

ذلــك إقــدام كنــدا علــى تطوير النســخة الثانية مــن المعيار 
 Common Look and Feel )CLF( 2.0 المذكــور ليصبــح

standards، وألزمــت القطاعــات الحكوميــة بتنفيــذ بنــوده قبل 
.WCAG 2.0 نهايــة العــام 2008. عندهــا ُأطلــق المعيــار الدولي

 وفــي نهايــة العــام 2008، تبّنــت كندا المعيــار العالمي 
WCAG 2.0 وطالبــت مؤسســاتها بتطبيقــه. ولــم تطلــق كندا 

آليات الحوكمة المتبعة

آليات إنفاذ السياسة

النفاذية الكندي تم استحداث منص�ين هما:  ضمن قانون 

1. مفوض النفاذية.

النفاذية. 2. ك�ير موظفي 

بالتحقيق في الشكاوى، المفوض  العامة والخاصة. وُيعهد إلى مكتب  ولكليهما سلطة تغ��م المؤسسات 

تدا�ير تصحيحيةو. با�خاذ  الغ�امات، واألمر  وتق�يم 

المرحلة الثالثة (من 1 آب/أغسطس 2012، إلى 31 تموز/�وليو 2013) ينطبق على:

• كامل الصفحات المتبقية من مواقع الويب الحكومية والتط�يقات اإللكت�ونية، العامة وقسم من الشبكات

   الخاصة التي تعتبر األكثر استخدامًا ولها صفة الخدمة العامة.

يذكر أن ما سبق هو الحد األدنى من المتطلبات واإلدا�ات مدعوة للتحرك بوتيرة أس�عه..

الوصفالبند

النفاذية الكندي استخدام م��� من  بالت�اما�ها، يقت�ح قانون  للتنظيم تفي  للتأكد من أن الكيانات الخاضعة 

باال�تهاك مع  التفتيش، م�اجعة االم�ثال، أوامر االم�ثال، إشعار  أنشطة االم�ثال االستباقية، منها: عمليات 

التحذ�ر أو العقوبات المالية اإلدا��ة، حيث يكون للكيانات الخاضعة للتنظيم الحق في الطعن في الق�ا�ات 

أو طلب إج�اء م�اجعة إدا��ةز.

محاور العمل 

اعتماد معيار WCAG 2.0 درجة AA وجميع معا�ير المطابقة المتعلقة به.   المعا�ير المعتمدة

https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=30683
https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/government-communications/guidance-implementing-standard-web-accessibility.html
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 السياســة الوطنيــة للنفاذيــة الرقميــة الخاصــة بها إال 
فــي العــام 2011 وذلــك عندمــا أعلــن وزير الخزانــة أن المعايير 

 الحاليــة لـــ CLF 2.0 سُيســتعاض عنهــا بثالثــة معايير 
جديدة وهي:

معيار النفاذية الرقمية 

المعيار المتعلق �إمكانية استخدام الشبكة

المعيار الخاص �إمكانية التشغيل ال�يني على الشبكة 

 أفضل
 الممارسات
 في التجربة

 الكندية

 البداية المبكرة في �نفيذ مفاهيم
النفاذية الرقمية (منذ العام 2000

 إسناد السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية
 إلى جهة محددة وهي مفوضية مختصة
 �تمتع بصالحيات إنفاذية وعقا�ية، وذلك

دون اإلخالل با�تهاج مقاربة
"الحكومة ككل"

 البداية المبكرة في وضع معالم للسياسة
 الرقمية وتطو�رها تد��جيًا كتعليمات

 �نفيذية، وصوًال إلى طرحها كقانون في
 العام 2011. ويعّد هذا عالميًا أفضل

 الط�ق لبناء سياسة شاملة يجري تطو�رها
على م�احل �نفيذية متعددة

 منح القطاعات الحيوية مهًال زمنية كافية
 لالنصياع لمتطلبات النفاذية الرقمية،

 وتحديد غ�امات عالية جدًا على التقصير
وعدم االلت�ام

(

وقــد أشــار هــذا اإلعــالن إلــى أن حكومــة كنــدا 
الــذي يتضمــن   WCAG العالمــي 2.0  المعيــار  ســتعتمد 

أحــدث اإلرشــادات المعتــرف بهــا عالميــًا بشــأن 
.12 ــى اإلنترنــت إمكانيــة النفــاذ إل

ــة  ــة الحكومي ــا، يمكــن مالحظــة أن هــذه المرون هن
ــتمرار  ــور باس ــر تتط ــي معايي ــي تبن ــة ف الفائق

ــة تشــريعية عاليــة. كمــا تــدل  تــدل علــى مرون
ــة كحــق  ــة الرقمي ــى النفاذي ــة النظــر إل ــى جدي عل
أساســي مــن حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن 
ــى أن أي  مواطنيــن ومقيميــن. وتجــدر اإلشــارة إل

ــة اللغــة  ــدأ »ازدواجي محتــوى دســتوري يخضــع لمب
ــة فــي تحقيــق  ــدُّ هــذه التجرب الرســمية«13. وُتع

ــل  ــن أفض ــن م ــوى بلغتي ــة للمحت ــة الرقمي النفاذي
ــدول التــي تعتمــد أكثــر مــن لغــة  الممارســات لل

رســمية واحــدة.  

انتهجــت كنــدا »مقاربــة الحكومــة ككل« فــي تنفيــذ 
سياســة النفاذيــة الرقميــة.  مفــاد هــذه المقاربــة اعتبــار 

جميــع مفاصــل الحكومــة االتحاديــة الكنديــة معنيــة 
بسياســة النفاذيــة الرقميــة. كل وزيــر ومعاونيــه ومديــري 
اإلدارات المختصــة مســؤولون مباشــرة عــن وضــع خطــط 

تنفيــذ النفاذيــة الرقميــة للخدمــات الحكوميــة، ويشــرفون 
علــى تنفيــذ متطلبــات سياســة النفاذيــة الرقميــة مــن 

قبــل كل مقدمــي المحتــوى ومــن الممكــن أن تشــير إليهــم 
المواقــع الحكوميــة )Third party content( وإلــى 
أي خدمــات فــي القطــاع الخــاص الكبيــر والمتوســط، 

والقطــاع األهلــي ذي صفــة الخدمــة العامــة.

وضمــن هــذا المنهــج ذاتــه أسســت وزارة الخزينــة العامــة 
 OPSA - مــا ســمته بمكتــب نفاذيــة الخدمــات العامــة

والــذي حــددت مهامــه ضمــن »اســتراتيجية النفــاذ إلــى 
الخدمــة العامــة فــي كنــدا« علــى النحــو اآلتــي:
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جبأ

 تطو�ر وإطالق است�ا�يجية
 النفاذية الرقمية للخدمة

العامة في كندا

 تقديم المشورة الفنية
 وقيادة سي�العمل و�نسيقه
 �ين اإلدا�ات والمؤسسات

 لتنفيذ متطلبات القانون
والتعليمات

 تطو�ر مباد�ات هادفة
 للمساعدة في تحسين
 إمكانية الوصول إلى

 مكان العمل ومنح
 التفويضات الالزمة لتنفيذ

ذلك لغاية 2021

)AODA( حــول إلزاميــة القطــاع الخاص ومؤسســات المجتمع الكندي، والوضع بعد صدور قانــون النفاذية الرقمية

فــي العــام 2005، صــدر قانــون النفاذية الرقمية لألشــخاص 
ذوي اإلعاقــة لمقاطعــة اونتاريــو رســميًا. وقــد تضمن القانون 
المعاييــر التــي يجــب علــى المنظمــات العامــة والخاصة وغير 
الربحيــة االمتثــال لهــا. والهــدف مــن هذا القانــون هو اعتماد 

خطــة لجعــل مقاطعــة أونتاريــو متوافقة بشــكل كامل مع 
معاييــر النفاذيــة الرقميــة بحلــول عــام 2025. أي أن أونتاريو 

أعطــت 20 ســنة كاملــة لجميــع القطاعات لالمتثال بشــكل 

كامــل. هــذا ويجــب علــى المؤسســات الخاصة أو غيــر الربحية 
التــي تضــم أكثــر مــن 50 موظفــًا وجميع منظمــات القطاع العام 
أن تجعــل موقعهــا علــى اإلنترنــت ومحتوى الويــب متوافقين 

مــع إرشــادات النفاذيــة )WCAG( 2.0 الدرجــة AA بحلول 1 
كانــون الثاني/ينايــر 2021. وقــد يــؤدي عــدم االمتثال بعد هذا 

التاريــخ إلــى فــرض غرامــات تصــل إلى 100,000 دوالر عن كل 
يــوم مــن أيام االنتهاك.

ــدة األمريكية 3. الواليات المتح

الوصفالبند

السياسة
(سياسة إل�امية)

المادة 508 من قانون إعادة التأهيل عام 1973 - السياسة الخاصةأ.

لجنة اإلتصاالت الفيد�الية (FCC): لد�ها سلطة التنفيذ واإلنفاذ الحص��ة بموجب المادة 255، 
والسلطة الحص��ة إلصدار لوائح التنفيذ و�نفيذ أنشطة النفاذية الرقمية.

في 18كانون الثاني/ينا�ر2017، أصدر مجلس النفاذية السياسة المحدثة والنهائية للنفاذية الرقمية 
والتي تغطيها المادة 508، وتم تحديث اإلرشدات لمعدات االتصاالت الخاضعة للمادة 255 من

قانون االتصاالتب.
• الجهة األم��كية للنفاذية (U.S. Access Board): مسؤولة عن تطو�ر معا�ير النفاذية الرقمية

   إلد�اجها في التعليمات التنفيذية التي تحكم ممارسات الحكومة الفد�الية بالش�اءج.

• المادة 255 من قانون االتصاالت لعام 1934: يشترط أن تكون منتجات وخدمات اإلتصاالت متاحة
   لألشخاص ذوي إالعاقةد.

• المادة 501 و505 من قانون إعادة التأهيل عام 1973: تحظر على جهة التوظيف الفد�الية التم�يز ضد
   أالشخاص ذوي اإلعاقةه.

• المادة 503 من قانون إعادة التأهيل عام 1973: تحظر التم�يز في العمل على أساس اإلعاقة من قبل
   المتعاقد�ن والمتعاقد�ن الفرع�ين من قبل الحكومة الفد�اليةو.

• المادة 504 من قانون إعادة التأهيل عام 1973: تحظر على المؤسسات الحكومية أو الب�امج أو
   األنشطة الفيد�الية التم�يز، ويتطلب ترت�بات معقولة لألشخاص ذوي االعاقةز.

• قانون األم��ك�ين ذوي اإلعاقة لسنة 1990ح: أول إطار قانوني لضمان المساواة في الفرص 
   لألشخاص ذوي اإلعاقة.  

 �نطبق على جميع الوكاالت (المؤسسات الحكومية) الفد�الية عندما تقوم بتطو�ر تكنولوجيا المعلومات أو
 وش�ائها وصيا�تها واستخدامها. وبموجب المادة 508، يجب على الوكاالت أن �تيح للموظفين وغير

 الموظفين من االشخاص ذوي االعاقة إمكانية النفاذية الرقمية بشكل يضاهي إمكانية النفاذ المتاحة
 لآلخ��ن. ال يتطلب من المواقع الخاصة االم�ثال ما لم �تلق أمواًال من الحكومة الفد�الية أو بموجب عقد

مع الحكومة الفد�الية

أساسًا، على أي منظمة/مؤسسة مسجلة قانونًا وتعمل بموجب إذن من الحكومة الفيد�الية االم��كية 
أن تم�ثل للمادة 508. 

وعلى وجه العموم، هذه التعليمات ليست إل�امية بالنسبة للقطاع الخاصط.
وإذا كانت المؤسسة �تلقى تمويًال فيد�اليًا، أو �تعامل مع الحكومة األم��كية الفيد�الية، فهي مطالبة 

باالم�ثال، وكذلك المؤسسات، والمنظمات غير الربحية، وأي برنامج يتعلق بتقديم خدمة التعليم العام 
وغيرها من الجهات ذات الصلة. فعلى جميع هذه الجهات التأكد من أن كل معلومة تصدرها �تحقق 
فيها النفاذية الرقمية كما عليها التأكد من المعيار الذي تستند عليه. ويشمل ذلك تط�يقات الهوا�ف 

الذكية، والمواقع اإللكت�ونية، ومعظم الوسائط الرقمية، وأكشاك الخدمة، وأجهزة الصرف اآللي. إن 
جميع الجهات المذكورة مطالبة باالم�ثال للمادة 508ي.  

و�ينما كانت الواليات المتحدة قد تحركت با�جاه تحقيق النفاذية الرقمية منذ ما ي��د على عقد�ن، فقد 
شهد النصف الثاني من العش��ة الماضية قطع القطاع العام والخاص أشواطا واسعة للغاية في هذا 

المسار. و�رجع ذلك للرغبة في التركيز على خدمة ش��حة المسنين باعتبارهم أصبحوا ش��حة ش�ائية قوية 
وا�قنوا التعامل مع التجهي�ات الرقمية واإل�ترنت والتسوق اإللكت�وني. 

وقد تركزت النفاذية الرقمية الرسمية على المجاالت اآلتية:
• قطاع توفير الخدمات الحكومية اإللكت�ونية.

• التعليم.
• التوظيف والعمل.

• WCAG 2.0 درجة AA كمعيار رئيسي للنفاذية الرقمية.
 AMERICANS WITH DISABILITIESACT OF) 1990 معا�ير قانون األم��ك�ين ذوي اإلعاقة لسنة •

.(1990, AS AMENDED
• تعليمات المادة 508 من "قانون إعادة التأهيل".

مالحظة: يختلف إعمال المعا�ير من والية ألخرىك.

 يقوم رئيس كل إدارة أو وكالة ا�حادية بتق�يم مستوى النفاذية الرقمية لألشخاص ذوي اإلعاقة  مقارنة
بغيرهم، وتقديم تق��ر إلى النائب العام بشأن ذلك

 لم ُيسند إعمال السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية على المستوى الفيد�الي إلى جهة مرك��ة حتى
 العام 2017 أي حين تأسس مجلس النفاذية األم��كي. هذا، و�تضمن اختصاصات المجلس تطو�ر

المعا�ير الرقمية ودمجها في اللوائح التي تحكم ممارسات المشت��ات الفيد�الية

تواجه الكيانات كالمؤسسات والشركات التي ال تفي بمتطلبات المادة 508 امكانية التعرض لمساءلة 
قضائية من قبل األف�اد غير القاد��ن على الوصول إلى المعلومات والموارد المتاحة عبر اإل�ترنت
ويمكن أن تفقد شركات القطاع الخاص التي توفر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للوكاالت 

االتحادية عقدها مع الحكومة إن لم تستجب لمتطلبات النفاذية الرقمية
على أرض الواقع ال توجد حتى اليوم آليات إنفاذ تفرض على القطاع الخاص االم�ثالل 

لكن بناًء على أن معظم الشركات التقنية العالمية الكبرى أم��كية، وهي �تعامل مع باقي دول العالم 
وتقدم خدما�ها، فكان ال بد لها أن �نصاع للمعا�ير األو�و�ية والكندية وغيرها من االسواق التي تعتبر 
رئيسية لها. وقد جعل ذلك الشركات الكبرى بما في ذلك الشركات المتخصصة في حقل االتصاالت 

والبرمجيات وتط�يقات الهوا�ف الذكية تعتمد المعا�ير االم��كية ومعيار WCAG 2.0. وعمليًا، فقد 
خضعت هذه الشركات لمعا�ير النفاذية الرقمية للدول التي ت�يع خدما�ها فيها

ومن الممكن مالحظة توافق الشركات الكبرى مع تلك المعا�ير عبر مواقعها اإللكت�ونية وضمن 
ب�امجها كما هو الحال مثال بالنسبة لشركة شركة مايك�وسوفتم 

الجهة المنفذة

القوانين المساندة

نطاق السياسة

محاور العمل 

المعا�ير المعتمدة

آليات الحوكمة المتبعة

آليات إنفاذ السياسة

.

.
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الوصفالبند
• المادة 503 من قانون إعادة التأهيل عام 1973: تحظر التم�يز في العمل على أساس اإلعاقة من قبل

   المتعاقد�ن والمتعاقد�ن الفرع�ين من قبل الحكومة الفد�اليةو.

• المادة 504 من قانون إعادة التأهيل عام 1973: تحظر على المؤسسات الحكومية أو الب�امج أو

   األنشطة الفيد�الية التم�يز، ويتطلب ترت�بات معقولة لألشخاص ذوي اإلعاقةز.

• قانون األم��ك�ين ذوي اإلعاقة لسنة 1990ح: أول إطار قانوني لضمان المساواة في الفرص

   لألشخاص ذوي اإلعاقة.  

القوانين المساندة

 �نطبق على جميع الوكاالت (المؤسسات الحكومية) الفد�الية عندما تقوم بتطو�ر تكنولوجيا

 المعلومات أو وش�ائها وصيا�تها واستخدامها. وبموجب المادة 508، يجب على الوكاالت أن �تيح

 للموظفين وغير الموظفين من االشخاص ذوي إالعاقة إمكانية النفاذية الرقمية بشكل يضاهي

 إمكانية النفاذ المتاحة لآلخ��ن. ال يتطلب من المواقع الخاصة االم�ثال ما لم �تلق أمواًال من الحكومة

الفد�الية أو بموجب عقد مع الحكومة الفد�الية

أساسًا، على أي منظمة/مؤسسة مسجلة قانونًا وتعمل بموجب إذن من الحكومة الفيد�الية االم��كية 
أن تم�ثل للمادة 508. 

وعلى وجه العموم، هذه التعليمات ليست إل�امية بالنسبة للقطاع الخاصط.
وإذا كانت المؤسسة �تلقى تمويًال فيد�اليًا، أو �تعامل مع الحكومة األم��كية الفيد�الية، فهي مطالبة 

باالم�ثال، وكذلك المؤسسات، والمنظمات غير الربحية، وأي برنامج يتعلق بتقديم خدمة التعليم العام 
وغيرها من الجهات ذات الصلة. فعلى جميع هذه الجهات التأكد من أن كل معلومة تصدرها �تحقق 
فيها النفاذية الرقمية كما عليها التأكد من المعيار الذي تستند عليه. ويشمل ذلك تط�يقات الهوا�ف 

الذكية، والمواقع اإللكت�ونية، ومعظم الوسائط الرقمية، وأكشاك الخدمة، وأجهزة الص�اف اآللي. إن 
جميع الجهات المذكورة مطالبة باالم�ثال للمادة 508ي.  

و�ينما كانت الواليات المتحدة األم��كية قد تحركت با�جاه تحقيق النفاذية الرقمية منذ ما ي��د على 
عقد�ن، فقد شهد النصف الثاني من العش��ة الماضية قطع القطاع العام والخاص أشواًطا واسعة 

للغاية في هذا المسار. و�رجع ذلك للرغبة في التركيز على خدمة ش��حة المسنين باعتبارهم أصبحوا 
ش��حة ش�ائية قوية وا�قنوا التعامل مع التجهي�ات الرقمية واإل�ترنت والتسوق اإللكت�وني. 

وقد تركزت النفاذية الرقمية الرسمية على المجاالت اآلتية:
• قطاع توفير الخدمات الحكومية اإللكت�ونية.

• التعليم.
• التوظيف والعمل.

• WCAG 2.0 درجة AA كمعيار رئيسي للنفاذية الرقمية.
• معا�ير قانون األم��ك�ين ذوي اإلعاقة لسنة 

• تعليمات المادة 503 من "قانون إعادة التأهيل".
   مالحظة: يختلف إعمال المعا�ير من والية ألخرىك.

 يقوم رئيس كل إدارة أو وكالة ا�حادية بتق�يم مستوى النفاذية الرقمية لألشخاص ذوي اإلعاقة  مقارنة
بغيرهم، وتقديم تق��ر إلى النائب العام بشأن ذلك

 لم ُيسند إعمال السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية على المستوى الفيد�الي إلى جهة مرك��ة حتى
 العام 2017 أي حين تأسس مجلس النفاذية األم��كي. هذا، و�تضمن اختصاصات المجلس تطو�ر

المعا�ير الرقمية ودمجها في اللوائح التي تحكم ممارسات المشت��ات الفيد�الية

نطاق السياسة

محاور العمل 

المعا�ير المعتمدة

آليات الحوكمة المتبعة
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.Section 508 of the Rehabilitation Act of 1973. https://section508.gov/manage/laws-and-policies#508-policy أ. 

.https://www.access-board.gov/ict/ ب. 

المرجع نفســه. ج. 

.About the Telecommunications Act Section 255 Guidelines. UNITED STATES ACCESS BOARD. https://www.access-board.gov/about د. 

.The Rehabilitation Act of 1973 – Sections 501 and 505, USA. https://www.eeoc.gov/statutes/rehabilitation-act-1973 ه. 

.Section 503 of the Rehabilitation Act of 1973, as Amended, USA. https://www.dol.gov/agencies/ofccp/section-503/law و. 

Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, as Amended, USA. https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2018-title29/pdf/USCODE-2018-title29-chap16- ز. 
.subchapV-sec794.pdf

.AMERICANS WITH DISABILITIES ACT OF 1990, AS AMENDED, USA. https://www.ada.gov/pubs/adastatute08.htm ح. 

Questions & Answers about Section 508 of the Rehabilitation Act Amendments of 1998, Q#4. https://www.access-board.gov/guidelines-and-standards/com-  ط.
 .munications-and-it/518-questions-answers-about-section-508-of-the-rehabilitation-act-amendments-of-1998#three

 2.12.2016 EN Official Journal of the European Union L 327/1. )Legislative acts( - DIRECTIVE )EU( 2016/2102 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE . ي. 
COUNCIL of 26 October 2016- on the accessibility of the websites and mobile applications of public sector bodies. https://dynomapper.com/blog/27-accessibil-

.ity-testing/552-what-is-section-508-and-who-needs-to-be-compliant

Oxford Academic, The Gerontologist – Web Accessibility for Older Adults: A Comparative Analysis of Disability Laws. https://academic.oup.com/gerontolo-  ك.
.gist/article/55/5/854/2605270

Website Accessibility & the Law: Why Your Website Must Be Compliant- Search Engine Journal - Kim Krause Berg- January 9, 2019. https://www.search- .ل. 
.enginejournal.com/website-accessibility-law/285199/#close

.Microsoft – accessibility portal. https://www.microsoft.com/en-us/accessibility م. 

4. النتائــج المســتخلصة من تجربــة الواليات المتحــدة األمريكية

 ������� א���א� א��א� א����� א����כ� א��א	
 �א�כ��� �א����� ��� א��א�� ���א� ��  �
��� ��א�א� �� ���א� ������א� א���א��� א������ א��א����, �����
� ������ ��� ����� ,�������א�

 ���
�� א����� �����) � ��� ��א�  א���¢, ���¡א� �א���� א��א� א��א��� ��� ������ (�� ���
�ªא©� �� ��� א¨�א��, �א��§א� א���¦�, �א� �¥ � א�����¤. א���א� א��א� א����� 

 «¬���� ��® א���א��� א������  �� �� א��
�א� א������ �א���א� �א ��כ� ��
א����כ� א�כ��� �
א ����א� �
א� ��° �� ��® א�¯�א� �
����± �א. �� א�²א�� ���
��א��� ��א��� �� �� א±��

 «

א� כ�א� א��� ��� ���א��� ��כ א������ א���א��� 
��� א¨�א�� ���, �® א�¡א� ���� �¬א�
��א� א�¶כא� אµ©��א�� � ���א·�� ��� ���� ������ ,���(א���א��� א������) � ��א�� א���

��כ א�¦�כא� �א��� �� א���כ� �� ���¸ �כא��¥ א����� ��� א���א��� א������ ��� א��
�� א�
��א 
��א��� א��א�����. 
����א ·� �א �¬א� ������ א�כ��� ��

 مالحظات على التجربة األم��كية

الوصفالبند
تواجه الكيانات كالمؤسسات والشركات التي ال تفي بمتطلبات المادة 508 إمكانية التعرض لمساءلة 

قضائية من قبل األف�اد غير القاد��ن على النفاذ إلى المعلومات والموارد المتاحة عبر اإل�ترنت
ويمكن أن تفقد شركات القطاع الخاص التي توفر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للوكاالت 

االتحادية عقدها مع الحكومة إن لم تستجب لمتطلبات النفاذية الرقمية.
على أرض الواقع ال توجد حتى اليوم آليات إنفاذ تفرض على القطاع الخاص االم�ثالل. 

لكن بناًء على أن معظم الشركات التقنية العالمية الكبرى أم��كية، وهي �تعامل مع باقي دول العالم 
وتقدم خدما�ها، فكان ال بد لها أن �نصاع للمعا�ير األو�و�ية والكندية وغيرها من أالسواق التي تعتبر 
رئيسية لها. وقد جعل ذلك الشركات الكبرى بما في ذلك الشركات المتخصصة في حقل االتصاالت 

والبرمجيات وتط�يقات الهوا�ف الذكية تعتمد المعا�ير االم��كية ومعيار WCAG 2.0. وعمليًا، فقد 
خضعت هذه الشركات لمعا�ير النفاذية الرقمية للدول التي ت�يع خدما�ها فيها.

ومن الممكن مالحظة توافق الشركات الكبرى مع تلك المعا�ير عبر مواقعها اإللكت�ونية وضمن 
ب�امجها كما هو الحال مثال بالنسبة لشركة شركة مايك�وسوفتم. 

آليات إنفاذ السياسة

https://www.access-board.gov/guidelines-and-standards/communications-and-it/about-the-telecommunications-act-guidelines
https://dynomapper.com/blog/27-accessibility-testing/552-what-is-section-508-and-who-needs-to-be-compliant
https://dynomapper.com/blog/27-accessibility-testing/552-what-is-section-508-and-who-needs-to-be-compliant
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وعلــى الرغــم مــن أن التجربــة األمريكيــة لم تكن بنفس الفعالية 
الحوكميــة التــي اتســمت بهــا التجربة الكندية، فقد تجاوزتها 

 )DARE( في الترتيب لمؤشــر تقييم حقوق النفاذ الرقمي
الــذي تعتمــده المبادرة العالمية لشــمولية تكنولوجيات 
المعلومــات واالتصــاالت14 لعامي 2017، و2018. ومرد 

ذلك لإلعمال المبكر للمادة 508 على المســتوى الحكومي 
الفيدرالي، أما على مســتوى الواليات فالفروقات كبيرة. 

فحتى العام 2017، لم تنجز التجربة األمريكية إســناد 
السياســة الوطنيــة للنفاذيــة الرقميــة لجهة محّددة. وقد أثر 

ذلك في التنســيق بين الســلطة الفيدرالية والواليات. فالكثير 

مــن الواليــات لديهــا تعليمــات خاصة للنفاذية الرقمية حتى 
أن بعض المؤسســات الكبيرة الحكومية وضعت سياســتها 

الخاصــة للنفاذيــة الرقميــة عماًل بالمادة 508 من قانون 
إعــادة التأهيــل الصــادر العــام 73، أو مزيــج من هذه المادة مع 

.WCAG 2.0 المعيــار

حفــزت هــذه الحزمــة مــن السياســات إطــالق النمــوذج 
 Voluntary Product الخــاص لتنفيــذ تلــك المعاييــر
 Accessibility Template )VPAT( وأطلقــت عــدة 

نســخ منه15.

5. االتحاد األوروبي
الوصفالبند

السياسة

الجهة المنفذة

القوانين المساندة

نطاق السياسة

محاور العمل 

المعا�ير المعتمدة

آليات الحوكمة المتبعة

آليات إنفاذ السياسة

التعليمات التوجيهيةأ.
�هدف هذا التوجيه إلى ضمان ��ادة توافق المواقع اإللكت�ونية وتط�يقات الهوا�ف النقالة 

التابعة للقطاع العام مع متطلبات النفاذية الرقمية، وتقليص الفجوة في مجال النفاذية 
الرقمية �ين الدول على مستوى االتحاد، وذلك عبر االتفاق على المعا�ير الخاصة بالنفاذية 
الرقمية وآليات التنفيذ، مما يفيد في مساعدة سوق صناعة المحتوى، وصناعة البرمجيات، 
في االستفادة من ذلك المعيار الموّحد في �نفيذ النفاذية الرقمية للمواقع والتط�يقات 
الحكومية بشكل متوافق، وبكلفة أقل، وجاه��ة لتبادل المعلومات المصممة للنفاذية 

الرقمية عبر دول االتحاد األو�وبيب.
يعّد التوجيه الحد األدنى من المتطلبات، ويجوز لدول االتحاد أن �تجاوزه.

• قانون النفاذية األو�وبيد (EAA). في 7 ح���ان/�ونيو 2019، اعتمد االتحاد األو�وبي رسميًا
   قانون النفاذية األو�وبي بهدف وضع مجموعة مشتركة من المبادئ التوجيهية للنفاذية

   للدول األعضاء في االتحاد األو�وبي وإصالح متطلبات النفاذ المتباينة.
.(CRPD) ا�فاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةه •

• القوانين المحلّية للدول األو�و�ية المشاركة.

• تطو�ر التش��عات الخاصة بالنفاذية الرقمية.
• المحتوى الرقمي بأنواعه (اإل�ترنت، التط�يقات، المسموع، والمرئي).

• أجهزة الحاسوب وأنظمة التشغيل.
• أجهزة الصّ�اف اآللي وحجز التذاكر وآالت تسجيل الوصول.

• الهوا�ف الذكية.
• أجهزة التلفاز المتعلقة بخدمات التلفاز الرقمي.

• خدمات الها�ف والمعدات ذات الصلة.
• الوصول إلى خدمات الوسائط السمعية والبص��ة مثل البث التلف��وني والمعدات

   االستهالكية ذات الصلة.

لكل دولة من دول االتحاد تحديد آليات حوكمة إنجاز السياسة الوطنية. ودون اإلخالل بذلك، 
وضعت بعض القواعد الخاصة فيما يتعلق بما يجب أن تحويه تلك السياسات الوطنية

ومنها اآلتي:
1. �يان النفاذية الرقمية لألشخاص ذوي اإلعاقة.

2. آلية ُمع�َزٌة بالنفاذية الرقمية للحصول على ردود األفعال والتغذية المرتدة.
3. إج�اءات اإلنفاذ والعقوبات ال�ادعة المق�ر إن�الها على من لم يستج�بوا لمتطلبات. النفاذية 

الرقمية.
4. معا�ير الرصد واإلبالغ.

5. مواصفات موحدة للنفاذية الرقمية بالنسبة لتط�يقات الهوا�ف الذكية.
6. االلت�ام بمهل زمنية محددة لتنفيذ بعض المتطلبات. وقد تضمن ذلك اآلتي: 

• حدد �وم 23 أيلول/سبتمبر 2019 كأجل نهائي إلتمام القطاع العام توفيق أوضاع جميع 
المواقع اإللكت�ونية والتط�يقات الجديدة الخاصة به ل�توافق مع التوجيه؛

• حدد �وم 23 أيلول/سبتمبر 2020 كأجل نهائي إلتمام جميع المواقع الشبكية الجديدة 
والقائمة عملية التوافق مع التوجيه؛

• حدد �وم 23 ح���ان/�ونيو 2021 كأجل نهائي إلتمام توافق جميع تط�يقات الهوا�ف 
الذكية الجديدة والحالية مع التوجيه.

ضمن التعليمات، ورد التأكيد على موضوع إنفاذ التوجيهات في:
المادة 4: تكفل الدول األعضاء توفير هيئات القطاع العام �يانًا مفصًال وشامًال وواضحًا بشأن 

إمكانية النفاذية الرقمية وتط�يقا�ها المحمولة بهذا التوجيه وتحديثه با�تظام.
المادة 9: تكفل الدول األعضاء توافر إج�اءات إنفاذ كافية وفعالة لضمان االم�ثال لهذا 

التوجيهط.
تؤكد المادتان 94 و95 أيضًا على نفس الموضوع.

بدون تعديالت للمحتوى والوثائق والب�امج المتاحة عبر اإل�ترنتز AA درجة WCAG 2.0 المعيار
 وهو يطلب من الدول المشاِركة نشر �يان إمكانية النفاذية الرقمية عن مواقع اإل�ترنت

 وتط�يقات الهوا�ف الذكية، مع وصف مستوى النفاذية الرقمية واإلشارة إلى المحتوى
الذي يتعًذر النفاذ إليهح

• دول االتحاد األو�وبي.
• البرمجيات والشركات العالمية المقدمة للخدمات العامة في دول االتحاد األو�وبيو.

.

.

.
.

 كل بلد عضو في االتحاد األو�وبي يحّدد الجهة المعنية بالتنفيذ
 وابتداًء من تا��خ 23 كانون األول/ديسمبر 2023، يتعين على كل دولة من دول االتحاد

األو�وبي أن ترفع تقا��ر ٕانجازها كل ثالث سنوات إلى المفوضية العامة لالتحاد األو�وبيج
 استحدثت لجنة سميت بمجموعة الخب�اء المشرفة على النفاذية الرقمية                    على

 مستوى المفوضية األو�و�ية لإلش�اف على المعا�ير على مستوى المفوضية، وتقديم
المشورة التقنية والحوكمية

- (WADEX)

.

.

.



24

 2.12.2016 EN Official Journal of the European Union L 327/1. )Legislative acts( - DIRECTIVE )EU( 2016/2102 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE أ. 
COUNCIL of 26 October 2016- on the accessibility of the websites and mobile applications of public sector bodies. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/

.TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L2102&from=EN

المرجع نفســه. ب. 

.Accessibility of public sector websites and mobile apps – 2018. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX:32016L2102 ج. 

.European Accessibility Act )EAA(. https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202 د. 

.Convention on the Rights of Persons with Disabilities )CRPD(. https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-a.pdf ه. 

EU Web Accessibility Compliance and Legislation- By Deque Systems -January 16, 2020. https://www.deque.com/blog/ و. 
/eu-web-accessibility-compliance-and-legislation

 .W3C - Web Accessibility Initiative - WAI - European Union - Last Updated: 9 February 2017. https://www.w3.org/WAI/policies/european-union/ ز. 

.2.12.2016 EN Official Journal of the European Union L 327/1 ح. 

المرجع نفســه. ط. 

الوصفالبند

محاور العمل 

المعا�ير المعتمدة

آليات الحوكمة المتبعة

آليات إنفاذ السياسة

• الخدمات المتعلقة بنقل الركاب الجوي والحافالت والسكك الحديدية والمياه.
• الخدمات المصرفية.
• الكتب اإللكت�ونية.

• مواقع التسوق عبر اإل�ترنت وتط�يقات الهوا�ف الذكية. 

لكل دولة من دول االتحاد تحديد آليات حوكمة إنجاز السياسة الوطنية. ودون اإلخالل 
بذلك، وضعت بعض القواعد الخاصة فيما يتعلق بما يجب أن تحويه تلك السياسات 

الوطنية ومنها اآلتي:
1. �يان النفاذية الرقمية لألشخاص ذوي اإلعاقة.

2. آلية ُمع�َزٌة بالنفاذية الرقمية للحصول على ردود األفعال والتغذية المرتدة.
3. إج�اءات اإلنفاذ والعقوبات ال�ادعة المق�ر إن�الها على من لم يستج�بوا لمتطلبات 

     النفاذية الرقمية.
4. معا�ير الرصد واإلبالغ.

5. مواصفات موحدة للنفاذية الرقمية بالنسبة لتط�يقات الهوا�ف الذكية.
6. االلت�ام بمهل زمنية محددة لتنفيذ بعض المتطلبات. وقد تضمن ذلك اآلتي: 

•   حدد �وم 23 أيلول/سبتمبر 2019 كأجل نهائي إلتمام القطاع العام توفيق أوضاع    
     جميع المواقع اإللكت�ونية والتط�يقات الجديدة الخاصة به ل�توافق مع التوجيه.

•   حدد �وم 23 أيلول/سبتمبر 2020 كأجل نهائي إلتمام جميع المواقع الشبكية الجديدة
     والقائمة عملية التوافق مع التوجيه.

•   حدد �وم 23 ح���ان/�ونيو 2021 كأجل نهائي إلتمام توافق جميع تط�يقات الهوا�ف
     الذكية الجديدة والحالية مع التوجيه.

ضمن التعليمات، ورد التأكيد على موضوع إنفاذ التوجيهات في:
المادة 4: تكفل الدول األعضاء توفير هيئات القطاع العام �يانًا مفصًال وشامًال وواضحًا بشأن

إمكانية النفاذية الرقمية وتط�يقا�ها النقالة بهذا التوجيه وتحديثه با�تظام.
المادة 9: تكفل الدول األعضاء توافر إج�اءات إنفاذ كافية وفعالة لضمان االم�ثال

لهذا التوجيهط.
تؤكد المادتان 94 و95 أيضًا على نفس الموضوع.

بدون تعديالت للمحتوى والوثائق والب�امج المتاحة عبر اإل�ترنتز AA درجة WCAG 2.0 المعيار
 وهو يطلب من الدول المشاِركة نشر �يان إمكانية النفاذية الرقمية عن مواقع اإل�ترنت

وتط�يقات الهوا�ف الذكية، مع وصف مستوى النفاذية الرقمية واإلشارة إلى المحتوى
الذي يتعذر النفاذ إليهح.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L2102&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L2102&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX:32016L2102
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202
https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-a.pdf
https://www.deque.com/blog/eu-web-accessibility-compliance-and-legislation/
https://www.deque.com/blog/eu-web-accessibility-compliance-and-legislation/
https://www.deque.com/blog/eu-web-accessibility-compliance-and-legislation/
https://www.w3.org/WAI/policies/european-union/
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6. النتائــج المســتخلصة مــن تجربة االتحاد األوروبي

الممارسات الفضلى في تجربة االتحاد األو�وبي:

 ����א� ����� ��� א���� ���
� �� ��� � א���א� א��� � �א��� �� �כ�� א���א�� א������ ��א 	���
�� א�כ���  �� ��� א���א� ���א��� �
��� ���א� ���� ����א��� א������ ��� ��א��� �, ���כ �� ��� א�

.�������א���א�� א�
� א���א� א��� � �א�� �� ���� א���� ����א�� א����א��� א���א��� ������ א���א��� א������ ��� ��
�� ��� 	¥א א���¤ �����א£ ���� א�¢�כא¡ א��א��� �� ¦�.  ����� א� ��� 	��א£��� �������¦�§ א���א�� א�

 ��� ��¦���א� א���א��� א������, ��א �»�ª כ��� ����¥ א���א��� א������ ��� א���� א�©א�, ���̈כ��א �� א�
�	�א¤ א���א��� א������  כ��� ���, ���� ��אכ¯ ®��א¡ ����¥�� �� ��� ¬�כא¡ �¦�� ����א א�»��� �� 	¥א 
�א° ����  ¥�כ, ��א ±� ����� ,���
�א���א�, �	¥א  א��א�� ���² �� א����� ��� א�±��א�� �� ����א¡ א�

.��³¢����� ��©א£  �»��ª ��¯ א�

فــي العــام 2019 قطــع االتحــاد األوروبــي أشــواطًا كبيــرة 
علــى صعيــد إصــدار تشــريعات تحّســن النفاذيــة الرقميــة، 

فــكان لقانــون النفاذيــة األوروبــي )EEA( والمبــادئ 
التوجيهيــة للــدول األعضــاء تأثيــرات فورّيــة ومســتمرة 
فــي الســنوات القليلــة المقبلــة، وخاصــة مــع بــدء عمليــة 

المتابعــة المباشــرة مــن جانــب االتحــاد األوروبــي16.

وعلــى المســتوى الوطنــي قطعــت بعــض الــدول فــي 
تحقيــق النفاذيــة الرقميــة أشــواطًا أكثــر مــن غيرهــا. 
فحســب ترتيــب مؤشــر تقييــم حقــوق النفــاذ الرقمــي 
)DARE( الــذي تعتمــده المبــادرة العالميــة لشــمولية 

 17)G3ict( تكنولوجيــات المعلومــات واالتصــاالت
لعامــي 2017 و2018 حّلــت فرنســا فــي صــدارة الترتيــب 

األوروبــي، بينمــا حّلــت إيطاليــا فــي المرتبــة الثانيــة ثــم 
المملكــة المتحــدة فــي المرتبــة الثالثــة. وفــي عــام 2020، 

حّلــت إيطاليــا فــي صــدارة الترتيــب بينمــا حّلــت فرنســا 
فــي المرتبــة الثانيــة.

إن المبــادئ التوجيهيــة للنفاذيــة الرقميــة التــي وضعهــا 
االتحــاد األوروبــي تمثــل نموذجــًا جيــدًا لصنــاع سياســة 

النفاذيــة بمــا أنــه ُموجــٌه لصنــاع السياســة الوطنيــة للنفاذيــة 
الرقميــة فــي دول االتحــاد األوروبــي.

وقــد وضعــت المبــادئ التوجيهيــة للــدول األعضــاء فــي 
االتحــاد األوروبــي لمســاعدة الــدول األعضــاء فــي اعتماد 

معاييــر موّحــدة ضمــن االتحــاد عوضــًا عــن اســتخدام بعــض 
الــدول معاييــر تختلــف عــن بعــض الــدول األعضــاء األخرى 

ممــا يســبب مشــكالت علــى مســتوى التوافقيــة.

ولقــد ذكــرت المبــادئ التوجيهيــة صراحــة أن أحــد أهدافهــا 
هــو مســاعدة القطــاع الخــاص المتخصــص بالنفاذيــة الرقميــة 

علــى النمــو فــي االتحــاد األوروبــي، باعتبــار أن توحيــد 
المعاييــر يســاعد فــي توســيع رقعــة ســوق النفاذيــة الرقميــة 

فــي االتحــاد األوروبــي برمتــه، ممــا يســمح باســتخدام 
خدمــات الشــركات فــي كل بلــدان االتحــاد األوروبــي.   

بــاء. دراســة تحليليــة مقارنة فيما يتعلق بسياســة النفاذيــة الرقمية في أربع دول عربية

يرّكــز هــذا القســم علــى تجــارب النفاذيــة الرقميــة فــي 
أربــع دول عربيــة هــي ســلطنة عمــان، ودولــة قطــر ودولــة 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة والجمهوريــة العربيــة 
 المصريــة، واســتخالص الــدروس المســتفادة منهــا. 
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1. ســلطنة ُعمان

وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه مــن بيــن هــذه الــدول، حازت 
دولتــان علــى ترتيــب متقــدم فــي مؤشــر تقييــم حقــوق 

النفــاذ الرقمــي )DARE( فــي التصنيــف العالمــي للعاميــن 

)2017-2018(، إذ حصلــت ســلطنة عمــان علــى الترتيــب 
، بينمــا حصلــت دولــة قطــر علــى  األول عالميــاً وعربيــاً

الترتيــب األول للعــام )2020(18.

الوصفالبند

السياسة

الجهة المنفذة

القوانين المساندة

نطاق السياسة

حرصت سلطنة ُعمان على تضمين النظام األساسي للدولة (الدستور) وقوانينها المبادئ 
األساسية لحقوق اإلنسان المنصوص عليها في ميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق 

عت حكومة سلطنة ُعمان على ا�فاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في 30  اإلنسان، وقد وقَّ
آذار/مارس 2008. وفي 5 من تش��ن الثاني/نوفمبر سنة 2008 صدر المرسوم السلطاني رقم 

(2008/121)، وبموجبه جرت المصادقة على االتفاقية على أن يعمل بها من تا��خ صدورها. 
وبدءًا من ذلك العام، بدأ س��ان االتفاقية رسمًيا في السلطنة. ووفًقا للمادة (35) من االتفاقية، 

يتعين على السلطنة أن تقدم تق���ًا إلى اللجنة المعنية بحقوق أالشخاص ذوي اإلعاقة عن ط��ق 
األمين العام لألمم المتحدة �وضح التدا�ير التي اُ�خذت والتقدم الذي ُأح�ز في �نفيذ االتفاقية. 
ومن القوانين األخرى المساندة قانون رعاية وتأهيل االشخاص ذوي اإلعاقة رقم (2008/63)ج.

1. تضمن الجهات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة إمكانية النفاذ إلى المعلومات
     العامة والخدمات اإللكت�ونية من قبل أالشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن.

2. تضمن الجهات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة إمكانية النفاذ التام لألجهزة
     العمومية القائمة على تقنية المعلومات واالتصال من قبل أالشخاص ذوي اإلعاقة  وكبار السن.

3. تضمن الجهات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة إمكانية النفاذ إلى المعلومات
     الداخلية والتط�يقات في الجهات من قبل أالشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن من الموظفين.

4. �تولى الجهات الحكومية المبادرة والقيادة في عملية �نفيذ استخدام تقنية المعلومات مع تحري
      استجابتها لمتطلبات أالشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن ضمن نطاق تخصصا�هم المهنية.

5. تضمن الجهات الحكومية ذات المهام التنظيمية (التي تشمل - على س�يل المثال ال الحصر: 
      الخدمات المصرفية والتعليم والعمل واالتصاالت والنقل) تقّيد الجهات الحكومية والجهات

      الخاصة التي تقع ضمن نطاق المهام التنظيمية لتلك الجهات بضوابط وأنظمة النفاذية الرقمية
      في سلطنة عمان، وغيرها مما تضعها تلك الجهات في هذا الشأند.

السياســة الوطنيــة للنفاذيــة الرقميــةأ  تحــت مســمى "ضوابــط النفاذيــة الرقميــة" رقم هـ ت م - 5-1 – 
تاريــخ 11\9\2014 وهي سياســة إلزاميــة توجيهية.

اعتمــدت ســلطنة عمــان فــي تنفيذهــا لضوابــط النفاذيــة الرقمية علــى هيئة تقنيــة المعلومات 
المســتحدثة بموجــب المرســوم الســلطاني رقــم )52/2006( الصــادر بتاريــخ 31 أيار/مايو 2006. وتتبع 

الهيئــة وزيــر االقتصــاد الوطنــي. وقد قضى المرســوم المذكور بإنشــاء الهيئــة ككيان مســتقل يتمتع 
بالشــخصية االعتباريــة واالســتقالل المالي واإلداري. 

وُتعــّد الهيئــة الجهــة المســؤولة عــن تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة لمجتمع عمان الرقمــي والحكومة 
اإللكترونيــة. وهــي مختصــة بتنفيــذ مشــاريع البنية األساســية واإلشــراف على جميع المشــاريع ذات 

العالقــة بـ "ُعمــان الرقمية"ب.
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الوصفالبند

مجاالت التركيز
محاور العمل) 

المعا�ير المعتمدة

آليات الحوكمة
المتبعة 

آليات إنفاذ
السياسة 

الرقمية عنص��ن هامين: النفاذية  التركيز في ضوابط  �تضمن مجاالت 
النقالة. 1. استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصال كأجهزة الحاسوب أو الهوا�ف 

ال�يانات والمعلومات والخدمات اإللكت�ونية والتط�يقات عن ط��ق  النفاذ إلى   .2
     الوسائل اإللكت�ونية.

وال تغطي هذه الضوابط النفاذ المادي. وقد اس�ثنت من مجاالت التركيز مصلحة األمن الوطني، 
إذ ال �نطبق هذه السياسة على الوظائف الحكومية المرتبطة بالدفاع أو األمن الوطني.

وقد ذكرت بعض التقا��ر اإلعالمية أن "هيئة تقنية المعلومات بالتعاون والعمل مع عشرة 
2012. أهم هذه القطاعات:  أيلول/سبتمبر  الرقمية في  النفاذية  قطاعات حكومية �نفذ سياسة 

العمل والعمال والصحة والتعليم والمواصالت واالتصاالت والحكومة اإللكت�ونية واإلعالم 
والبنوك والشؤون الداخلية وو�ارة التنمية االجتماعية"ه.

 WCAG اعتمدت المبادئ التوجيهية بشأن النفاذ إلى محتويات اإل�ترنت المتضمنة في المعيار
2.0 الذي تبنته مبادرة النفاذ الشبكي الصادرة عن ا�حاد اإل�ترنت (W3C) من دون تحديد 

.(A, AA, AAA) الدرجة المطلوبة

في سلطنة عمان، ال �وجد ذكر آلليات حوكمية لتنفيذ ضوابط النفاذية الرقمية، إنما وردت مالحظات مهمة  
حول أفضل الممارسات المطلوبة لتنفيذ هذه السياسة. وجاءت هذه المالحظات على النحو اآلتي:
1.  ال بد من أن تؤخذ متطلبات جميع ش�ائح المجتمع في عين االعتبار عند وضع المعلومات المتاحة

        للجمهور  وتحديد الخدمات اإللكت�ونية واألجهزة العمومية القائمة على تقنية المعلومات 
      واالتصال  وتط�يقها.

2.  ال بد من إش�اك أالشخاص ذوي اإلعاقة، وال سيما المكفوفين والصم، ومعاقي الحركة، في
        عملية تصميم واختبار المواقع اإللكت�ونية والخدمات اإللكت�ونية واألجهزة العمومية القائمة على

       تقنية المعلومات واالتصاالتو.

تقع مسؤولية إنفاذ السياسة ومتابعتها على جميع مؤسسات الدولة بالتعاون مع و�ارة النقل 
واالتصاالت وتقنية المعلومات، وهي الجهة المسؤولة أيضًا عن آليات التعاون فيما �ين الجهات لتنفيذ 
مهامها في مجاالت النفاذية الرقمية، واإلش�اف والتعاون مع كل الجهات المعنية فيما يتعلق بتنفيذ 

المهام التي تضطلع بها.
واستفادت هيئة تقنية المعلومات من آليات عمل وهيكلية اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين في 

�نفيذها لمش�وع النفاذية الرقمية، استنادًا إلى قانون رعاية وتأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة، الفصل 
الثالث (اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين)/المادة (13) التي �نص على إنشاء  لجنة تسمى اللجنة 

الوطنية لرعاية المعاقين برئاسة الو��ر، وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص 
وم�اكز التأهيل، وممثلين من المعاقين، على أن يصدر بتشكيل اللجنة ق�ار من الو��ر. وقد تشكلت 

اللجنة بموجب الق�ار الو�اري رقم 2009/1م. وأعيد تشكيل اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين بموجب 
الق�ار الو�اري رقم 2014/179م، وجرى تع�ين ممثل عن أالشخاص ذوي إالعاقة  باللجنة الُعمانية 

لحقوق اإلنسان بالمرسوم السلطاني رقم 2016/24م، وانضمام اللجنة الُعمانية لحقوق اإلنسان إلى 
عضوية اللجنة الوطنية لرعاية األشخاص ذوي االعاقة في عام 2016م. وتحدد المادة (14) مهام 

واختصاصات اللجنة الوطنية لرعاية األشخاص ذوي االعاقة، والتي �نص على أن تختص اللجنة بد�اسة 
وإعداد الخطة العامة لرعاية وتأهيل المعاقين، ووضع الب�امج الخاصة برعايتهم وتأهيلهم وتشغيلهم 

والنهوض بمستواهم، وكذلك تع��ز الخطط والب�امج المتعلقة بالتوعية بجميع أنواع اإلعاقة والوقاية 
منها كون تلك اللجنة تم تشكيلها بالق�ار الو�اري رقم 2009/1 برئاسة الو��ر (و��ر التنمية االجتماعية)، 

وعضوية وكالء الو�ا�ات المعنية وممثل عن القطاع الخاص وممثل عن م�اكز تأهيل االشخاص ذوي 
االعاقة  وممثل عن األشخاص ذوي االعاقة ، حيث باشرت اللجنة اختصاصا�ها المنصوص عليها في 

المادة رقم (14) من قانون رعاية وتأهيل االشخاص ذوي االعاقة
كما ألفت لجنة فنية �تبع اللجنة الوطنية لرعاية األشخاص ذوي اإلعاقة بموجب الق�ار الو�اري رقم 

(2015/193) برئاسة مد�ر عام المدي��ة العامة لشؤون االشخاص ذوي االعاقة بو�ارة التنمية 
االجتماعية وعضوية مسؤولين ممثلين عن ذات الجهات األعضاء في اللجنة الوطنية المشار إليها

.

)
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Oman – e-accessibility Policy – 2014. https://tms.taxoman.gov.om/portal/documents/20126/38852/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9+%D8%A7% .  .أ
.D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B0+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A.pdf/fa70763d-8d9e-50b5-72ae-288249b5ab15

.Royal Decree to establish the Information Technology Authority. https://www.ita.gov.om/itaportal_ar/MediaCenter/Document_detail.aspx?NID=56 ب. 

.Sultani Decree No. 63/2008 Promulgating the Law on the Care and Rehabilitation of the Disabled ج. 

.Oman’s 2014 e-Accessibility Policy د. 

 The Sultanate celebrates the International Day for Awareness of Ease of Access, affirming the right to equality for all in electronic services, including the ه. 
.disabled and the elderly- ITA website, News, 2013. https://www.ita.gov.om/ITAPortal_AR/MediaCenter/NewsDetail.aspx?NID=522

.Oman’s 2014 e-Accessibility Policy و. 

2. النتائــج المســتخلصة مــن تجربة ســلطنة عمان
الممارسات الفضلى في تجربة سلطنة ُعمان

تخصيص وقت كاٍف إلعداد 
خطة الت�وي� والتد��ب وإدماج 
مفاهيم النفاذية الرقمية لدى 

القطاع الرسمي والقطاع 
الخاص. وقد أنجزت الخطة قبل 

البدء بالتنفيذ بوقت كاف

الش�اكة مع المبادرة 
العالمية لشمولية 

تكنولوجيات المعلومات 
واالتصاالت G3ict في بناء 
السياسات الوطنية للنفاذية 

الرقمية باالستناد إلى 
المعا�ير العالمية

االعتماد على الجهة المسند لها 
اإلش�اف على التحول الرقمي 

والحكومة اإللكت�ونية في 
سلطنة عمان لتقود عملية إدماج 
النفاذية الرقمية و�نفيذها، وهو 

ما أسهم في توحيد األطر 
الحوكمية المعتمدة لتنفيذ 

النفاذية الرقمية، وخفض تكاليف 
التد��ب والتنفيذ وتقليل مدة 

التنفيذ

تد��ب ف�ق العمل في 
القطاع الرسمي والقطاع 

الخاص على برمجيات 
وتجهي�ات المساعدة الرقمية 

وبرمجيات فحص مواقعهم 
اإللكت�ونية وخدما�هم 

المتعلقة بالجهو��ة الرقمية

البداية المبكرة في تبني 
سياسات النفاذية 

الرقمية

الوصفالبند

آليات إنفاذ
السياسة 

 منها. وكون تلك اللجنة تم تشكيلها بالق�ار الو�اري رقم 2009/1 برئاسة الو��ر (و��ر التنمية 
االجتماعية)، وعضوية وكالء الو�ا�ات المعنية وممثل عن القطاع الخاص وممثل عن م�اكز تأهيل 

االشخاص ذوي إالعاقة  وممثل عن األشخاص ذوي إالعاقة، حيث باشرت اللجنة اختصاصا�ها 
المنصوص عليها في المادة رقم (14) من قانون رعاية وتأهيل أالشخاص ذوي إالعاقة.

كما ألفت لجنة فنية �تبع اللجنة الوطنية لرعاية األشخاص ذوي اإلعاقة بموجب الق�ار الو�اري رقم 
(2015/193) برئاسة مد�ر عام المدي��ة العامة لشؤون أالشخاص ذوي إالعاقة بو�ارة التنمية 

االجتماعية وعضوية مسؤولين ممثلين عن ذات الجهات األعضاء في اللجنة الوطنية المشار إليها.

.

https://tms.taxoman.gov.om/portal/documents/20126/38852/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B0+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A.pdf/fa70763d-8d9e-50b5-72ae-288249b5ab15
https://tms.taxoman.gov.om/portal/documents/20126/38852/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B0+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A.pdf/fa70763d-8d9e-50b5-72ae-288249b5ab15
https://www.ita.gov.om/itaportal_ar/MediaCenter/Document_detail.aspx?NID=56
https://www.ita.gov.om/ITAPortal_AR/MediaCenter/NewsDetail.aspx?NID=522
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ضوابــط النفاذيــة فــي ســلطنة عمــان مختصــرة وتقتصرعلــى 
متطلبــات الســلطنة مــن هــذا المشــروع، ولــم تتطــرق إلــى 

آليــات حوكمــة أو آليــات تنفيــذ بقــدر مــا أشــارت إلــى مــن هــم 
المعنيــون بالتنفيــذ ومــا هــي المعاييــر العالميــة المعتمــدة 

لتحقيــق ضوابــط النفاذيــة.

أنشــئت وزارة التقنيــة واإلتصــاالت وجــرى ضم هيئة 
تقنيــة المعلومــات إليهــا بموجب المرســوم الســلطاني 

)63/2019(، وفي العام 2020م صدر المرســوم الســلطاني 
رقــم )90/2020( بإنشــاء وزارة النقــل واالتصــاالت وتقنية 

المعلومــات، وهــي وزارة مســؤولة عــن كل برامج ســلطنة 
ُعمــان الرقميــة، وبحســب مرســوم إصدارها، »تعمــل الهيئة 
كمركــز كفــاءة ألفضــل التطبيقــات لــإلدارة اإللكترونية، عبر 

تســخير تقنيــات المعلومــات واالتصــال لتوفيــر خدمات فاعلة، 
وتحقيــق التكامــل بيــن كافــة القطاعات، ورفــع كفاءة منافذ 
توصيــل الخدمــات اإللكترونيــة«. وقد جــرى توريث أفضل 

الممارســات في حوكمة المشــاريع الرقمية19 إلى مشــروع 
النفاذيــة الرقميــة، دونمــا الحاجــة إلــى تخصيــص نظام حوكمة 

خــاص بالنفاذيــة الرقميــة، وهــذا من الممكــن اعتباره من 
أفضــل الممارســات التــي تخفــف مــن أي تقاطعــات بين عمل 
هيئــات مختلفــة لمشــاريع تشــترك باألهداف، مثــل الحكومة 

اإللكترونيــة، والحوكمــة اإللكترونيــة، والنفاذيــة الرقمية.

إن عــدم ذكــر آليــات حوكمــة خاصة بالنفاذيــة الرقمية في 
وثيقــة سياســة ضوابــط النفاذيــة الرقميــة ال يعنــي أنه قد 

جــرى إهمالهــا. وإنمــا يعنــي أن آليــات الحوكمة العامة لمشــاريع 
التحــول الرقمــي فــي ســلطنة عمــان قد طبقــت آليًا على 

المشــروع الجديــد الــذي اســتلمته هيئــة تقنيــة المعلومات من 
ضمــن حزمــة مشــاريعها. وإن وصــول ســلطنة عمــان إلى مراتب 

عليــا فــي مجــاالت النفاذيــة الرقميــة يدعم هذا الرأي.

إن هيئــة تقنيــة المعلومــات منــذ العــام 2009، وبعــد ســنة من 
إطالقهــا لبوابتهــا الحكوميــة، بــدأت فعليــًا فــي نشــر الوعي بين 

الجهــات الحكوميــة لتمكيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن النفاذ 
إلــى مواقعهــم وخدماتهــم، وإطالع المؤسســات الحكومية 

والخاصــة علــى أفضــل الممارســات والمعاييــر العالمية. 
وقــد نفــذت العديــد مــن البرامج التدريبية حول اســتخدام 
التقنيــات الرقميــة فــي مســاعدة األشــخاص ذوي اإلعاقة. 
وفــي العــام 2010 أطلقــت الهيئــة معاييــر النفاذيــة الرقمية 

علــى بوابتهــا الحكوميــة، وحصلــت بنــاء على ذلــك على جائزة 
الســلطان قابــوس للتمّيــز فــي الحكومــة اإللكترونية.

وفــي العــام 2012 أطلقــت ســلطنة عمــان السياســة 
ــادرة العالميــة  الوطنيــة للنفاذيــة الرقميــة بالتعــاون مــع المب
 .)G3ict( لشــمولية تكنولوجيــات المعلومــات واالتصــاالت

وقــد أطلقــت حملــة توعيــة بشــأن النفاذيــة اإللكترونيــة. 
وفــي العــام 2013، أدمجــت النفاذيــة الرقميــة فــي خطــة 

التحــول الرقمــي لســلطنة عمــان، وأعــدت اختبــارات 
لقيــاس النفاذيــة الرقميــة للمواقــع والتطبيقــات الخاصــة 

بالقطاعيــن الرســمي والخــاص.

3. دولة قطر

الوصفالبند

السياسة

الجهة المنفذة

القوانين المساندة

نطاق السياسة

مجاالت التركيز (محاور العمل)

المعا�ير المعتمدة

آليات الحوكمة المتبعة

آليات إنفاذ السياسة

صدرت السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية في قطر (وهي سياسة إل�امية) في العام 2011. 
وتأ�ي هذه السياسة الوطنية ضمن حزمة مباد�ات رقمية 

واست�ا�يجية قطر لالتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتب. 

• المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتج (و�ارة المواصالت واالتصاالت حاليًا).
• مركز مدى – مركز التكنولوجيا المساعدةد.

قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي اإلعاقة 2004/2.
وقعت قطر ا�فاقية األمم المتحدة لحقوق أالشخاص ذوي اإلعاقة في 3 آيار/ما�و 2008.

ق�ار مصرف قطر المركزي رقم 73 بشأن توفير الخدمات المصرفية لألشخاص ذوي 
اإلعاقة (2009

االست�ا�يجية العامة لألسرة في دولة قطر، المجلس األعلى لشؤون األسرة، 2010، القسم 9، 
10 (وثيقة تأسيس مركز التكنولوجيا المساعدة –"مدى" قطر، كمؤسسة خاصة ذات نفع 

العام 2010
في العام 2014 أعلنت و�ارة المواصالت واالتصاالت عن است�ا�يجية الشمول الرقمي
وفي العام 2017، جرى إطالق إطار عمل المواقع اإللكت�ونية الحكومية والخدمات 

اإللكت�ونية الصادر عن و�ارة المواصالت واالتصاالت وذلك إلرشاد الجهات الحكومية في 
تطو�ر المواقع اإللكت�ونية

كما أطلق في العام نفسه إطار عمل خدمات الجوال الحكومي، الصادر عن و�ارة المواصالت 
واالتصاالت لمساعدة الجهات الحكومية في تصميم ونشر خدمات الهوا�ف النقالة بناًء على 

أفضل الممارسات والمعا�ير الدولية
وفي العام 2019 جرى تحديث سياسة النفاذية الرقمية القط��ة لتشمل الترت�بات التيسي��ة 

المعقولة تماشيًا مع ا�فاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الصادرة عن
 األمم المتحدة
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الوصفالبند

القوانين المساندة

نطاق السياسة

مجاالت التركيز (محاور العمل)

المعا�ير المعتمدة

االست�ا�يجية العامة لألسرة في دولة قطر، المجلس األعلى لشؤون األسرة، 2010، القسم 9، 
10 (وثيقة تأسيس مركز التكنولوجيا المساعدة –"مدى" قطر، كمؤسسة خاصة ذات نفع 

العام 2010
في العام 2014 أعلنت و�ارة المواصالت واالتصاالت عن است�ا�يجية الشمول الرقمي
وفي العام 2017، جرى إطالق إطار عمل المواقع اإللكت�ونية الحكومية والخدمات 

اإللكت�ونية الصادر عن و�ارة المواصالت واالتصاالت وذلك إلرشاد الجهات الحكومية في 
تطو�ر المواقع اإللكت�ونية

كما أطلق في العام نفسه إطار عمل خدمات الجوال الحكومي، الصادر عن و�ارة المواصالت 
واالتصاالت لمساعدة الجهات الحكومية في تصميم ونشر خدمات الهوا�ف النقالة بناًء على 

أفضل الممارسات والمعا�ير الدولية
وفي العام 2019 جرى تحديث سياسة النفاذية الرقمية القط��ة لتشمل الترت�بات التيسي��ة 

المعقولة تماشيًا مع ا�فاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الصادرة عن األمم المتحدة

شمل نطاق السياسة كامل قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وأوكلت عملية 
اإلش�اف على إعمال النفاذية الرقمية إلى جهة واحدة وهي مركز مدى. وقد تضمنت 

خدمات مركز مدى اإلش�اف والمساعدة االستشا��ة، وإنجاز الش�اكات مع القطاع الخاص 
والعام والمؤسسات األهلية التي ال تهدف إلى الربح (منظمات المجتمع المدني)، لتحقيق 

النفاذية الرقمية في دولة قطر

الحرص على أن تكون أحكام ومتطلبات سياسة النفاذية القط��ة عملية وقابلة للتحقيق ومن 
دون إنفاق غير مب�ر �رهق المؤسسات المنفذة. وقد ركزت السياسة على اآلتي: 

• مطالبة مقدمي خدمات االتصاالت بتوفير الهوا�ف المع�زة بتط�يقات النفاذية الرقمية،
   وخدمات الطوارئ المع�زة بالنفاذية الرقمية، وذلك على الهوا�ف النقالة الذكية أو في

   بعض الهوا�ف العمومية.
• التعاون مع الحكومة االلكت�ونية على توفير الخدمات الحكومية االلكت�ونية على نحو ُمع�ز

   بالنفاذية الرقمية.
• إل�ام القطاع العام والمؤسسات المصرفية بسياسة النفاذية الرقمية والعمل على تقديم

   خدما�ها بشكل معّ�ز بالنفاذية الرقمية، ويتضمن ذلك بعض أجهزة الص�اف اآللي، وتوفير تلك
   الخدمات عبر اإل�ترنت أو عبر أكشاك خدمة وأجهزة صرف موضوعة في أماكن معلن عنها

   ومن السهل الوصول إليها من قبل االشخاص ذوي اإلعاقة.
• العمل مع مركز مدى على الت�وي� واإلدماج والتد��ب على أدوات �نفيذ وبرمجيات النفاذية

   الرقمية، وتشجيع ش�اء التقنيات المساِعدة التي تع�ز النفاذية الرقمية.
• دعوة جميع وسائل اإلعالم وصناع المحتوى في قطر على تحسين النفاذ إلى المحتوى

   الرقمي وتع��ز هذا المحتوى بتقنيات النفاذية الرقميةه.
• االهتمام بالمحتوى الرقمي باللغة العر�ية على وجه خاص.

• أن �توافق جميع المواقع الحكومية الخدمية العامة مع الدرجة "AA" من المعيار
.WCAG 2.0   

• أن �توافق جميع المواقع الحكومية الخدمية العامة مع أفضل الممارسات المعتمدة
   من "W3C" ودليل اإلرشادات النسخة (1.0) حول المواقع الخاصة باألجهزة النقالة

   (المحمولة) "Mobile devices"و.
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.Qatar e-accessibility Policy. https://www.motc.gov.qa/sites/default/files/documents/QATAR’s%20eAccessibility%20Policy%20-%20Eng.pdf أ. 

تلــزم اســتراتيجية ICT2015 مــن ictQATAR الدولــة بتطويــر مجموعــة مــن الســكان ذوي المهــارات فــي تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت الذيــن يتشــارك أعضاؤهــم فــي الوصــول المتســاوي  ب. 
إلــى التكنولوجيــا ويمكنهــم النجــاح فــي اقتصــاد المعرفــة. ويشــمل هــذا الجهــد إعطــاء األولويــة للفئــات الديمغرافيــة المحرومــة، وال ســيما النســاء والمتقاعديــن والمواطنيــن ذوي اإلعاقــة.

المــادة 4 مــن المرســوم بقانــون رقــم 36 لســنة 2004 بإنشــاء الهيئــة العليــا لالتصــاالت ويقــر المجلــس األعلــى لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، باعتبــاره أعلــى ســلطة مختصــة فــي شــؤون  ج. 
االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات، بالصالحيــات واالختصــاص الالزميــن إلقامــة مثــل هــذه األمــور، وخاصــة ســلطة تنظيــم السياســة ووضعهــا علــى صعيــد قطاعــي االتصــاالت وتكنولوجيــا 

المعلومــات فــي دولــة قطــر.

 .https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=4381&language=ar .2009 وثيقــة تأســيس مركــز التكنولوجيــا المســاعدة –»مــدى« قطــر، كمؤسســة خاصــة ذات نفع عام د. 

.https://www.motc.gov.qa/sites/default/files/documents/QATAR's%20eAccessibility%20Policy%20-%20Eng.pdf ه. 

المرجع نفســه. و. 

المرجع نفســه. ز. 

.Creative Commons portal. https://creativecommons.org/licenses/?lang=ar ح. 

4. النتائــج المســتخلصة مــن تجربة دولة قطر

 أفضل الممارسات في تجربة دولة قطر

استخدام مركز "مدى" كمؤسسة مرجعية استشا��ة بحثية في مجاالت النفاذية الرقمية

البدء المبكر في وضع سياسات النفاذية الرقمية في العام 2011، وتحديد مواعيد واضحة ضمن سياسات 
النفاذية الرقمية، لتنفيذ السياسات في قطاعات وخدمات مختلفة مع تحديد خط قياس للنتائج للوقوف على 

مدى الت�ام كل منها

إد�اج مصفوفة التنفيذ ضمن السياسات الوطنية وتحديد المسؤوليات وزمن اال�تهاء من التنفيذ

حصول دولة قطر على الترتيب األول عر�يًا وعالميًا وفقا لمؤشر تق�يم حقوق النفاذ الرقمي  لعام 2020

االلت�ام الواضح بالمعا�ير العالمية للنفاذية الرقمية، وتحديد درجة �نفيذ المعيار 
مثل خط قياس الت�ام آخر

(AA في الحالة القط��ة)

(DARE)

الوصفالبند

آليات الحوكمة المتبعة

آليات إنفاذ السياسة

أصبحت أحكام هذه السياسة نافذة من تا��خ إصدارها.
حددت توا��خ اإلنفاذ على النحو اآلتي:

• المهلة الزمنية لتنفيذ المعا�ير على المواقع الحديثة كانت للعام 2013، وتعد�ل المواقع 
   القديمة حتى العام 2015.

• المهلة الزمنية لتعد�ل منصات/أكشاك الخدمات العامة اإللكت�ونية حتى العام 2015.
• أسست السياسة تمويًال خاصًا لدعم التقنية والخدمات المساعدة ووضع أدلة إرشادية لدعم 

   ذلك التوجه.
• يجب على جميع منتجي المحتوى الرقمي السعي إلى ��ادة كمية المحتوى المتاح ضمن 

   النفاذية الرقمية وباللغتين اإلنجلي��ة والعر�ية بحيث ال يقل عن 5 في المائة من إجمالي 
   المحتوى الرقمي المتاح على مواقعهم.

• على جميع موّزعي ب�امج الفيد�و الرقمية في قطر وضع خطة تمكنهم من تقديم ب�امج 
   الفيد�و الرقمية مع ش�ح مفتوح أو مغلق.

• جميع المواد المنتجة منشورة بموجب ترخيص المشاع اإلبداعيح.

 تلخص مصفوفة التنفيذ الواردة في السياسة القط��ة للنفاذية الرقمية أدوار ومسؤوليات
 وسلطات مختلف أصحاب المصلحة المحدد�ن في هذه السياسة. وينبغي ألصحاب المصلحة

.أن يعملوا وفقا لذلك لتحقيق األهداف الواردة في هذه السياسةز

https://www.motc.gov.qa/sites/default/files/documents/QATAR's%20eAccessibility%20Policy%20-%20Eng.pdf
https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=4381&language=ar
https://creativecommons.org/licenses/?lang=ar
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2010، دعمــت قطــر إنشــاء مركــز مــدى  فــي العــام 
للتكنولوجيــا المســاعدة فــي قطــر، مــن أجــل الوفــاء 

والتكنولوجيــا  بالمعلومــات  المتعلقــة  بااللتزامــات 
الميّســرة.  وقــد وضــع مركــز »مــدى« السياســة الوطنيــة 

ــة الرقميــة، التــي صــدرت رســميًا فــي  ــة للنفاذي القطري
للنفاذيــة  2011  20. ويالحــظ أن السياســة الوطنيــة  العــام

الرقميــة وّســعت مهــام اســتراتيجية مركــز مــدى الصــادرة 
2014 حــول )الممارســات المبتكــرة(21،  فــي العــام 

وألزمــت مركــز مــدى برفــع مســتوى النفاذيــة الرقميــة 
عبــر جميــع المنصــات الرقميــة وجعــل المحتــوى الرقمــي 

أكثــر ســهولة للجميــع. وتدعــم هــذه السياســة أجنــدة 
قطــر األشــمل حــول حــق الوصــول للمعلومــات والرؤيــة 

.222030 للعــام  الوطنيــة 

ومــن الضــروري اإلشــارة إلــى أن اســتراتيجية قطــر 
اســتخدام  تدعــم   2011-2016 للفتــرة  الوطنيــة  للتنميــة 

بيئــات  لتحســين  واالتصــاالت  المعلومــات  تكنولوجيــا 
التعلــم لألطفــال ذوي اإلعاقــة، وتقــدم الدعــم لألســر 

التــي تواجــه ظروفــًا خاصــة، ال ســيما تلــك التــي لديهــا 

أفــراد مســنين أو ذوي إعاقــة، وتدعــم المبــادرات التــي 
تضمــن اإلدمــاج االجتماعــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة. 

تهــدف االســتراتيجية العامــة لألســرة فــي قطــر إلــى تحســين 
مســتويات المعيشــة لألســر فــي مختلــف المجــاالت مثــل 

المجــاالت االجتماعيــة واالقتصاديــة والصحيــة والتعليميــة 
والتكنولوجيــة. وتشــدد علــى اســتخدام التكنولوجيــا مــن 

جانــب األشــخاص ذوي اإلعاقــة والمســنين للقيــام بأنشــطة 
الحيــاة اليوميــة. كمــا تعتبــر أن نقــص المحتــوى العربــي هــو 
أحــد العقبــات التــي تمنــع األشــخاص الذيــن تزيــد أعمارهــم 

عــن 60 عامــا مــن االســتفادة مــن التقنيــة.

وقــد وّقعــت قطــر علــى اتفاقيــة األمــم المتحــدة لحقــوق 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة، التــي دخلــت حيــز التنفيــذ فــي 3 

أيار/مايــو 2008. وتعتــرف هــذه االتفاقيــة بــأن النفاذيــة هــو 
حــق مــن حقــوق اإلنســان، وتتطلــب مــن الموقعيــن اعتمــاد 

التدابيــر المناســبة لحصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة، علــى 
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت وخدمــات الطــوارئ 

وخدمــات اإلنترنــت، علــى قــدم المســاواة مــع اآلخرين.

5. دولــة االمارات العربيــة المتحدة
الوصفالبند

السياسة

الجهة المنفذة

القوانين المساندة

نطاق السياسة

مجاالت التركيز (محاور العمل)

المعا�ير المعتمدة

آليات الحوكمة المتبعة

آليات إنفاذ السياسة

السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم (االشخاص ذوي اإلعاقة)أ، (وهي سياسة عامة
وقد ورد ذكر النفاذية في (المحور ال�ابع) في الفقرة (الهدف 4.2) على النحو اآلتي

"توفير المعلومات بصيغ ميسرة لذوي اإلعاقات البص��ة والسمعية، واستخدام التقنيات الحديثة 
من أجل ذلك

 اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم.
 نصت المادة (6) من القانون رقم (2) لسنة 2014 بشأن حماية حقوق األشخاص ذوي

اإلعاقة على اآلتي:
”تشكل بق�ار يصدره رئيس المجلس التنفيذي لجنة دائمة تسمى "اللجنة العليا لحماية حقوق 
أصحاب الهمم” بهدف ضمان التكامل والتنسيق �ين جميع الجهات المعنّية بشؤون أصحاب 

الهمم، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية المعنّية بتنفيذ أحكام هذا 
القانون، ويحدد هذا الق�ار اختصاصات اللجنة، والمهام المنوطة برئيسها، وآلية عقد اجتماعا�ها، 

والتصويت على ق�ا�ا�ها، وغير ذلك من المسائل ذات الصلة"

• القانون االتحادي رقم (29) لسنة 2006 في شأن حقوق اصحاب الهمم وتعديالته.
• "قانون حماية حقوق أصحاب الهمم ة في إمارة دبي رقم (2) لسنة 2014".

• المرسوم االتحادي رقم (116) لسنة 2009 بشأن التصد�ق على االتفاقية الدولية الشاملة
   والمتكاملة لحماية وتع��ز حقوق أصحاب الهمم.

• ق�ار مجلس الو��اء رقم (7) لسنة 2010 في شأن نظام المؤسسات غير الحكومية لرعاية
   وتأهيل أصحاب الهمم.

• القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس �نفيذي إلمارة دبي.
• القانون رقم (12) لسنة 2008 بشأن إنشاء هيئة �نمية المجتمع في دبي وتعديالته.
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https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-governments-strat- .السياســة الوطنيــة لتمكيــن أصحــاب الهمــم – دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة  أ.
.egies-and-plans/the-national-policy-for-empowering-people-with-special-needs

أطلــق ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ولــي عهــد دبــي رئيــس المجلــس التنفيــذي فــي العــام 2013 مبــادرة هدفــت إلــى جعــل إمــارة دبــي »مجتمعــي ... مــكان للجميــع« مدينــة  ب. 
صديقــة ألصحــاب الهمــم بحلــول العــام 2020. ومــن خــالل هــذه المبــادرة، تــم العمــل علــى سياســة حمايــة أصحــاب الهمــم، وبعــد ذلــك، تــم إصــدار القانــون رقــم )2( للعــام 2014 لتفعيــل السياســة 
الحكوميــة المعتمــدة لحمايــة أصحــاب الهمــم، ودعمــًا لغايــات المبــادرة مــن جهــة أخــرى، عــن طريــق العمــل علــى ســد الفجــوات التشــريعية الحاليــة، وتفعيــل مــا جــاء بــه القانــون االتحــادي رقــم 
)29( لعــام 2006، وتــم تشــكيل اللجنــة العليــا لحمايــة حقــوق أصحــاب الهمــم )المعوقيــن( وذلــك لتنفيــذ المبــادرات والبرامــج المفصلــة مــن خــالل خطــة عمــل محــددة مرتبطــة بإطــار زمنــي معتمــد. 
https://mycommunitydubai.com/page/ .ــن راشــد آل مكتــوم ــادرة، ويترأســها ســمو الشــيخ منصــور بــن محمــد ب ــة العليــا كل الجهــات الرئيســة التــي يعتمــد عليهــا تنفيــذ المب وتضــم اللجن

  .strategy.html

.https://dubailand.gov.ae/en/accessibility/#/; https://www.emirates.com/ae/english/information/accessibility/ ج. 

IBIMA Publishing- Journal of E-Government Studies and Best Practices. http://www.ibimapublishing.com/journals/JEGSBP/jegsbp.html. Vol. 2013 )2013(, Ar-  د.
 ticle ID 978647, 15 pages. DOI: 10.5171/2013. 978647. Accessibility Evaluation of Dubai e-Government Websites: Findings and Implications. Basel Al Mourad

 .and Faouzi Kamoun. Zayed University. Box 19282. Dubai, United Arab Emirates. https://ibimapublishing.com/articles/JEGSBP/2013/978647/978647.pdf

الوصفالبند

نطاق السياسة

مجاالت التركيز (محاور العمل)

آليات الحوكمة المتبعة

آليات إنفاذ السياسة

• القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس �نفيذي إلمارة دبي.
• القانون رقم (12) لسنة 2008 بشأن إنشاء هيئة �نمية المجتمع في دبي وتعديالته.

نطاق القوانين االتحادية يشمل كامل اإلما�ات والمواقع الحكومية وخدما�ها العامة

تعد�ل التش��عات بما يساعد تمكين أصحاب الهمم (االشخاص ذوي اإلعاقة).
ووضعت السياسات القطاعية لتمكين أصحاب الهمم (االشخاص ذوي اإلعاقة) وتمحور 

العمل حول: 
1. الصحة وإعادة التأهيل.

2. التعليم.
3. التأهيل المهني والتشغيل.

4. إمكانية الوصول.
5. الحماية االجتماعية والتمكين األسري.

6. الحياة العامة والثقافة وال��اضة.
لكن يالحظ أن موضوع النفاذية الرقمية لم يذكر بشكل واضح ومباشر ضمن تلك السياسات.

لم �تضمن القوانين إشارة أي عقوبات تطال المؤسسات الحكومية أو الخاصة التي لم تلتزم 
بالمباد�ات الخاصة باألشخاص من ذوي اإلعاقة، وخاصة ما يتعلق منها بالنفاذية الرقمية.

الت�ام المواقع الحكومية للخدمات العامة بالمباد�ات المتوا�رة حول دعم االشخاص ذوي 
 "AA" اإلعاقة وآخرها مبادرة "مجتمعي ... مكان للجميع"ب، والتزمت بأن �توافق مع الدرجة

من المعيار WCAG 2.0 والمعيار WCAG 2.1ج.
و�توافق بعض المواقع الحكومية الخدمية العامة مع أفضل الممارسات المعتمدة من 

المعيار W3C ودليل اإلرشادات في نسخته (1.0)د.

حسب القانون االتحادي رقم (29) بشأن حقوق أصحاب الهمم وتعديالته، فإن و�ارة الشؤون 
االجتماعية، وو��اء العمل، والتعليم، والصحة، وغيرهم ممن شملهم القانون، يضعون الق�ا�ات 

الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وآليات �نفيذه.
إن لكل إمارة (أبو ظبي، الشارقة، الفجيرة، �أس الخيمة، دبي، عجمان) مباد�ا�ها بشأن (أصحاب 

الهمم أو االشخاص ذوي االعاقة) وم�اكز خدمات. ولكل إمارة مواقعها الحكومية، 
وحكومتها اإللكت�ونية، مما يجعل وجود هيئة ا�حادية لتنسيق أعمال �نفيذ السياسة الخاصة 

باالشخاص ذوي االعاقة واحدًا من التحديات الحوكمية على المستوى االتحادي.

القوانين المساندة

المعا�ير المعتمدة

https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-governments-strategies-and-plans/the-national-policy-for-empowering-people-with-special-needs
https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-governments-strategies-and-plans/the-national-policy-for-empowering-people-with-special-needs
https://mycommunitydubai.com/page/strategy.html
https://mycommunitydubai.com/page/strategy.html
https://www.emirates.com/ae/english/information/accessibility/
http://www.ibimapublishing.com/journals/JEGSBP/jegsbp.html
https://ibimapublishing.com/articles/JEGSBP/2013/978647/978647.pdf
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ُتعــّد تجربــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن التجــارب 
بمعاييــر  يتعلــق  فيمــا  العالمــي  المســتوى  علــى  المميــزة 

جــودة خدمــات أصحــاب الهمــم )األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة( فــي المؤسســات الحكوميــة والخاصــة، 

إذ فتحــت مراكــز دعــم مخصصــة فــي المؤسســات 
الحكوميــة ألصحــاب الهمــم )األشــخاص ذوي اإلعاقــة(، 
وحتــى تــم تخصيــص عربــات مجهــزة إلنجــاز الخدمــات 

إقامــة األشــخاص  لمــكان  المختلفــة تصــل  الحكوميــة 
ذوي اإلعاقــة فــي اإلمــارات وتنجــز لهــم خدماتهــم 

لــم يتســنَّ  المختلفــة؛ لكــن مــن ناحيــة النفاذيــة الرقميــة 

ــذوي اإلعاقــة إنجــاز مهامهــم بشــكل مســتقل ومشــابه  ل
لمــا ينجــزه غيرهــم.

 ومبــادرة »مجتمعــي مــكان للجميــع«، هــي مبــادرة أطلقهــا 
ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ولــي 

العهــد رئيــس الــوزراء وحاكــم دبــي فــي العــام 2013 بهدف 
جعــل إمــارة دبــي مدينــة صديقــة بالكامــل ألصحــاب الهمــم 

بحلــول العــام 2020، ومّثلــت هــذه المبــادرة ركيــزة اســتندت 
عليهــا جهــود ســد الفجــوات التشــريعية الحاليــة وتفعيــل مــا 

جــاء بــه القانــون االتحــادي رقــم )29( للعــام 2006.  

6. النتائــج المســتخلصة مــن تجربة االمارات العربيــة المتحدة

كمــا شــكلت اللجنــة العليا لحقوق اإلنســان للعمل على تنفيــذ المبادرات والبرامج المفّصلة، وأطلقــت الهيئة باإلضافة إلى 
عمليــات التخطيــط مجموعة أعمال ومنها: 

7. مصر

الوصفالبند

السياسة

الجهة المنفذة

القوانين المساندة

نطاق السياسة

مجاالت التركيز (محاور العمل)

المعا�ير المعتمدة

آليات الحوكمة المتبعة

آليات إنفاذ السياسة

 ال توجد سياسة ملزمة للنفاذية الرقمية. لكن بعض أقسام النفاذية الرقمية موجودة في ق�ار رئيس
مجلس الو��اء رقم 2733 للعام 2018 الالئحة التنفيذية لقانون حقوق االشخاص ذوي االعاقةأ

 نصت المادة 4 من القانون رقم (10) للعام 2018 على أن تلتزم الدولة المص��ة بحماية حقوق االشخاص
 ذوي اإلعاقة المنصوص عليها في هذا القانون أو قانون آخر. كما نصت الفقرة العاشرة من المادة 4
 للقانون على: ضمان حق االشخاص ذوي اإلعاقة في الحياة والنماء ألقصى حد، وذلك بتيسير التدا�ير

 الالزمة التي تكفل احت�ام الك�امة اإلنسانية وتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات األساسية التي
 تحقق ذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق

 في التعليم والتعلم والعمل والت�ويح والحق في استعمال الم�افق والخدمات العامة، والحصول على
المعلومات وح��ة التع�ير وال�أي، وغيرها من الحقوق والح��ات األساسية العامة والخاصة

 بجانب ذلك، نّصت الفقرة 12 على: ا�خاذ التدا�ير الالزمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام االشخاص
 ذوي اإلعاقة لل�يئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات،

وكفالة نفاذ االشخاص ذوي االعاقة لوسائل االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وتع��ز
توفيرها واستخدامها 

 فضًال عن ذلك، فقد نصت الالئحة التنفيذية رقم 2018/2733 حول النفاذية الرقمية الصادرة بموجب ق�ار
 رئيس مجلس الو��اء رقم 2733 لسنة 2018 الخاص �إصدار الالئحة التنفيذية لقانون حقوق االشخاص

ذوي االعاقة على االلت�امات الملقاة على عا�ق الو�ا�ات والجهات الحكومية في هذا الصدد
 فقد نصت المادة (2) على أن "تلتزم جميع الو�ا�ات وغيرها من الجهات المعنية بتنفيذ أحكام قانون

 حقوق االشخاص ذوي االعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، كلٌّ فيما يخصه، �إصدار الق�ا�ات
 التنظيمية الالزمة لتنفيذ أحكام القانون المشار إليه

 أما المادة (8) فقد نصت على أن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية باستخدام التكنولوجيا
 المساعدة إلتاحة الخدمات والمعلومات لألشخاص ذوي االعاقة، وا�خاذ التدا�ير الالزمة والمناسبة

 الستخدام التكنولوجيا المساعدة في ب�امج التعليم والتد��ب واإلعداد والتأهيل المهني والتوظيف
 أما بالنسبة لمن يجب أن يطبق تلك النفاذية من األجهزة المعنية بالقانون والتعليمات التنفيذية، فهي
 األجهزة المعنية سواء كانت حكومية أو غير حكومية، التي تقدم أًيا من الخدمات ذات العالقة بمجال

اإلعاقة، ويستفيد من خدما�ها األشخاص ذوو اإلعاقة

•  القانون رقم 10 مصر للعام 2018ب الخاص �إصدار حقوق االشخاص ذوي االعاقة.
•  ق�ار رئيس مجلس الو��اء - رقم2733 لسنة 2018 - �إصدار الالئحة التنفيذية لقانون حقوق

    االشخاص ذوي االعاقة.
•  وقعت مصر على ا�فاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في 4 نيسان/أب��ل 2007، وصادقت

    عليها في 14 نيسان/أب��ل 2008. مصر ليست طرفًا في الب�وتوكول االختياري. قدمت الحكومة
    المص��ة تحفظاٍت على الفقرة (2) من المادة (12) التي �نص على االعت�اف باالشخاص ذوي

    االعاقة على قدم المساواة مع آخ��ن أمام القانون؛ إذ بموجب القانون المصري هؤالء األشخاص
    لد�هم القدرة على اكتساب الحقوق وتحمل المسؤولية القانونية ولكن ال يتمتعون بالقدرة 

    على األداء.

 الجهات الحكومية وغير الحكومية وخاصة تلك المختصة بالتعليم والتأهيل المهني والتوظيف، وكل من
يقدم أي خدمة ذات عالقة باالشخاص ذوي اإلعاقة

المجلس القومي لألشخاص ذوي االعاقة.

تضمن ق�ار رئيس مجلس الو��اء – 2733 للعام 2018 - �إصدار الالئحة التنفيذية لقانون حقوق االشخاص 
ذوي اإلعاقة مجاالت تركيز ومحاور لتحقيق النفاذية الرقمية، وذلك على النحو اآلتي:

1. مجال التعليم العالي والتعليم المهني.
تلتزم الو�ا�ات المختصة بالتر�ية والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم 

األزهري وغيرها من الو�ا�ات والجهات المعنية بتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من الحصول على التعليم، 
وتوفير الترت�بات المناسبة الالزمة لذلك، وفقا لما يأ�ي:

• ضمان وجود مكان في المؤسسات التعليمية، وتمكين األشخاص من ذوي االعاقة من التعلم باألنظمة 
والب�امج والوسائل واللغات المالئمة مع احتياجا�ه الخاصة.

• إج�اء التعديالت الالزمة في ال�يئة التعليمية، بما يتيح لألشخاص من ذوي االعاقة القدرة على الحصول 
على قدر مناسب من النمو المعرفي واالنخ�اط في السلك التعليمي النظامي؛

• توفير العدد الكافي من المختصين المؤهلين لتعليم االشخاص ذوي االعاقة بالوسائل واألساليب التي 
�ناسب حاالت اإلعاقة المختلفة.

• توفير العدد الكافي من مترجمي اإلشارة بكافة المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية التي 
يلتحق بها األشخاص ذوي االحتياجات السمعية.

• إ�احة استخدام المعينات التكنولوجية المختلفة ووسائل اإلتاحة وغرف المصادر والمحتوى التعليمي 
وموائمة المناهج الد�اسية وأساليب التد��س واالمتحانات والتقويم بما يتناسب مع االحتياجات الخاصة 

على اختالفها.
• إ�احة المواقع اإللكت�ونية بالمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية الستخدام االشخاص ذوي 

االعاقة.
• تضمين مناهج التعليم في جميع الم�احل مفاهيم اإلعاقة والتوعية وال�ثقيف باحتياجات وأحوال 

االشخاص ذوي االعاقة وحقوقهم، وسبل التعامل معهم بأساليب متنوعة ومتطورة.
• إنشاء مكتب خدمات االشخاص ذوي االعاقة بكل جامعة بالتعاون مع الو�ارة المختصة بالتضامن 

االجتماعي لتيسير حصول الطالب من ذوي االعاقة على الخدمات المختلفة داخل الجامعة.
• يخضع الطالب من ذوي االعاقة المقيد�ن على نظام المنا�ل المتحانات الدمج المطبقة على طالب 

الدمج المقيد�ن بالمدارس النظامية، كما يحق لهم وجود م�افق معهم أ�ناء االمتحانات.
2. مجال محو األمية.

المادة (23)
تلتزم الو�ا�ات المعنية والهيئة العامة لمحو األمية وتعليم الكبار بمواءمة ب�امجها الخاصة بمحو أمية 

األشخاص ذوي االعاقة المختلفة الذ�ن فا�هم سن التعليم باستخدام أساليب ووسائل تكنولوجية 
متطورة، كما تلتزم باإلعالن عن هذه الب�امج بشكل مستمر على مواقعها اإللكت�ونية وبكافة وسائل 

اإلعالم المرئية والمسموعة والمق�وءة.
3. المجال المصرفي.

المادة (77)
يتعين على كل مصرف تحديد أسلوب التعامل مع االشخاص ذوي االعاقة بما يتفق مع أحكام القانون 
والالئحة والمعا�ير العالمية، وتوفير كافة السبل لمساعدتهم، ولتحقيق ذلك �تخذ المصارف اإلج�اءات 

اآلتية:
• التوسع في تطو�ر ماكينات الص�اف اآللي لتصبح متوائمة مع متطلبات االشخاص ذوي اإلعاقة.

• بحث أحدث التط�يقات التكنولوجية المستخدمة في المصارف العالمية للتعامل مع االشخاص ذوي 
اإلعاقة وإمكانية تط�يقها في المصارف العاملة بجمهو��ة مصر العر�ية.

• وضع ضوابط فتح الحساب والمعامالت المصرفية لألشخاص ذوي االعاقة وإمكانية تطو�رها لتسهيل 
المعامالت المصرفية لهم.

• تيسير حصول االشخاص ذوي االعاقة على الق�وض أو التسهيالت اال�تمانية.
• االعت�اف بلغة اإلشارة كلغة رسمية لألشخاص ذوي اإلعاقة السمعية، وبالكتابة بط��قة ب�ا�ل لألشخاص 

ذوي اإلعاقة البص��ة، وإدخال خاصية بصمة الصوت لألشخاص ذوي اإلعاقة البص��ة كبد�ل عن عملية 
التوقيع، وفي حالة تعذر ذلك يحق للشخص من ذوي اإلعاقة أن �وكل من ي�اه مناسبًا لينوب عنه بالقيام 

بأعمال محددة بمساعدة مترجم إشارة معتمد بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة السمعية.
4. المجال اإلعالمي والثقافي

المادة (78)
• تلتزم جميع وسائل اإلعالم الحكومية وغير الحكومية بالقواعد واإلج�اءات اآلتية:

• إعداد وسائل االتصال المناسبة �ين االشخاص ذوي االعاقة و�ين غيرهم من غير االشخاص ذوي اإلعاقة.  
• استخدام الوسائل المعّ�زة المعينة والوسائل التقنية الحديثة في التواصل اإلعالمي مع االشخاص ذوي 

اإلعاقة.
• استخدام اللغات بمختلف أشكالها وأنواعها ومنها تكنولوجيا المعلومات واالتصال، ولغة الكالم ولغة 

اإلشارة، وط��قة ب�ا�ل، وعرض النصوص الخطية والسمعية، واللغة المبسطة، والق�اءة بواسطة البشر، 
وغيرها.

• الت�ام كافة وسائل اإلعالم القومية والخاصة �إ�احة اللغات الالزمة لتمكين االشخاص ذوي االعاقة من 
فهم المحتوى اإلعالمي واستيعابه وتيسير تواصلهم مع المواد اإلعالمية والمشاركة فيها بشكل 

مناسب.
• على الجهات المنوط بها متابعة أداء وسائل اإلعالم ومعالجتها لقضايا ومشكالت االشخاص ذوي 

االعاقة وضع آليات المحاسبة والمساءلة والتأديب في حالة الخ�وج عن المعا�ير المهنية المنصوص عليها 
في الموا�يق األخالقية.

• الت�ام القنوات التلف��ونية العامة والخاصة والمتخصصة على إد�اج، ضمن شبكتها البرمجية، إعالمًا صحيًا 
يستهدف االشخاص ذوي االعاقة بكافة اللغات المتاحة للتواصل معهم.

• إدماج مسائل حقوق األشخاص من ذوي االعاقة بشكل ط�يعي وذكي في مجمل اإل�تاج اإلعالمي، 
وفي األداء اليومي العادي لوسائل اإلعالم.

• استخدام لغة اإلشارة أ�ناء عرض الب�امج التلف��ونية.
المادة (79)

يقوم المجلس األعلى لإلعالم والهيئة الوطنية لإلعالم والهيئة الوطنية للصحافة بحسب األحوال بالتحقق 
من �نفيذ وسائل اإلعالم الحكومية وغير الحكومية االلت�امات الواردة بالقانون والالئحة.

5. المجال القانوني 
مادة (80)

يلتزم المجلس القومي لألشخاص ذوي االعاقة بالتعاون مع جهات االستدالل والتحري والتحقيق لتوفير 
كافة وسائل اإلتاحة لألشخاص ذوي االعاقة، بما في ذلك إ�احة استعمال ط��قة ب�ا�ل لمكفوفي البصر 

وتوفير مترجمين لغة إشارة للصم وضعاف السمع ووسائل التواصل البديلة، التي تمكنهم من إبداء 
دفاعهم أو شهادا�هم في جميع م�احل الدعوى الجنائية سواء االستدالل أو التحقيق أو المحاكمة.

ال �وجد في القانون أو ق�ار مجلس الو��اء ما يتعلق بمعا�ير النفاذية الرقمية. 
لكن لوحظ أنه في موقع بوابة الحكومة المص��ة وفي �يان النفاذية جرت اإلشارة إلى االلت�ام 

بمعيار W3C دون أي تفاصيل أخرىج.

حسب ق�ار رئيس مجلس الو��اء – 2733 للعام 2018 - �إصدار الالئحة التنفيذية لقانون حقوق االشخاص 
ذوي االعاقة وردت العديد من المواد التي تختص بحوكمة العالقات �ين الجهات والو�ا�ات ضمن 

الخدمات العابرة للو��ات. 
مثال: المادة (14) والتي ورد فيها:

تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية �إخطار كل من الو�ارة المختصة بالتضامن االجتماعي والو�ارة 
المختصة بالصحة بأي تغ�ير يط�أ على الحالة االجتماعية أو الصحية أو الوظيفية للشخص ذي اإلعاقة. 
ومعظم مواد الالئحة التنفيذية هي مواد حكومية تضبط عمل كل لجنة من لجان الو�ا�ات المختصة 

�إحدى مجاالت التركيز مثل المادة 15 والمواد 17 و19 و22 و38 و39 و41، 42، 43، 44، 48، 53، 54، 
55، 56، والمواد من 57 إلى 65.

 حسب ق�ار رئيس مجلس الو��اء – 2733 للعام 2018 - �إصدار الالئحة التنفيذية لقانون حقوق االشخاص
 ذوي االعاقة، والتعليمات التنفيذية، يتابع كل و��ر أعمال و�ارته، ويشرف على األعمال في الغالب لجنة

برئاسة الو��ر وفيها أعضاء من مختلف اإلدا�ات المعنية
 لم �تضمن التعليمات إشارة ألي عقوبات تطال المؤسسات الحكومية أو الخاصة التي لم تلتزم بالمباد�ات

الخاصة باالشخاص ذوي االعاقة، وخاصة ما يتعلق منها بالنفاذية الرقمية
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 مركز سند للتواصل لتمكين أصحاب
 الهمم السمعية من التواصل مع
 الخدمات التي يحتاجونها مــن
 خــالل لغة اإلشارة بواسطة
 االستعانة بموظفي الهيئة

 المختصين باستخدام لغة اإلشارة
 عن ط��ق محادثة الفيد�و أو
 الرسائل النصية المتاحة في

 التط�يق وذلك لتع��ز استقاللهم
ودمجهم االجتماعي

 خدمة خط االستشارة الذي �هدف
 إلى الرد على استفسا�ات أصحاب
 الهمم وأسرهم وتوفير معلومات

 متكاملة وموثوقة متعلقة
 بالقوانين والحقوق والتش��عات

 وجميع الخدمات المتوفرة الخاصة
بأصحاب الهمم

 بطاقة سند ألصحاب الهمم: وهي
 بطاقة ذكية لتمكين أصحاب الهمم

 من الحصول على خدمات
 وتسهيالت ك�يرة ومتعددة الجوانب

في إمارة دبي
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الوصفالبند

السياسة

الجهة المنفذة

القوانين المساندة

نطاق السياسة

مجاالت التركيز (محاور العمل)

 بجانب ذلك، نّصت الفقرة 12 على: ا�خاذ التدا�ير الالزمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام
 االشخاصذوي اإلعاقة لل�يئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات واالتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات، وكفالة نفاذ االشخاص ذوي االعاقة لوسائل االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وتع��ز

توفيرها واستخدامها 
 فضًال عن ذلك، فقد نصت الالئحة التنفيذية رقم 2018/2733 حول النفاذية الرقمية الصادرة بموجب ق�ار

 رئيس مجلس الو��اء رقم 2733 لسنة 2018 الخاص �إصدار الالئحة التنفيذية لقانون حقوق االشخاص
ذوي االعاقة على االلت�امات الملقاة على عا�ق الو�ا�ات والجهات الحكومية في هذا الصدد

 فقد نصت المادة (2) على أن تلتزم جميع الو�ا�ات وغيرها من الجهات المعنية بتنفيذ أحكام قانون
 حقوق االشخاص ذوي االعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، كلٌّ فيما يخصه، �إصدار الق�ا�ات

 التنظيمية الالزمة لتنفيذ أحكام القانون المشار إليه
 أما المادة (8) فقد نصت على أن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية باستخدام التكنولوجيا

 المساعدة إلتاحة الخدمات والمعلومات لألشخاص ذوي االعاقة، وا�خاذ التدا�ير الالزمة والمناسبة
 الستخدام التكنولوجيا المساعدة في ب�امج التعليم والتد��ب واإلعداد والتأهيل المهني والتوظيف

 أما بالنسبة لمن يجب أن يطبق تلك النفاذية من األجهزة المعنية بالقانون والتعليمات التنفيذية، فهي
 األجهزة المعنية سواء كانت حكومية أو غير حكومية، التي تقدم أًيا من الخدمات ذات العالقة بمجال

اإلعاقة، ويستفيد من خدما�ها األشخاص ذوو اإلعاقة

•  القانون رقم 10 مصر للعام 2018ب الخاص �إصدار حقوق االشخاص ذوي االعاقة.
•  ق�ار رئيس مجلس الو��اء - رقم2733 لسنة 2018 - �إصدار الالئحة التنفيذية لقانون حقوق

    االشخاص ذوي االعاقة.
•  وقعت مصر على ا�فاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في 4 نيسان/أب��ل 2007، وصادقت

    عليها في 14 نيسان/أب��ل 2008. مصر ليست طرفًا في الب�وتوكول االختياري. قدمت الحكومة
    المص��ة تحفظاٍت على الفقرة (2) من المادة (12) التي �نص على االعت�اف باالشخاص ذوي

    االعاقة على قدم المساواة مع آخ��ن أمام القانون؛ إذ بموجب القانون المصري هؤالء األشخاص
    لد�هم القدرة على اكتساب الحقوق وتحمل المسؤولية القانونية ولكن ال يتمتعون بالقدرة على األداء.

 الجهات الحكومية وغير الحكومية وخاصة تلك المختصة بالتعليم والتأهيل المهني والتوظيف، وكل من
يقدم أي خدمة ذات عالقة باالشخاص ذوي اإلعاقة

المجلس القومي لألشخاص ذوي االعاقة.

تضمن ق�ار رئيس مجلس الو��اء – 2733 للعام 2018 - �إصدار الالئحة التنفيذية لقانون حقوق االشخاص 
ذوي اإلعاقة مجاالت تركيز ومحاور لتحقيق النفاذية الرقمية، وذلك على النحو اآلتي:

1. مجال التعليم العالي والتعليم المهني
تلتزم الو�ا�ات المختصة بالتر�ية والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم 

األزهري وغيرها من الو�ا�ات والجهات المعنية بتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من الحصول على التعليم، 
وتوفير الترت�بات المناسبة الالزمة لذلك، وفقا لما يأ�ي:

• ضمان وجود مكان في المؤسسات التعليمية، وتمكين األشخاص من ذوي االعاقة من التعلم باألنظمة
   والب�امج والوسائل واللغات المالئمة مع احتياجا�ه الخاصة.

• إج�اء التعديالت الالزمة في ال�يئة التعليمية، بما يتيح لألشخاص من ذوي االعاقة القدرة على الحصول
   على قدر مناسب من النمو المعرفي واالنخ�اط في السلك التعليمي النظامي.

• توفير العدد الكافي من المختصين المؤهلين لتعليم االشخاص ذوي االعاقة بالوسائل واألساليب التي
   �ناسب حاالت اإلعاقة المختلفة.

• توفير العدد الكافي من مترجمي اإلشارة بكافة المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية التي
   يلتحق بها األشخاص ذوي االحتياجات السمعية.

• إ�احة استخدام المعينات التكنولوجية المختلفة ووسائل اإلتاحة وغرف المصادر والمحتوى التعليمي
   وموائمة المناهج الد�اسية وأساليب التد��س واالمتحانات والتقويم بما يتناسب مع االحتياجات

   الخاصة على اختالفها.

.

.

.
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الوصفالبند

مجاالت التركيز 
(محاور العمل)

• إ�احة المواقع اإللكت�ونية بالمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية الستخدام االشخاص
   ذوي االعاقة.

• تضمين مناهج التعليم في جميع الم�احل مفاهيم اإلعاقة والتوعية وال�ثقيف باحتياجات وأحوال االشخاص
   ذوي االعاقة وحقوقهم، وسبل التعامل معهم بأساليب متنوعة ومتطورة.

• إنشاء مكتب خدمات االشخاص ذوي االعاقة بكل جامعة بالتعاون مع الو�ارة المختصة بالتضامن االجتماعي
   لتيسير حصول الطالب من ذوي االعاقة على الخدمات المختلفة داخل الجامعة.

• يخضع الطالب من ذوي االعاقة المقيد�ن على نظام المنا�ل المتحانات الدمج المطبقة على طالب الدمج
    المقيد�ن بالمدارس النظامية، كما يحق لهم وجود م�افق معهم أ�ناء االمتحانات.

2. مجال محو األمية
المادة (23)

تلتزم الو�ا�ات المعنية والهيئة العامة لمحو األمية وتعليم الكبار بمواءمة ب�امجها الخاصة بمحو أمية 
األشخاص ذوي االعاقة المختلفة الذ�ن فا�هم سن التعليم باستخدام أساليب ووسائل تكنولوجية متطورة، 
كما تلتزم باإلعالن عن هذه الب�امج بشكل مستمر على مواقعها اإللكت�ونية وبكافة وسائل اإلعالم المرئية 

والمسموعة والمق�وءة.
3. المجال المصرفي

المادة (77)
يتعين على كل مصرف تحديد أسلوب التعامل مع االشخاص ذوي االعاقة بما يتفق مع أحكام القانون 

والالئحة والمعا�ير العالمية، وتوفير كافة السبل لمساعدتهم، ولتحقيق ذلك �تخذ المصارف اإلج�اءات اآلتية:
• التوسع في تطو�ر ماكينات الص�اف اآللي لتصبح متوائمة مع متطلبات االشخاص ذوي اإلعاقة.

• بحث أحدث التط�يقات التكنولوجية المستخدمة في المصارف العالمية للتعامل مع االشخاص ذوي اإلعاقة
    وإمكانية تط�يقها في المصارف العاملة بجمهو��ة مصر العر�ية.

• وضع ضوابط فتح الحساب والمعامالت المصرفية لألشخاص ذوي االعاقة وإمكانية تطو�رها لتسهيل
   المعامالت المصرفية لهم.

• تيسير حصول االشخاص ذوي االعاقة على الق�وض أو التسهيالت اال�تمانية.
• االعت�اف بلغة اإلشارة كلغة رسمية لألشخاص ذوي اإلعاقة السمعية، وبالكتابة بط��قة ب�ا�ل لألشخاص

   ذوي اإلعاقة البص��ة، وإدخال خاصية بصمة الصوت لألشخاص ذوي اإلعاقة البص��ة كبد�ل عن عملية
   التوقيع، وفي حالة تعذر ذلك يحق للشخص من ذوي اإلعاقة أن �وكل من ي�اه مناسبًا لينوب عنه بالقيام

   بأعمال محددة بمساعدة مترجم إشارة معتمد بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة السمعية.
4. المجال اإلعالمي والثقافي

المادة (78)
تلتزم جميع وسائل اإلعالم الحكومية وغير الحكومية بالقواعد واإلج�اءات اآلتية:

• إعداد وسائل االتصال المناسبة �ين االشخاص ذوي االعاقة و�ين غيرهم من غير االشخاص ذوي اإلعاقة.  
• استخدام الوسائل المعّ�زة المعينة والوسائل التقنية الحديثة في التواصل اإلعالمي مع االشخاص 

   ذوي اإلعاقة.
• استخدام اللغات بمختلف أشكالها وأنواعها ومنها تكنولوجيا المعلومات واالتصال، ولغة الكالم ولغة

  اإلشارة، وط��قة ب�ا�ل، وعرض النصوص الخطية والسمعية، واللغة المبسطة، والق�اءة بواسطة
  البشر، وغيرها.

• الت�ام كافة وسائل اإلعالم القومية والخاصة �إ�احة اللغات الالزمة لتمكين االشخاص ذوي االعاقة من فهم
    المحتوى اإلعالمي واستيعابه وتيسير تواصلهم مع المواد اإلعالمية والمشاركة فيها بشكل مناسب.

• على الجهات المنوط بها متابعة أداء وسائل اإلعالم ومعالجتها لقضايا ومشكالت االشخاص ذوي االعاقة
    وضع آليات المحاسبة والمساءلة والتأديب في حالة الخ�وج عن المعا�ير المهنية المنصوص عليها في

    الموا�يق األخالقية.
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جمهوريــة مصــر العربيــة - رئاســة الجمهوريــة - الجريــدة الرســمية العــدد 51 )مكــرر( - 23 كانــون األول/ديســمبر 2018 الســنة الحاديــة والســتون قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 2733 لســنة  أ. 
.https://www.elwatannews.com/data/iframe/pdf/1562644881545637336.pdf اإلعاقــة.  ذوي  األشــخاص  حقــوق  لقانــون  التنفيذيــة  الالئحــة  بإصــدار   -  2018

https://drive.google.com/file/d/1SZkqhTR95H2pO0wJ44qlDLjqHAfzgUKT/view?fbclid=IwAR2rNewS2TrVLdDnytU94ekp-  .2018 للعــام  مصــر   10 رقــم القانــون   ب. 
.MN16cGCDhGV_R2XcrKoqo9wusNTT7SaVqEA

.Egypt government gateway. https://www.egypt.gov.eg/English/General/Accessibility.aspx# ج. 

8. النتائــج المســتخلصة من التجربــة المصرية

تبــرز التجربــة المصريــة كنمــوذج متميز لجاهزيــة المكونات 
القانونيــة والتنفيذيــة للنفاذيــة الرقميــة، وإنمــا بشــكل موزع 

مــع باقــي حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقة. إن تصميم سياســة 

مصريــة للنفاذيــة الرقميــة انطالقــًا من تلك التشــريعات 
والتعليمــات أمــر يعــزز سياســة النفاذيــة الرقميــة فــي 

مصــر. ومــن الممكــن أن ينعكــس إيجابــًا علــى المتطلبــات 

الوصفالبند

مجاالت التركيز
(محاور العمل)

المعا�ير المعتمدة

آليات الحوكمة المتبعة

آليات إنفاذ السياسة

• الت�ام القنوات التلف��ونية العامة والخاصة والمتخصصة على إد�اج، ضمن شبكتها البرمجية، إعالمًا صحيًا
   يستهدف االشخاص ذوي االعاقة بكافة اللغات المتاحة للتواصل معهم.

• إدماج مسائل حقوق األشخاص من ذوي االعاقة بشكل ط�يعي وذكي في مجمل اإل�تاج اإلعالمي،
   وفي األداء اليومي العادي لوسائل اإلعالم.

• استخدام لغة اإلشارة أ�ناء عرض الب�امج التلف��ونية.
المادة (79)

يقوم المجلس األعلى لإلعالم والهيئة الوطنية لإلعالم والهيئة الوطنية للصحافة بحسب األحوال بالتحقق 
من �نفيذ وسائل اإلعالم الحكومية وغير الحكومية االلت�امات الواردة بالقانون والالئحة.

5. المجال القانوني 
مادة (80)

يلتزم المجلس القومي لألشخاص ذوي االعاقة بالتعاون مع جهات االستدالل والتحري والتحقيق لتوفير 
كافة وسائل اإلتاحة لألشخاص ذوي االعاقة، بما في ذلك إ�احة استعمال ط��قة ب�ا�ل لمكفوفي البصر 

وتوفير مترجمين لغة إشارة للصم وضعاف السمع ووسائل التواصل البديلة، التي تمكنهم من إبداء 
دفاعهم أو شهادا�هم في جميع م�احل الدعوى الجنائية سواء االستدالل أو التحقيق أو المحاكمة.

ال �وجد في القانون أو ق�ار مجلس الو��اء ما يتعلق بمعا�ير النفاذية الرقمية. 
لكن لوحظ أنه في موقع بوابة الحكومة المص��ة وفي �يان النفاذية جرت اإلشارة إلى االلت�ام 

بمعيار W3C دون أي تفاصيل أخرىج.

حسب ق�ار رئيس مجلس الو��اء – 2733 للعام 2018 - �إصدار الالئحة التنفيذية لقانون حقوق االشخاص 
ذوي االعاقة وردت العديد من المواد التي تختص بحوكمة العالقات �ين الجهات والو�ا�ات ضمن 

الخدمات العابرة للو��ات. 
مثال: المادة (14) والتي ورد فيها:

تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية �إخطار كل من الو�ارة المختصة بالتضامن االجتماعي والو�ارة 
المختصة بالصحة بأي تغ�ير يط�أ على الحالة االجتماعية أو الصحية أو الوظيفية للشخص ذي اإلعاقة. 
ومعظم مواد الالئحة التنفيذية هي مواد حكومية تضبط عمل كل لجنة من لجان الو�ا�ات المختصة 

�إحدى مجاالت التركيز مثل المادة 15 والمواد 17 و19 و22 و38 و39 و41، 42، 43، 44، 48، 53، 54، 
55، 56، والمواد من 57 إلى 65.

 حسب ق�ار رئيس مجلس الو��اء – 2733 للعام 2018 - �إصدار الالئحة التنفيذية لقانون حقوق االشخاص
 ذوي االعاقة، والتعليمات التنفيذية، يتابع كل و��ر أعمال و�ارته، ويشرف على األعمال في الغالب لجنة

برئاسة الو��ر وفيها أعضاء من مختلف اإلدا�ات المعنية
 لم �تضمن التعليمات إشارة ألي عقوبات تطال المؤسسات الحكومية أو الخاصة التي لم تلتزم بالمباد�ات

الخاصة باالشخاص ذوي االعاقة، وخاصة ما يتعلق منها بالنفاذية الرقمية

.

.

https://www.elwatannews.com/data/iframe/pdf/1562644881545637336.pdf
https://drive.google.com/file/d/1SZkqhTR95H2pO0wJ44qlDLjqHAfzgUKT/view?fbclid=IwAR2rNewS2TrVLdDnytU94ekpMN16cGCDhGV_R2XcrKoqo9wusNTT7SaVqEA
https://drive.google.com/file/d/1SZkqhTR95H2pO0wJ44qlDLjqHAfzgUKT/view?fbclid=IwAR2rNewS2TrVLdDnytU94ekpMN16cGCDhGV_R2XcrKoqo9wusNTT7SaVqEA
https://www.egypt.gov.eg/English/General/Accessibility.aspx
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التنفيذيــة الموكلــة للــوزارات والجهــات المصريــة خاصــة 
وعامــة والتــي وردت فــي قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء – 
2733 لســنة 2018 - بإصــدار الالئحــة التنفيذيــة لقانــون 

حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة. إن تعــدد اللجــان المختصــة 
فــي كل مجــال مــن مجــاالت تنفيــذ الالئحــة التنفيذية لقانون 

حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة هو من األمــور المعتادة 
فــي الكثيــر مــن الــدول. ولكــن انعدام خطة زمنيــة للتنفيذ، 

وعــدم وجــود نظــام مســاءلة، وعدم وجــود معيار عالمي أو 
محلــي معتمــد للنفاذيــة الرقميــة، قــد يؤخــر عمليــة تنفيذ مهام 

النفاذيــة الرقمية.

9. الممارســات الفضلىالمســتخلصة حــول النجــاح بتصميــم وتنفيــذ سياســة وطنية للنفاذيــة الرقمية

بعــد النظــر فــي ممارســات معظم الدول الحائزة على ترتيب متقدم في مؤشــر تقييم حقــوق النفاذ الرقمي )DARE( على 
الصعيدين عربيًا أو عالميًا، تم اســتخالص الممارســات الفضلى التالية:

البدء مبك�ا في إنجاز سياسات وطنية متخصصة، بما في ذلك سياسة النفاذية الرقمية.

وضع تش��عات تعنى بحقوق االشخاص ذوي االعاقة، وهي تش��عات واضحة وداعمة للنفاذية الرقمية يستند إليها واضعو 
السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية.

يعتبر كل من اإلنفاذية واإلل�ام في �نفيذ سياسة النفاذية الرقمية من العوامل األساسية في نجاح تلك السياسة الوطنية. ويت�اوح مدى 
اإلل�ام بحسب مدى اعتبار تط�يق هذه السياسة حقًا مرتبطًا بالحقوق اإلل�امية التي من الممكن أن ينتج عن عدم صونها أو عدم االلت�ام 

بمعا�ير النفاذية الرقمية (كحالة الواليات المتحدة األم��كية) شكاوى أمام القضاء من قبل االشخاص ذوي االعاقة ضد المواقع 
الحكومية والخاصة التي تقدم خدمات عامة. وفي حاالت أخرى تعتبر هذه السياسة من المهام اإلل�امية التي ال بد للهيئات الحكومية 

تط�يقها ضمن مهلة محددة (الحالة الكندية) و(الحالة القط��ة). وأخي�ًا، فإن التوجيهات الواضحة (directives) لواضعي ومنفذي سياسة 
النفاذية الرقمية في التجربتين الكندية واألو�و�ية كان لها أ�ٌر ايجابٌي في �يان الحدود الدنيا المطلوبة منهما على المستوى الوطني 

والمحلي مع رفع سقف التنفيذ بما يتجاوز المتطلبات األساسية المعيا��ة الملزمة.

الوضوح والبساطة: �تمّيز تجربة سلطنة عمان في وضع سياسة وطنية بسيطة وواضحة للنفاذية الرقمية. وقد أ�مرت هذه التجربة نجاحا
واضحًا على المستوى االقليمي والعالمي. ويعود ذلك إلى القوانين الداعمة واعتبار المعا�ير العالمية جزءًا ال يتج�أ من السياسة

الوطنية للنفاذية الرقمية.

تعاملت معظم التجارب العالمية التي تم مسحها بدقة وص�امة مع مسألة المدة الزمنية الم�اد منحها للجهات المقدمة للخدمات العامة 
على اإل�ترنت. وقد دعي م�ّود الخدمات إلى االلت�ام بمعا�ير النفاذية الرقمية خالل مدة زمنية محددة. وإلى االلت�ام بشرط أال يقبل قسم 

المشت��ات بأي عملية ش�اء جديدة لموقع أم خدمة رقمية إن لم يستجب للمتطلبات الخاصة بالنفاذية الرقمية.

ُتعّد تجربة اإلما�ات العر�ية المتحدة من التجارب المميزة على المستوى العالمي فيما يتعلق بمعا�ير جودة خدمات أصحاب الهمم 
(االشخاص ذوي اإلعاقة) في المؤسسات الحكومية والخاصة، وبفتح م�اكز دعم مخصصة في المؤسسات الحكومية ألصحاب الهمم 
(االشخاص ذوي االعاقة)، وحتى فيما يتعلق بتخصيص عربات مجهزة إلنجاز الخدمات الحكومية المختلفة تصل لمكان إقامة االشخاص 

ذوي االعاقة في االما�ات وتلبي احتياجا�هم المختلفة.

التشاركية في تصميم السياسة الوطنية مع المستفيد�ن منها من االشخاص ذوي اإلعاقة وذو�هم، ومؤسسات المجتمع المدني 
المختصة بقضايا هؤالء األشخاص وخدمتهم ورعايتهم، والقطاع الخاص الخدمي، وم�اكز البحث العلمي المختصة، والجامعات، والخب�اء 

في االختصاص. 



نموذج السياســة الوطنية  
الرقمية  للنفاذية 

.4
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4. نموذج السياســة الوطنيــة  للنفاذية الرقمية 

ألــف.  اإلطار العام لتصميم سياســة وطنيــة للنفاذية الرقمية

األهداف

التحديد
والتو��ن

م�اقبة
التنفيذ 
(الرصد)

 التق�يم

األسباب
الموجبة 

رصد النتائج
وردود الفعل

إن الهــدف مــن هــذه الوثيقــة هــو دعم صناع سياســة النفاذية 
الرقميــة فــي المنطقــة العربيــة فــي تعزيز السياســة والقوانين 

الوطنيــة الخاصــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة عبر وضع 
سياســة مخّصصــة للنفاذيــة الرقميــة، تتيــح لهم الخدمات 

والمحتــوى الخدمــي الرقمــي الحكومــي والعام المنشــور عبر 
المواقــع اإللكترونيــة والتطبيقــات الهاتفيــة وأكشــاك الخدمات 

والصرافــات اآللية.

وتحــدد سياســة النفاذيــة الرقميــة اإلطــار العــام الــذي 
ســيدعم عمليــة التحــول الشــامل والتدريجــي نحــو النفاذيــة 
الرقميــة ويقودهــا، وفــق معاييــر معتمــدة وطنيــًا ومتوافقــة 

مــع المعاييــر العالميــة.

إن تصميم السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية يخضع لنفس 
خطوات إنجاز السياسات الحكومية األخرى.

يعتمــد النمــوذج المقتــرح لوضع السياســة الوطنية 
للنفاذيــة الرقميــة علــى دورة األســاس المنطقي واألهداف 

والتقييــم والرصــد والتغذيــة المرتــدة )ROAMEF(. وقد 
اعتمــدت الحكومــة البريطانيــة هــذه الدورة كنموذج 
معياري لبناء السياســات، والتحســين المســتمر لها 

وكأداة لضمــان تحقــق صانعــي السياســة ممــا إذا كانت 
برامــج التغييــر تحقــق أهدافهــا. وتمثل الدورة جســرًا 

بيــن السياســة العامــة وبيــن إنجاز العمل على مســتوى 
القطاعــات. ومــن خــالل هذه الدورة، يجــري تقييم 

السياســات والبرامج والمشــاريع23.

هــذا ال ينفــي وجــود نمــاذج بنــاء سياســات أخــرى مهمــة 
ــوذج الرشــيد  ــل »النم ــن اســتخدامها مث ــن الممك وم

ــة«24. ــاء السياس  لبن
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النمــوذج الرشــيد لبنــاء السياســات، الــذي طــوره هريبــرت 
ســيمون عالــم االجتمــاع والنفــس الحائــز علــى جائــزة نوبــل، 

يشــبه نوعــًا مــا نمــوذج »العمليــات«، غيــر أنــه يضيــف إلــى 
العمليــة بعــض الخطــوات التــي تناســب تحقيــق أهــداف 

محــددة ضمــن الحــدود التــي تفرضهــا ظــروف وقيــود 
محــددة. وفــي نموذجــه، ينفــذ تحليــل السياســات مــن أجــل 

الوصــول إلــى قــرارات رشــيدة عبــر عمليــة تتألــف مــن خمس 
مراحل تشــمل:

 وقــد أثبــت »النمــوذج الرشــيد« أنــه مفيــد فــي العديــد 
من عمليات صنع القرار، إال أنه يتضمن مواطن ضعف 

متعددة، يرتبط الكثير منها باالفتراضات التي يستند اليها 
النموذج، والتي ال تصلح بأكملها. كما يهمل النموذج دور 

المجتمع المدني والقطاع الخاص فيما يتعلق بتخطيط 
السياسات وتنفيذها.

إن تصميم السياسة اعتمادًا على دورة األساس المنطقي 
واألهداف والتقييم والرصد والتغذية المرتدة يساعد في ربط 
السياسات العامة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني 

بناء على أن تلك القطاعات الخدمية التي تعمل ضمن المجاالت 
السياسية، واالقتصادية، االجتماعية، التقنية، التشريعية، 

والبيئية والتي تحدد فضاءات العمل العام في كل دولة.

وقــد اســتخدمت الحكومــة البريطانيــة هــذا النمــوذج 
ورّوجــت لــه فــي إطــار صنــع السياســات فــي بريطانيــا وذلك 

لضمــان حصــول صنــاع السياســات علــى مؤشــرات إنجــاز 

تســاعد فــي التأكــد مــن أن سياســتهم تحقــق أهدافهــا.  

وتتضّمــن معظــم أدلــة بنــاء السياســات الخاصــة بالنفاذيــة 
الرقميــة فــي مالحقهــا التنفيذيــة االرشــادات المخصصــة 

لكبــار مســؤولي اإلدارات الحكوميــة المعنيــة بتعزيــز 
النفاذيــة الرقميــة، )الــوزراء، ومعاونيهــم المعنييــن بالنفاذيــة 

الرقميــة، والمســؤولين عــن اإلشــراف ومتابعــة التنفيــذ، 
وكبــار موظفــي قســم تكنولوجيــا المعلومــات، ورؤســاء 

التواصــل، ومديــري إدارة المواقــع اإللكترونيــة الخدميــة(.

.1.3

.5 .4

 جمع ال�يانات
و�نظيمها

.2
 تحديد

المشكلة
 تق�يم تبعات

تداخالت السياسة

 مقارنة التداخالت
 بمجموعة من القيم

المعيا��ة

 اختيار الخيار
 المفضل مع

 موافقة أصحاب
المصلحة
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إن وضع األهداف ألي سياسة وطنية للنفاذية الرقمية ال يكتمل إال بعد وضع مجموعة من الخيا�ات 
لحلول لتلك السياسة وآليات �نفيذها، ود�اسة أ�ر السينا��وهات المختلفة، ود�اسة الجدوى االقتصادية 

لكل من تلك الخيا�ات، وكلفة استدامتها، وآ�ارها المتوقعة.
ومن الممكن لكل خياٍر أن ُيعدل ترتيب األهداف وتصميم سياسة تستفيد مباشرة من ا�باع قواعد إنجاز 

السياسات "ROAMEF" وأدوات التحليل "PESTLE" وأدوات بناء األهداف وفق "SMART"، علمًا أن 
سياسة النفاذية الرقمية تعدُّ من السياسات العابرة للمؤسسات (عام – خاص – أهلي). 

وال شك أن عملية تصميم السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية ستستفيد من االلت�ام بمعا�ير محددة في 
وضع سينا��وهات الحلول ومقارنة �تائجها وزمن �نفيذها وكلفتها، وذلك ضمن قوالب محوكمة 

تساعد في عملية اختيار األفضل وطنيًا.

مالحظة 1

.

.

 إن احتساب كلفة كل حل من الحلول التي �تصدى لها السياسة التنفيذية ومقار�ته بمردوده
 االقتصادي واالجتماعي، على المدى القصير، والمتوسط، والبعيد، هو أحد عوامل نجاح أو فشل

 السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية. فالسياسات الوطنية التي �تجاوز إمكانيات الرصد المالي السنوي
المخطط لها محكوم عليها مسبقا بعدم التنفيذ لنقص التمو�ل

مالحظة 2

 إن االهتمام بالحصول على ردود الفعل والتغذية المرتدة المباشرة والتغذية المرتدة من أصحاب
 المصلحة (بما في ذلك مقدمو الخدمة العامة، والجمعيات األهلية المتخصصة، والمستفيد النهائي

 من السياسات الوطنية) ركيزة أساسية لتحقيق التحسين المستمر للسياسة و�تائجها، والذي ينبغي أن
ينبني على أدلة

مالحظة 3

بــاء.  تحديد األولويات الوطنية

حــددت أحــكام االتفاقيــة الخاصة بحقوق األشــخاص ذوي اإلعاقة، وخاصة البند التاســع25 منها، اإلطار العــام العالمي المعني 
بالنفاذيــة الرقميــة. ونظــرًا لفــرادة الوضع االقتصــادي - االجتماعي لكل بلد، تعين أن تكون الخطوة األولى لصناع سياســة 

النفاذيــة الرقميــة هــي جمــع المعلومات والبيانات المتعلقة، وذلك عبر إجراء مســح وطني لتحديد األوليات التي ســيعتمدونها 
في إنجاز السياســة الوطنيــة للنفاذية الرقمية.

1. خطــوات أساســية لتحديد األولويــات الوطنية

 مسح الجهو��ة
الرقمية الوطنية

مسح القوانين والسياسات
الوطنية الداعمة 

 إج�اء استطالع �أي حول متطلبات
 ذوي االحتياجات الخاصة من

 النفاذية الرقمية

2. تحديــد الجهــة المشــرفة علــى وضــع السياســة الوطنيــة للنفاذيــة الرقميــة وتنفيذهــا واإلشــراف 
ــذ وتقييمهــا ــة التنفي علــى عملي

فيمــا يتعلــق بآليــة االشــراف علــى تنفيــذ القوانين أو السياســة 
الوطنيــة للنفاذيــة الرقميــة، يســتخلص مــن معظــم التجارب 

العالميــة والممارســات الفضلــى وتلــك التــي طبقــت فــي برامج 
األمــم المتحــدة المخصصــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة26 أن 
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مهمــة وضــع وتنفيــذ خطــة النفاذيــة الرقميــة قــد أســندت 
غالبــًا إلــى الجهــة المعنيــة فــي كل دولــة بملــف متابعــة 

االســتراتيجية الرقميــة. وقــد تكــون هــذه الجهــة هيئــة 
تنظيــم االتصــاالت والمعلومــات فــي الحكومــة، أو هيئــة 

عليــا تابعــة لرئاســة الــوزراء، أو وزارة االتصــاالت أو 
وزارة الشــؤون االجتماعيــة، أو الجهــة المســؤولة عــن 

خدمــات الحكومــة اإللكترونيــة. وتتضمــن أبــرز مهــام تلــك 
الجهــة العليــا اآلتــي:

 وضع السياسة
 الوطنية للنفاذية

الرقمية

المتابعة مع الجهة 
التش��عية 

الستصدار أو تعد�ل 
القوانين الداعمة

إطالق خطط التنفيذ 
المحددة زمنيًا 

ومتابعتها وتوفير 
متطلبا�ها من موارد 

مالية وبش��ة

متابعة تقا��ر اإلنجاز 
الدو��ة لكبار 

مسؤولي اإلدا�ات 
(و��اء، ومد�اء، 

وهيئات)

جيــم.  نمــوذج إدارة المخاطر عبر تحديد أولويات مشــاريع الخطة التنفيذية لسياســة 
النفاذيــة الرقمية الوطنية

إن أهــم عامــل مــن عوامــل إنجــاح مشــاريع النفاذيــة 
الرقميــة هــو تحديــد أولويــات تنفيــذ الخطــة الوطنيــة 
التــي ينبغــي أن تصممهــا القطاعــات المختلفــة تزامنــًا 

مــع تصميــم السياســة الوطنيــة للنفاذيــة الرقميــة 
أو بعــد ذلــك مباشــرة، وذلــك اســتجابة لمتطلبــات 

السياســة الوطنيــة.

لذلــك البــد مــن وضــع مقيــاس محــدد تجــرد وفقــه 
المشــاريع حســب األولويــات وبشــكل معيــاري ممــا 
يســهل علــى متخــذي القــرار تصميــم خطــة التنفيــذ 
والتمويــل وتقليــص المخاطــر ألقصــى حــد ممكــن.

إن جــدول تقييــم المخاطــر يحــدد درجة لكل مشــروع، 
وكذلك األمر بالنســبة لســائر المشــاريع. وكلما انخفضت 

هذه الدرجة أصبح تنفيذ المشــروع أســهل وأســرع وأقل 
كلفــة مــن حيــث المخاطــرة. وهــذا يجعل الجدول أداة 

مثاليــة لدعــم تنفيــذ السياســة الحكومية. 

وتتنــوع النمــاذج المعياريــة لجــداول إدارة المخاطــر التي 
يمكــن اســتخدامها علــى المســتوى الوطنــي. ويفضل أن 

تتبنــى السياســة الوطنيــة للنفاذيــة الرقميــة نموذجًا واحدًا 
ُيعتمــد مــن كل المؤسســات المعنيــة بتنفيــذ تلك السياســة 

أثنــاء رســمها لخريطة أولويــات التنفيذ.

مثــال تدريبــي لمصفوفــة تقييم المخاطــر وتحديد األولويات

 القطاع/نوع
التحديات

درجةعوامل الخطر
 المخاطرة*

 درجة المخاطرةالو�ن**
بعد إضافة الو�ن

 نقاط الفئة
بالكامل

 تحديات تكنولوجية

الموقع
 توصيف نطاق العمل

البنية التحتية
المتوفرة/المطلوبة 

 تحديات اقتصادية

 تجا��ة/ مشت��ات

 المؤسسا�ية

 (Political) سياسية

مدة التنفيذ

رصد األموال المطلوبة

 إمكانية التمو�ل على
 مستوى المؤسسة/

 مش�وع/محافظة/مدينة

 كلفة رخص (التشغيل)
 السنوية الخاصة ببرمجيات

النفاذية الرقمية

 تقاطع جهود المؤسسات
 واشت�اكها في تحقيق

 هدف واحد أو أكثر من
 أهداف السياسة الوطنية

 للنفاذية الرقمية

 عدد المواقع على اإل�ترنت
 والخدمات الرقمية فعليًا

 المطلوب تع��زها بالنفاذية
 الرقمية

 توفر التش��عات المساندة

 عدد المواقع على األرض
 المطلوب تع��زها بالنفاذية

 الرقمية

توفر السياسات المساندة

 مساهمة القطاع األهلي
 توفر الدعم اإلعالمي

 توفر سياسة وطنية للنفاذية
 الرقمية

 المساندة من كل أط�اف
الحكومة والت�امها باإلنجاز

 اإلج�اءات اإلضافية
 المطلوبة في قسم

 المشت��ات لضمان واستالم
 األعمال المع�زة بالنفاذية

الرقمية

 حساسية �نفيذ المش�وع
 لتوفر السيولة المباشرة

 تو��ع األموال المرصودة

صعوبة التنفيذ تقنيًا
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.)Risk Score Range( نطــاق درجــة المخاطــرة *
 ** هــذا النمــوذج يتيــح الفرصــة لمتخــذي القــرار إعطــاء وزن إضافــي ألي مشــروع قــد يزيــد صعوبــة تنفيــذه. وهــم يقــدرون ذلك فــي ضوء خبراتهم. كما إنــه من المتاح

إضافــة أي معلومــات لــم توصــف فــي جــدول نطــاق درجــة المخاطــر. علــى أنــه ينبغــي لمتخــذي القرار بيان األســباب التي دفعتهم إلعطــاء هذا الوزن اإلضافي.

 مرتفع منخفض
تط�يق السياسة في المناطق ال��فية تط�يق السياسة في المناطق الحض��ة

 المخرجات لكل قطاع موصوفة بوضوح األهداف لكل قطاع ينتابها الغموض والعمومية

 المؤسسات ليس لد�ها أي خبرة سابقة فيالمؤسسات لد�ها خبرة سابقة في �نفيذ النفاذية الرقمية على خدما�ها
�نفيذ النفاذية الرقمية على خدما�ها

�نفيذ السياسة في القطاع المستهدف �نفيذ السياسة في القطاع المستهدف سهل التنفيذ
 صعب التنفيذ 

 السياسة المطلوب تط�يقها واقعية ومن الممكن �نفيذها باإلمكانات
 الحالية المتوفرة

 السياسة المطلوب تط�يقها طموحة وغير
 مطابقة مع اإلمكانات الحالية المتوفرة

  خطة السياسة مرتبطة بزمن محدد إلنجاز األهداف  خطة التنفيذ للسياسة واقعية ومتناسبة مع إنجاز األهداف

 األموال الالزمة لتنفيذ خطة �نفيذ سياسة النفاذيةاألموال الالزمة لتنفيذ خطة �نفيذ سياسة النفاذية الرقمية مرصودة
الرقمية غير مرصودة كليًا أو جزئيًا

يحتاج إ�مام �نفيذ سياسة النفاذية الرقمية لتقنياتمن الممكن إ�مام �نفيذ سياسة النفاذية الرقمية من بالتقنيات المتوفرة
غير متوفرة 

من الممكن إ�مام �نفيذ سياسة النفاذية الرقمية عبر جهة �نفيذ واحدة

من الممكن �نفيذ سياسة النفاذية الرقمية بكلفة منخفضة

ال يمكن إ�مام �نفيذ سياسة النفاذية الرقمية
 عبر جهة �نفيذ واحدة، ويستلزم تعاونا �ين عدد من 

 الجهات المنفذة
يستلزم �نفيذ سياسة النفاذية الرقمية كلفة

مرتفعة 

 القطاع/نوع
التحديات

درجةعوامل الخطر
المخاطرة*

 درجة المخاطرةالو�ن**
بعد إضافة الو�ن

 نقاط الفئة
بالكامل

 تحديات اقتصادية

 تجا��ة/ مشت��ات

 المؤسسا�ية

 (Political) سياسية

مدة التنفيذ

رصد األموال المطلوبة

 إمكانية التمو�ل على
 مستوى المؤسسة/

 مش�وع/محافظة/مدينة

 كلفة رخص (التشغيل)
 السنوية الخاصة ببرمجيات

النفاذية الرقمية

 تقاطع جهود المؤسسات
 واشت�اكها في تحقيق

 هدف واحد أو أكثر من
 أهداف السياسة الوطنية

 للنفاذية الرقمية

 عدد المواقع على اإل�ترنت
 والخدمات الرقمية فعليًا

 المطلوب تع��زها بالنفاذية
 الرقمية

 توفر التش��عات المساندة

 عدد المواقع على األرض
 المطلوب تع��زها بالنفاذية

 الرقمية

توفر السياسات المساندة

 مساهمة القطاع األهلي

 توفر الدعم اإلعالمي

 توفر سياسة وطنية للنفاذية
 الرقمية

 المساندة من كل أط�اف
الحكومة والت�امها باإلنجاز

 اإلج�اءات اإلضافية
 المطلوبة في قسم

 المشت��ات لضمان واستالم
 األعمال المع�زة بالنفاذية

الرقمية

 حساسية �نفيذ المش�وع
 لتوفر السيولة المباشرة

 تو��ع األموال المرصودة
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)1( أخطــار منخفضــة جــدًا - )5( مخاطــر مرتفعــة جــدا، ويقــدر متخــذ القــرار إجــراء التصنيــف المناســب بيــن األقــل خطرًا واألكثر خطرًا حســب خبرته.

 مرتفع منخفض

 المؤسسات ليس لد�ها أي خبرة سابقة فيالمؤسسات لد�ها خبرة سابقة في �نفيذ النفاذية الرقمية على خدما�ها
�نفيذ النفاذية الرقمية على خدما�ها

�نفيذ السياسة في القطاع المستهدف �نفيذ السياسة في القطاع المستهدف سهل التنفيذ
 صعب التنفيذ 

 السياسة المطلوب تط�يقها واقعية ومن الممكن �نفيذها باإلمكانات
 الحالية المتوفرة

 السياسة المطلوب تط�يقها طموحة وغير
 مطابقة مع اإلمكانات الحالية المتوفرة

  خطة السياسة مرتبطة بزمن محدد إلنجاز األهداف  خطة التنفيذ للسياسة واقعية ومتناسبة مع إنجاز األهداف

 األموال الالزمة لتنفيذ خطة �نفيذ سياسة النفاذيةاألموال الالزمة لتنفيذ خطة �نفيذ سياسة النفاذية الرقمية مرصودة
الرقمية غير مرصودة كليًا أو جزئيًا

يحتاج إ�مام �نفيذ سياسة النفاذية الرقمية لتقنياتمن الممكن إ�مام �نفيذ سياسة النفاذية الرقمية من بالتقنيات المتوفرة
غير متوفرة 

من الممكن إ�مام �نفيذ سياسة النفاذية الرقمية عبر جهة �نفيذ واحدة

من الممكن �نفيذ سياسة النفاذية الرقمية بكلفة منخفضة

ال يمكن إ�مام �نفيذ سياسة النفاذية الرقمية
 عبر جهة �نفيذ واحدة، ويستلزم تعاونا �ين عدد من 

 الجهات المنفذة

يستلزم �نفيذ سياسة النفاذية الرقمية كلفة
مرتفعة 

دال.  الخطــوات اإلرشــادية العامة لصناع السياســة الوطنيــة للنفاذية الرقمية وفق 
)ROAMEF( دورة األســاس المنطقــي واألهداف والتقييــم والرصد والتغذية المرتدة

 تعليمات لواضعي السياسةتوصيف الخطوة#
الوطنية للنفاذية الرقمية

 أسئلة من الممكن االستعانة
بها لتحقيق هذه الخطوةأ

 األسباب الموجبة لوضعالخطوة األولى
السياسة

• لماذا �تدخل الدولة بوضع هذه السياسة الوطنية؟
• ما هي آ�ار تأخر وضع السياسة الوطنية؟ 

• ما هي القضية/المشكلة/الفرصة التي �تصدى لها
   الدولة عبر هذه السياسة؟

• ما هي المعلومات المدعومة باألدلة واإلحصاءات
   المتوفرة عن هذه القضية/المشكلة/الفرصة؟ 

• ما هي األولويات الملحة التي يجب معالجتها في
   هذه السياسة؟

• ما هي المؤسسات الحكومية والخاصة وهيئات
   المجتمع المدني المعنية بهذه السياسة؟ وما هي

   حدود مسؤوليا�ها؟
• ما هي العوائق التي من الممكن أن تعيق �نفيذ

   السياسة الوطنية؟
• ما هي أنواع عمليات استطالع ال�أي التي �افقت

   عمليات التحضير لبناء السياسة الوطنية
   للنفاذية الرقمية؟

إن وضع سياسة حكومية أمر دقيق يحتاج إلى 
واضع سياسات  لديه حٌس مرهٌف يمكّنه من 

ت�ين األسباب الموجبة لوضع سياسة جديدة أو 
تعد�ل سياسة قائمة، وت�ين أهمية السياسة 
الجديدة ومستوى الحاجة إليها. وينبغي أن 

يستند في ذلك على ق�اءة جيدة للمعلومات 
والمطالبات وأيضًا الضغوط، التي بمجموعها 

تمثل مسوغًا لتعد�ل سياسة قائمة أو وضع 
سياسة جديدة.

إن على واضع السياسة أن يعتمد على 
المشاو�ات مع أصحاب المصلحة والخب�اء 

والتحليل االحصائي والد�اسات األكاديمية. 
وعليه أن يستفيد من ال�أي الفني الذي تقدمه 

منظمات المجتمع المدني التخصيصية، 
والقطاع الخاص المعني بالسياسة المطلوب 

وضعها، أو بالتحسينات المطلوب إج�اؤها.
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 تعليمات لواضعي السياسةتوصيف الخطوة#
الوطنية للنفاذية الرقمية

 أسئلة من الممكن االستعانة
بها لتحقيق هذه الخطوةأ

 األسباب الموجبة لوضعالخطوة األولى
السياسة

• هل تم تضمين آ�اء منظمات المجتمع المدني في
   عمليات استطالع ال�أي حول متطلبا�هم

   للنفاذية الرقمية؟
• هل تم تضمين آ�اء األشخاص ذوي اإلعاقة أو من

   �رعاهم في عمليات استطالع ال�أي حول
   متطلبا�هم للنفاذية الرقمية؟

• هل جرى إش�اك القطاع الخاص في عمليات
   استطالع ال�أي حول متطلبات والحلول المقترحة

  ضمن السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية؟ 
• هل جرى إش�اك الخب�اء والباحثين المختصين في

   عمليات التحضير لبناء السياسة الوطنية
   للنفاذية الرقمية؟

• هل جرت د�اسة العوامل السياسة، واالقتصادية،
   واالجتماعية، والتقنية، والقانونية، واألخالقية،

   التي من الممكن أن تؤثر أو �تأ�ر بالحلول المقترحة
   ضمن السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية؟

إن عمليات التحسين المستمر للخدمات 
العامة هي أهم األسباب الموجبة التي 

تحكم عملية إيجاد السياسة الوطنية.
غالبا ما ترتبط األسباب التي يستند إليها 

صّناع السياسة الوطنية بالعوامل الوطنية 
واإلقليمية، والعالمية ويشار لهذه

العوامل بكلمة "�يستل":
• سياسية

• اقتصادية
• اجتماعية

• تقنية
• قانونية

• �يئية
إن بعض صناع السياسة يستندون إلى 

القيمة األخالقية عوضا عن
العوامل ال�يئية.

أي أن على واضع السياسة أن يستجيب 
لمعامالت �يستل "PESTLE drivers"ب 
واإلجابة عن أسئلتها األساسية كبنيان 
للسياسة المستهدفة، وأيضًا كجزء ال 

يتج�أ من تع��ف التحديات وآليات 
االستجابة لها وهذا ما هو مذكور في 

فقرة تحليل المخاطر.  

 تحديد األهدافالخطوة الثانية
Objectives

 التحديد والتو��نالخطوة الثالثة

عادة ما يستخدم صانعو السياسة مبدأ 
"سمارت - SMART" في عملية تحديد 

األهداف وتو��نها وترتيب أولويا�ها، 
فاألهداف يجب أن تكون: 

• محددة وواضحة
• قابلة للقياس
• قابلة للتحقيق

• متعلقة مباشرة بالموضوع
• مرتبطة بمدة زمنية محددة للتنفيذ.

وتصمم األهداف َوفق مستوى تأ�يرها 
سواء على المدى القصير أو المتوسط

أو الطو�ل.
يتم تق�يم سينا��وهات أو حاالت السياسة 

الوطنية عبر مجموعة من االج�اءات 
أهمها: تحديد الحاالت المختلفة الممكنة 

لهذه السياسة وكلفة �نفيذ كل حالة 
منها وتحديد الحاالت المختلفة الممكنة 

لهذه السياسة ومدى االستفادة من 
�نفيذ كل حالة منها.

ومن الممكن أن يلجأ واضع السياسة إلى 
عملية التو��ن. ويعني ذلك إعطاء و�ن 
لمعامالت معينة ترجيحية ي�اها واضع 

السياسة مناسبة على المستوى الوطني. 

• ما هي الخيا�ات المتاحة والحلول المط�وحة ضمن
   السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية؟

• ما هي األدلة المدعومة باألرقام والتي من
   الممكن أن تدل على نجاح وعائد وربح كل خيار من 

   الخيا�ات المد�وسة في تصميم السياسة الوطنية
   للنفاذية الرقمية؟

• ما هو عائد الخيا�ات المقترحة بالمقارنة مع
   �تائجها، وما هي العوامل الترجيحية لكل خيار من

   تلك الخيا�ات؟
• هل تم تحديد الجهات التي سيناط بها �نفيذ

   السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية؟ 

• ما هي النتائج المستهدفة والتي
   ستعالجها السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية؟

• ما شكل النجاح المتوقع من التدخل الحكومي
   عبر السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية؟

• ما هي مؤش�ات نجاح سياسة النفاذية الرقمية
   على المستوى الوطني؟

• ما هي الش�ائح التي ستستفيد من تحقيق
   أهداف السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية وكيف؟

• هل تحقق أهداف السياسة الوطنية للنفاذية
   الرقمية متطلبات وطموحات المستفيد�ن منها؟

• ما هي أدوات وأنواع ووحدات قياس نجاح
   هذه السياسة؟
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 تعليمات لواضعي السياسةتوصيف الخطوة#
الوطنية للنفاذية الرقمية

 أسئلة من الممكن االستعانة
بها لتحقيق هذه الخطوةأ

 التحديد والتو��نالخطوة الثالثة

 من األمثلة على ذلك ترجيح مدى م�اعاة 
هذه السياسة لآلثار التو��عية والعتبا�ات 

تحقيق المساواة. 
ومن أهم المرجحات كلفة التنفيذ وعائده 
االقتصادي والبشري المباشر والمتوسط 

والطو�ل األمد.  
وضع السياسة بعد د�اسة جميع مخاطر
التنفيذ والعوائق التي من الممكن أن
تؤثر في التنفيذ أو الحصول على األثر

المرتجى من هذا التنفيذ.

• هل حددت مسؤوليات كل جهة �نفيذية من
   الجهات المضطلعة بتنفيذ للسياسة الوطنية

   للنفاذية الرقمية؟
• هل تحقق خيا�ات السياسة الوطنية للنفاذية

   الرقمية المعتمدة المساواة والعدالة في تو��ع
   �تائجها على جميع المستفيد�ن ودون تم�يز؟

• هل قدمت كل جهة مسؤولة عن التنفيذ خطتها
   الزمنية والمالية لتحقيق أهداف السياسة الوطنية

   للنفاذية الرقمية ال مناطة بها؟
• هل قدمت كل جهة مسؤولة عن التنفيذ خطتها

   لمواجهة المخاطر التي من الممكن أن تعيق
   تحقيق أهداف السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية

   المناطة بها؟ 

 الرصدالخطوة ال�ابعة

الخطوة الخامسة

 التق�يم المرحلي
والتق�يم الكلي

 التق�يم التصميمي
والتق�يم التنفيذي

إن بناء منظومة "الرصد" لعمليات �نفيذ 
السياسة الوطنية وآ�ارها عمليا هي 

عملية "الحوكمة" المطلوبة لضبط إيقاع 
�نفيذ السياسة الوطنية.

أما لماذا لم �وضع ضمن السياسة 
الوطنية خطة �نفيذ (Action Plan) وتم 
القفز فو�ًا إلى عملية الرصد فذلك مرده 
إلى أن وضع سياسة وطنية هي عملية 

�نظيمية ومن ضمن السياسة الوطنية 
الناظمة تلحظ الجهة الناظمة المشرفة 
دور الجهات التنفيذية، وتطالبها بوضع 

خطط التنفيذ وفق ضوابط الرصد 
(الحوكمة) المطلوبة ضمن

 السياسة الوطنية.
والبد من تحديد خط األساس الذي ستبدأ 

منه كل خطة �نفيذية �نتمي لتلك 
السياسة. وخط األساس هذا يساعد في 
معرفة األرقام التي بدأ منها المش�وع، 

واألرقام المستهدفة في كل 
نقطة قياس.

 في مجاالت وضع السياسة يفضل
 استخدام التق�يم التكويني (المج�أ)ج

 للسياسة وأهدافها و�تائجها المتوقعة،
 وذلك ألن هذا النوع من التق�يم يساعد

 في تحديد مكامن الخلل أو الضعف في
 أي من مكونات السياسة الوطنية أ�ناء

 عملية تصميمها أو بشكل مبكر بعد
 إطالقها، مما يسمح �إج�اء التعديالت

 التصحيحية على مكون محدد من
 

وباالستناد إلى عملية جمع ال�يانات المتعلقة 
بالتنفيذ، ط�ح األسئلة التالية:

• هل حدد تا��خ بدء �نفيذ السياسة الوطنية
   للنفاذية الرقمية حسب األولويات المتضمنة

   بخطة �نفيذها؟
• هل جرى اعتماد خط أساس انطالقًا من تا��خ

   �نفيذ الخطة التنفيذية للسياسة الوطنية
   للنفاذية الرقمية ليجري القياس بدءًا منه؟

• هل دربت الجهات المنفذة على أنواع التقا��ر
   الدو��ة (شه��ة، فصلية، نصف سنوية، سنوية)

   الموحدة المطلوب رفعها إلى الجهة المشرفة؟
• هل دربت كوادر الجهة المشرفة على أدوات

   تحليل الق�اءات الواردة من الجهات المسؤولة
   عن التنفيذ؟

• هل تحقق أ�ناء التنفيذ ما ُطلب؟
• هل �تحسن قياسات مؤش�ات نجاح �نفيذ أهداف

   السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية مع الزمن؟ 

بعد البحث والتحليل من الممكن اإلجابة على 
االسئلة التالية: 

• هل تم تجزيء خطة �نفيذ السياسة الوطنية
   للنفاذية الرقمية إلى محطات ومكونات قابلة

   للقياس خالل فترة �نفيذها؟
• هل وضعت قيم معيا��ة لعمليات قياس
   مؤش�ات األداء لكل مكون من مكونات

   خطة �نفيذ السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية،
   وألهدافها، حسب كل جهة منفذة، 

   وللمش�وع ككل؟
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 تعليمات لواضعي السياسةتوصيف الخطوة#
الوطنية للنفاذية الرقمية

 أسئلة من الممكن االستعانة
بها لتحقيق هذه الخطوةأ

 الخطوة السادسة

تحليل النتائج
 وردود الفعل والتغذية

 المرتدة والتحسين
 المستمر

لم تعد السياسة وخطط التنفيذ الحكومية 
مغلقة عبر الحصول على ردود الفعل 

والتغذية المرتدة والتق�يماته النهائية 
للمش�وع. إن عملية التق�يم أصبح يتبعها 

تحسين مستمر.
إن على واضع السياسة أن يصمم 

سياسةه بشكل م�ن بحيث يتسنى له 
التعد�ل والتطو�ر واإلضافة وذلك 

لالستجابة لعملية التحسين المستمر 
المطلوب. إن عملية الم�ونة في تصميم 
السياسة تمكن من إد�اج عملية التحسين 

المستمر ضمن منظومة الم�اجعة 
السنوية للسياسة.

• ما الذي تم تعلمه أ�ناء �نفيذ السياسة الوطنية
   للنفاذية الرقمية؟

• كيف يمكن االستفادة من الد�وس المستقاة
   من �نفيذ السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية

   في عملية التحسين المستمر؟
• هل صممت سياسة النفاذية الرقمية تصميما

   مرنًا يتيح لها أن تكون قابلة للتعد�ل والتطو�ر
   وتغ�ير األولويات أ�ناء م�احل �نفيذها أو بعد

   عملية التق�يم الشامل ألداء �نفيذ خطة التنفيذ؟
مثال عن م�ونة �نفيذ السياسة: من الممكن مثًال 
إطالق االسياسة الوطنية للنفاذية الرقمية على 

م�احل قطاعية، مما يخفض من المخاطر، 
والتكاليف في حال وجود معوقات غير ملحوظة؟ 

وإش�اك أصحاب المصلحة في التق�يم والتعد�ل 
مما يساعد في تجاوز تلك اإلعاقات والتصحيح 

وإعادة إصدار نسخة مصححة من السياسة على 
مرحلة ثانية، وثالثة، إلى الوصول إلى سياسة 

وطنية شاملة للقطاعات أكثر شمولية واستجابة 
لمتطلبات مختلف ش�ائح االشخاص ذوي اإلعاقة، 

وبكلفة �نفيذ اقتصادية وعائد أكبرو.

• هل سار التدخل الحكومي عبر تلك السياسة
   الوطنية كما تم تخطيطيه؟ وما هي المؤش�ات

   المدعومة بالمعلومات
   الموصوفة بخطط �نفيذ سياسة النفاذية الرقمية

   التي تحسم ذلك؟
• في التحليل الكلي، هل حددت قيم القياسات

   المعيا��ة التي تحسم �تائج تأ�ي�ات 
   السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية وعلى من؟

   وهل هناك فرص للتحسين؟
• هل كانت التأ�ي�ات ضمن الجدوى

   االقتصادية المرتقبة؟

السياسة ال على السياسة بأكملها.
وعند اكتمال إعمال السياسة من 

الممكن إج�اء تق�يم نهائي شاملد.
إن جمع التق�يم المج�أ التكويني مع 

التق�يم المع�ز بالمعلومات التي تمت 
عبر قياس مؤش�ات أداء �نفيذ السياسة

 عبر م�احل التنفيذ من قبل الجهات 
المنفذة جميعها تمكن واضع السياسة 

من إج�اء تق�يم المخرجات النهائية 
للسياسة الوطنية.

.

الخطوة الخامسة
 التق�يم المرحلي
والتق�يم الكلي

 التق�يم التصميمي
والتق�يم التنفيذي
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هــاء.  مثــال تدريبي لمصفوفة تصميم السياســة الوطنيــة للنفاذية الرقمية

المرحلة

 األهداف

 الجهة المعنية
بالتنفيذ

 آليات حوكمة
التنفيذ

 توفر مي�انيات
التنفيذ

 المعوقات
 المحتملة
والحلول

 نوع الدعم
 الحكومي

المتوفر

 نوع دعم القطاع
الخاص المتوفر

 نوع دعم مؤسسات
 المجتمع المدني

المتوفرة

 توفر عوامل �نفيذ
 السياسة

 الخصوصية
 الوطنية

 المساعدة
والمعيقة

 مؤش�ات
االنجاز

 الزمن المتوقع

لإلنجاز

 األسباب الموجبة
لوضع السياسة

 تحديد
 األهداف

 التحديد
والتو��ن

تحليل النتائج وردود الفعل التق�يم الرصد
 والتغذية المرتدة والتحسين المستمر 
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مثال عن المقدمة

واو.  مكونــات نموذج السياســة الوطنيــة للنفاذية الرقمية

المقدمة  .1

بنــاًء علــى مــا نصــت عليــه االتفاقيــات الدوليــة، تهــدف 
النفاذيــة الرقميــة إلــى ضمــان إمكانيــة حصــول األشــخاص 

ذوي اإلعاقــة علــى الخدمــات والمعلومــات المتوفــرة 
علــى منصــات وتجهيــزات تكنولوجيــات المعلومــات 

واالتصــاالت علــى قــدم المســاواة مــع اآلخرين. ويشــمل 
ذلــك إزالــة الحواجــز التــي تحــول دون الوصــول إلى 

منتجــات وخدمــات وتطبيقــات تكنولوجيــا المعلومــات 
واالتصــاالت واســتخدامها. ويمكــن لتكنولوجيــا المعلومــات 

واالتصــاالت، مثــل الحواســيب والهواتــف النقالــة والمواقــع 
الشــبكية ومحطات/أكشــاك النفــاذ العــام أن تجعــل الحيــاة 
اليوميــة أســهل، وأن تزيــد مــن إنتاجيــة العمــل. كمــا يمكــن 

لهــا أن تحســن التعلــم، وأن تســهل تبــادل المعلومــات، 
وأن تعــزز الحيــاة االجتماعيــة. غيــر أنــه إذا لــم تكــن هــذه 

التكنولوجيــات متاحــة تمامــًا، فإنهــا قــد تصبــح فــي الواقــع 
أدوات اســتبعاد لبعــض فئــات الســكان عــن طريــق وضــع 

حواجــز جديدة.

التعريفات  .2
 نمــوذج عن التعريفات مقتبس مــن التجربة العمانية27

النفاذية الرقمية: ھو قابلية استخدام منتجات أو معلومات أو خدمات ما قائمة على تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت من قبل االشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السّن بنفس درجة وفعالية استخدامها من 

قبل األشخاص من غير االشخاص ذوي االعاقة.

األشخاص ذوو اإلعاقة: هم األشخاص الذ�ن يعانون من اعتالالت طويلة األجل بدنية أو عقلية أو ذهنية 
أو حّسَية، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع 

على قدم المساواة مع اآلخ��ن.

تقنية المعلومات واالتصاالت المساعدة: ھي تقنية إلكت�ونية مبتكرة تعين االشخاص ذوي اإلعاقة وكبار 
السّن، أو تحّسن من قد�ا�ھم الوظيفية، على استخدام تقنية المعلومات واالتصاالت، أو ت��دھا.

المعلومات: تشير إلى مجموعة أو مجموعات من ال�يانات المنطقية/المتصلة ببعضها البعض في شكل 
إلكت�وني، ويمكن النفاذ إلى المعلومات وتخ��نھا وتقديمھا عبر وسائط متنوعة مثل النصوص، والتمثيل 

ال�ياني، والصوت، والوسائط المتعددة.

التجھي�ات العمومية القائمة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: هي منتج أو أداة قائمة على 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت موضوعة في مكان عمومي، ومن األمثلة على ذلك األكشاك 

اإللكت�ونية، والمحطات الطرفية، وأجهزة الص�اف اآللي.

كبار السّن: ھم األشخاص البالغون من العمر ما ال يقل عن ٥٥ عامًا والذ�ن بحكم تقّدمھم في العمر 
�ناقصت قدرتھم الوظيفية على التفاعل العادي مع أحد أجهزة تقنية المعلومات واالتصاالت.

الجھة الحكومية: ھي مؤسسة أو وحدة تضطلع بتنفيذ وظائف إدا��ة و�نظيمية وتمارس السلطة، ويقع 
على عا�قھا مسؤولية مباشرة تجاه الجمھور أو تكون في وضع المساءلة المباشرة تجاھه، ومن األمثلة 

على الجھات الحكومية يمكن ذكر الو�ا�ات، والمجالس، والھيئات، والبلديات.

الخدمات اإللكت�ونية: ھي خدمات ُتقّدم إلى الجمهور، وفي الغالب يمكن الوصول إليها عبر الهوا�ف 
النقالة أو أجهزة الحاسوب.
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الموقعــة  لبلــد( هو/هــي مــن األطــراف  ا إن )يوضــع اســم 
األشــخاص ذوي  لحقــوق  المتحــدة  األمــم  اتفاقيــة  علــى 

لتنفيــذ  ا حيــز  دخلــت  لتــي  ا )»االتفاقيــة«(  اإلعاقــة 
نيــة  بإمكا االتفاقيــة  وتعتــرف   .2008 يــو  أيار/ما فــي 

لممارســة  اإلعاقــة  ذوي  لألشــخاص  كشــرط  لنفــاذ  ا
علــى  وتشــترط  األساســية،  وحرياتهــم  حقوقهــم 

لضمــان  لمناســبة  ا بيــر  لتدا ا اتخــاذ  الموقعــة  األطــراف 
تكنولوجيــا  لــى  إ لنفــاذ  با اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  تمتــع 
الطــوارئ وخدمــات  واالتصــاالت وخدمــات  المعلومــات 

المســاواة مــع اآلخريــن. اإلنترنــت علــى قــدم 

النفاذية الرقمية: ھو قابلية استخدام منتجات أو معلومات أو خدمات ما قائمة على تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت من قبل االشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السّن بنفس درجة وفعالية استخدامها من 

قبل األشخاص من غير االشخاص ذوي االعاقة.

األشخاص ذوو اإلعاقة: هم األشخاص الذ�ن يعانون من اعتالالت طويلة األجل بدنية أو عقلية أو ذهنية 
أو حّسَية، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع 

على قدم المساواة مع اآلخ��ن.

تقنية المعلومات واالتصاالت المساعدة: ھي تقنية إلكت�ونية مبتكرة تعين االشخاص ذوي اإلعاقة وكبار 
السّن، أو تحّسن من قد�ا�ھم الوظيفية، على استخدام تقنية المعلومات واالتصاالت، أو ت��دھا.

المعلومات: تشير إلى مجموعة أو مجموعات من ال�يانات المنطقية/المتصلة ببعضها البعض في شكل 
إلكت�وني، ويمكن النفاذ إلى المعلومات وتخ��نھا وتقديمھا عبر وسائط متنوعة مثل النصوص، والتمثيل 

ال�ياني، والصوت، والوسائط المتعددة.

التجھي�ات العمومية القائمة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: هي منتج أو أداة قائمة على 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت موضوعة في مكان عمومي، ومن األمثلة على ذلك األكشاك 

اإللكت�ونية، والمحطات الطرفية، وأجهزة الص�اف اآللي.

كبار السّن: ھم األشخاص البالغون من العمر ما ال يقل عن ٥٥ عامًا والذ�ن بحكم تقّدمھم في العمر 
�ناقصت قدرتھم الوظيفية على التفاعل العادي مع أحد أجهزة تقنية المعلومات واالتصاالت.

الجھة الحكومية: ھي مؤسسة أو وحدة تضطلع بتنفيذ وظائف إدا��ة و�نظيمية وتمارس السلطة، ويقع 
على عا�قھا مسؤولية مباشرة تجاه الجمھور أو تكون في وضع المساءلة المباشرة تجاھه، ومن األمثلة 

على الجھات الحكومية يمكن ذكر الو�ا�ات، والمجالس، والھيئات، والبلديات.

الخدمات اإللكت�ونية: ھي خدمات ُتقّدم إلى الجمهور، وفي الغالب يمكن الوصول إليها عبر الهوا�ف 
النقالة أو أجهزة الحاسوب.

3. الواليــة الوطنية

الرؤية  .4
لرؤيــة: مقتبــس مــن تجربــة اإلمــارات  ا مثــال عــن 

المتحــدة. لعربيــة  ا

مجتمــع دامــج، خــال مــن الحواجــز، يضمــن التمكيــن والحيــاة 
الكريمــة ألصحــاب الهمــم )األشــخاص ذوي اإلعاقــة(.

5. األهداف
نموذج أول عن األهداف

لرقميــة  ا للنفاذيــة  الوطنيــة  السياســة  هــذه  هــدف  إن 
لمــزّودي  لرقميــة  ا لنفاذيــة  ا لــى  إ التحــول  تنظيــم  هــو 

وقطــاع  الحكومــي  القطــاع  مــن  لعامــة  ا الخدمــات 
لعامــة  ا للخدمــة  لمقــدم  ا الخــاص  والقطــاع  االتصــاالت، 

وأنظمــة  اإللكترونيــة،  لتجــارة  ا لتعليــم،  ا )الصحــة، 
الخــاص  القطــاع  وشــركات  التجاريــة،  المدفوعــات 
أكثــر مــن خمســين  ــذي يزيــد عــدد موظفيهــا عــن  ل ا

تعمــل  أو  لعامــة  ا الخدمــة  فــي مجــال  شــخصًا وتعمــل 
وبنــاء  بأنواعــه(،  لرقمــي  ا المحتــوى  فــي صناعــة ونشــر 

عليــه ســوف يتــم:

مطالبة م�ّودي خدمات االتصاالت توفير الهوا�ف المعّ�زة 
بتقنيات النفاذية الرقمية والمخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة، 
وتطو�ر واجهات الخدمات الرقمية لتلك الشركات بما يتوافق 

مع معا�ير النفاذية الرقمية، بما في ذلك خدمات الطوارئ، 
وتع��ز ما سبق بمجموعة معرفة األماكن من الهوا�ف 

العمومية المع�زة بالنفاذية الرقمية التي يمكن أن يستخدمها 
األشخاص ذوو اإلعاقة، حيثما كان ذلك مناسبًا وض�و��ا.

مطالبة مؤسسات القطاع العام بالبدء بتحو�ل خدما�ها 
الرقمية المنشورة على المواقع اإللكت�ونية، وضمن 

تط�يقات الهوا�ف النقالة، إلى خدمات مع�زة بالنفاذية 
الرقمية، وفق خطة �نفيذ مرتبطة أوًال بالخدمات ذات 

األولوية لألشخاص ذوي اإلعاقة.

مطالبة القطاع المصرفي العام والخاص بتنفيذ تحسينات على 
خدما�ها الرقمية المنشورة على اإل�ترنت أو تط�يقات األجهزة 
المحمولة، وأكشاك الخدمة الرقمية، وأجهزة الص�اف اآللي، 

ووضعها في أماكن موزعة ومعلن عنها ويسهل على 
األشخاص ذوي االعاقة النفاذ إليها.

وضع خطة زمنية لالستجابة لمتطلبات النفاذية الرقمية لكل 
من تلك القطاعات.

تحديد آليات اإلنفاذ والرقابة على عمليات التنفيذ والتوافق 
مع متطلبات النفاذية الرقمية، وتحديد المعا�ير التقنية 

 WACG 2.0 :المحلية والعالمية المطلوب االلت�ام بها (مثال
 .((A,AA,AAA) وبأي مستوى منها
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الهــدف مــن هــذه المبــادئ التوجيهية هو توفير إطــار تمكيني لدعم تطوير ثقافة وممارســة النفاذية الرقمية، من خالل:

نمــوذج ثان عن األهداف

وضع التدا�ير لضمان تمتع االشخاص ذوي اإلعاقة بالنفاذ، على قدم المساواة مع اآلخ��ن، إلى أجهزة تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت العمومية والخدمات والتط�يقات والمحتوى في المناطق الحض��ة وشبه الحض��ة وال��فية.

العمل في مرحلة مبكرة من التصميم والتنفيذ على تع��ز إمكانية النفاذ إلى خدمات تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت العمومية من أجل خفض تكاليف تقديم خدمات النفاذية الرقمية.

استبانة وتخفيض الحواجز أمام اإلمكانية الكاملة للنفاذية الرقمية.

اعتماد التصميم الشامل في �نفيذ األهداف.

وضع المبادئ العامة المنطبقة على النفاذية الرقمية.

تع��ز القدرة على تحمل تكاليف خدمات النفاذية الرقمية من خالل اإلعانات والحوافز، حيثما أمكن ذلك.

6. الشــراكة مــع منظمــات المجتمــع المدنــي المختصــة بالخدمــات المقدمــة لدعــم االشــخاص 
ذوي االعاقــة

يتكامــل مــع ذلــك التأكيــد علــى دور األشــخاص ذوي اإلعاقة فــي عمليات: 

العضوية الفاعلة في 
التحضي�ات والد�اسات 

وجمع ال�يانات واست�يانات 
ال�أي المطلوبة لمرحلة ما 

قبل وضع السياسة 
الوطنية للنفاذية الرقمية.

العضوية الفاعلة في وضع 
السياسة الوطنية للنفاذية 

الرقمية، وخططها التنفيذية، وأي 
تش��عات ترفع للب�لمان تع���ًا لها.

العضوية الفاعلة في عملية التنفيذ 
واإلدماج والم�اقبة والرصد، وفي 

عمليات التحسين المستمر للسياسة 
الوطنية للنفاذية الرقمية.

للنفاذيــة  الوطنيــة  السياســة  ترتكــز  أن  يجــب  أوال: 
ذوي  لألشــخاص  الفاعلــة  المشــاركة  علــى  الرقميــة 

اإلعاقــة فــي كل فرقــة عمــل تغطــي قضايــا هــذه الفئــة 

مــن األشــخاص، والعمــل علــى تحســين التشــريعات 
القائمــة لتشــجيع إشــراك األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي 

السياســة. صنــع  عمليــة 

للنفاذيــة  الوطنيــة  السياســة  تعمــل  أن  ينبغــي   : نيــًا ثا
الرقميــة علــى توفيــر أمــوال خاصــة لضمــان وصــول 

األشــخاص ذوي اإلعاقــة إلــى هــذه العمليــة.

مبــدأ  الرقميــة  للنفاذيــة  الوطنيــة  السياســة  تعتمــد   : لثــًا ثا
»ال ينبغــي اتخــاذ أي قــرارات تتعلــق باإلعاقــة دون 

إشــراك األشــخاص ذوي اإلعاقــة«.
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لرقميــة  ا يــة  ذ للنفا لوطنيــة  ا ســة  لسيا ا تعمــل   : بعــًا ا ر
لــك  ذ فــي  بمــا  لمصلحــة،  ا أصحــاب  م  لمــا إ يــز  تعز علــى 
لمختصــة  ا األهليــة  لمنظمــات  وا لحكوميــة  ا لهيئــات  ا

ك  شــرا إ هميــة  بأ قــة،  اإلعا ذوي  واألشــخاص 
ســة  لسيا ا صنــع  عمليــة  فــي  قــة  اإلعا ذوي  األشــخاص 

بهــم. لمتعلقــة  ا

7. محــاور العمل

نمــوذج أول عــن محاور العمل مقتبس مــن التجربة الكندية

ُحــدد نطــاق سياســة النفاذيــة الرقميــة )محــاور العمــل( حســب مراحــل التنفيذ الزمنية علــى النحو اآلتي: 

 جميع صفحات الويب الرئيسية
 الحكومية (كحٍد أدنى الصفحة

 الرئيسية) والصفحات المشار إليها
 من قبل صفحات الويب الحكومية

 (محتوى من طرف ثالث)
 والتط�يقات المخصصة للهوا�ف

 الذكية (كحٍد أدنى الصفحة
الرئيسية) والمنشورة إلكت�ونيًا

عدد ك�ير من صفحات اإل�ترنت من 
المواقع الحكومية وتط�يقات 

الهوا�ف الذكية التي توفر أهم 
المعلومات والخدمات لألف�اد 

والشركات، بما في ذلك الحقوق 
والخدمات؛ وباألخص عدد ك�ير من 

صفحات الويب من المواقع 
وتط�يقات الهوا�ف الذكية التي 

هي األكثر استخدامًا

جميع صفحات الويب 
الجديدة وتط�يقات 

الهوا�ف والتي ُنشرت 
202X بعد

المرحلة األولى (202X إلى 202X) �نطبق على

المرحلة الثانية (202X إلى 202X) �نطبق على:

 استكمال عدد أكبر من الصفحات
 الداخلية للمواقع الحكومية

 والتط�يقات الحكومية، والخدمات
 والمواقع األكثر استخدامًا مما

سبقها في المرحلة االولى

المرحلة الثالثة (202X إلى 202X) �نطبق على:

 كامل الصفحات المتبقية من
 مواقع الويب الحكومية

 والتط�يقات اإللكت�ونية العامة
 وقسم من التط�يقات الخاصة
 التي تعد األكثر استخدامًا ولها

صفة الخدمة العامة

وقــد تــم ذكــر مالحظــة هامــة: أن مــا ســبق هــو الحــد األدنــى مــن المتطلبات. اإلدارات مدعــوة للتحرك بوتيرة أســرع، حيثما أمكن.
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مجــاالت العمــل كما حددتها )اســم الدولة(:

النمــوذج الثانــي لمحاور العمل )مقتبس مــن التجربة األمريكية(

تطو�ر التش��عات الخاصة 
بالنفاذية الرقمية

أجهزة الص�اف اآللي 
وحجز التذاكر وآالت

تسجيل الوصول
الهوا�ف الذكية

المحتوى الرقمي بأنواعه 
(اإل�ترنت، التط�يقات 
المسموعة والمرئية)

أجهزة الحاسوب 
وأنظمة التشغيل

أجهزة التلفاز المتعلقة 
بخدمات التلفاز الرقمي

خدمات الها�ف والمعدات 
ذات الصلة

الوصول إلى خدمات 
الوسائط السمعية 
والبص��ة مثل البث 

التلف��وني 
والمعدات ذات 

الصلة

الكتب اإللكت�ونية

مواقع التسوق عبر 
اإل�ترنت وتط�يقات 

الهوا�ف النقالة

الخدمات المتعلقة بنقل 
الركاب الجوي 

والحافالت والسكك 
الحديدية والنقل البحري

الخدمات المصرفية

النمــوذج الثالــث لمحاور العمل )مقتبس مــن التجربة العمانية(

تتضمن مجاالت التركيز في ضوابط النفاذية الرقمية )اســم الدولة( عنصرين هامين:

وتســتثنى مــن مجــاالت التركيــز: مصلحــة األمــن الوطنــي إذ ال تنطبــق هــذه السياســة علــى الوظائــف الحكوميــة المرتبطــة 
بالدفــاع أو األمــن الوطنــي.

123  استخدام وسائل تكنولوجيا
 المعلومات واالتصال كأجهزة
الحاسوب أو الهوا�ف النقالة

النفاذ إلى ال�يانات 
والمعلومات والخدمات 

اإللكت�ونية والتط�يقات عن 
ط��ق الوسائل اإللكت�ونية

ال تغطي هذه الضوابط 
النفاذ المادي
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حول مجــاالت التركيز ومحاور العمل

1. تحديد مجاالت التركيز في القطاع العام:

2. تحديد المتطلبات التش��عية عبر تعد�ل أو إنشاء تش��عات �توافق مع متطلبات السياسات الوطنية للنفاذية الرقمية استجابة التفاقية 
.(CRPD) حقوق االشخاص ذوي اإلعاقة

عون في أفضل ط��قة إلعمال الحقوق التي تكفلها االتفاقية في القانون المحلي، ويختلف هذا االعتبار وفقًا  وينبغي أن ينظر المشرِّ
للنظم الدستو��ة والقانونية لكل دولة:

3. تحديد اإلدا�ات المختصة في كل الو�ا�ات المعنية بالنفاذية الرقمية، و�تعامل مع تلك اإلدا�ات بالش�اكة لتع��ز بنود السياسات الوطنية 
للنفاذية الرقمية، و�ؤدي مسؤولو اإلدا�ات في تلك الو�ا�ات بجانب المشرعين وواضعي سياسات النفاذية الرقمية دوً�ا مهًما في إنجاح 

النفاذية الرقمية وخدما�ها.

4. إدا�ات المشت��ات العامة:
تمثل إدا�ات المشت��ات العامة إحدى الجهات الفاعلة الهامة األخرى في مجال تحقيق النفاذية الرقمية وتوفير االحتياجات من الخدمات.

إن إدا�ات المشت��ات في الو�ا�ات المستهدفة إلعمال النفاذية الرقمية هي عمليًا الخط األمامي الذي يعمل على التعاقد لش�اء خدمات 
النفاذية الرقمية الجديدة أو الخدمات التحسينية. وفي الدول التي نفذت سياسات النفاذية الرقمية وخاصة على المنتجات الحكومية 
أوضحت التجربة أن تطو�ر إدا�ات المشت��ات على المستوى الوطني، بما في ذلك األدوات وآليات التد��ب، كانت له آ�ار إيجا�ية فيما 

يتعلق �إنجاز النفاذية الرقمية. و�تضمن قائمة تلك الدول أم��كا، والدنمارك، وإي�لندا، وكندا.  

الجهات الناظمة 
لالتصاالت/و�ارة 
االتصاالت والتقانة

و�ارة الداخلية 
و�ارة التعليمو�ارة التعليموخدما�ها

العالي

و�ارة العمل 
والشؤون
االجتماعية

و�ارة النقل
وتحديد المسؤول 
في كل منها عن 
�نفيذ سياسات 
النفاذية الرقمية

في بعض البلدان، قد يشكل 
التصد�ق على االتفاقية على 

الصعيد الدولي جزءًا من القانون 
الوطني تلقائيًا

وفي بلدان أخرى، قد يتعين 
على السلطة التش��عية أن 
تعتمد إج�اء تصد�ق على 

الصعيد الوطني، مما �ؤدي 
إلى إدماج االتفاقية في 

القانون المحلي

وفي بلدان أخرى أيضًا، مثل 
البلدان القائمة على القانون 

العام، ال تعتبر الحقوق 
والواجبات واجبة اإلنفاذ إال 
عند إد�اج أحكام محددة من 

المعاهدة في القانون 
الوطني مباشرة
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فــي مــا يلــي بعــض االمثلــة التي تعــزز آليات توفير النفاذيــة الرقمية:

8. التوعيــة واإلدماج
مثــال عن التوعية واإلدماج:

9. آليــات توفير النفاذيــة الرقمية

عدم التمييز : 
مــن واجــب مــزودي خدمات النفاذيــة الرقمية تجنــب التمييز، 

بمــا فــي ذلــك التمييــز غير المقصود، إزاء األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة بســبب عــدم إمكانيــة النفــاذ إلى مرافقهــم ومنتجاتهم 

وخدماتهــم. ويمكــن تحقيــق ذلــك من خــالل تنفيذ مبدأ 

التصميــم الشــامل فــي مؤسســاتهم، وذلك عن طريــق تنظيم 
برامــج توعيــة وإعالنــات معتمــدة على النفاذيــة الرقمية 

والخدمــات والخيــارات والمعــدات المتاحة عبرها لألشــخاص 
ذوي اإلعاقة.

الهيئة الوطنية 
لالتصاالت/لإلعاقة/الو�ارة] 

هي الجهة المسؤولة عن تع��ز 
الوعي بهذه المبادئ التوجيهية 
وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

في قطاع تكفنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت.

الهيئة الوطنية 
لالتصاالت/لإلعاقة/الو�ارة] 

والمشغلون زم�ّودو الخدمات 
المعنيون هم الجهات المسؤولة عن 
توعية الجمهور بشأن كيفية استخدام 

األشخاص ذوي اإلعاقة لم�افق 
الوصول إلى الجمهور. وينبغي أن 

�تاح المعلومات للجمهور في 
أشكال يسهل النفاذ إليها مع م�اعاة 

المدخالت والمعلومات المستمدة 
من األشخاص ذوي اإلعاقة 

وممثليهم من المؤسسات المختصة.

ينبغي لم�ودي خدمات االتصاالت التي �تاح 
للجمهور تحقيق اآلتي: 

- ضمان توفير الالفتات المناسبة، بما في ذلك 
استخدام الرموز العالمية حسب االقتضاء، في 

المنطقة المجاورة مباشرة للهوا�ف العمومية 
المركبة أو أكشاك الهوا�ف العمومية أو نقاط 
الوصول إلى اإل�ترنت في المجتمعات المحلية 

التي تبلغ عن إمكانية الوصول إليها.
- تد��ب الموظفين على كيفية خدمة العمالء 

ذوي اإلعاقة واإللمام بجميع مي�ات النفاذية 
الرقمية المخصصة لهؤالء العمالء، ويجب أن 

يتضمن تد��ب الموظفين معرفة استخدام 
التجهي�ات المساعدة وكيفية التعامل مع 

األشخاص ذوي اإلعاقة عمليًا وحركيًا.

وقــد ذكــرت بعــض التقاريــر اإلعالمية أن هيئــة تقنية 
المعلومــات عملــت بالتعــاون مــع عشــر قطاعــات حكومية على 
سياســة النفاذيــة الرقميــة أيلول/ســبتمبر 2012 أهمهــا: العمل، 

والعمــال، والصحــة، والتعليــم، والمواصالت، واالتصاالت، 
والحكومــة االلكترونيــة، واإلعالم، والمصارف، والشــؤون 

الداخليــة، ووزارة التنميــة االجتماعيــة.

ضمان إمكانية النفاذية الرقمية بشكل منتظم في مواقع الخدمات الرقمية العامة

توفر األماكن والمعدات والبرمجيات، المطلوبة لتحقيق النفاذية الرقمية دون أي تم�يز �ين 
منطقة وأخرى بما في ذلك التم�يز االقتصادي أو التم�يز �ين المناطق ل��فية والحض��ة

توافر أماكن ومعدات وبرمجيات يمكن النفاذ إليها

التأكد من إ�الة أي عوائق تمنع إمكانية النفاذ إلى ال�يئة المادية المع�زة بالنفاذية الرقمية

ينبغي أن تكون أجهزة النفاذية الرقمية العامة المستقلة متاحة لألشخاص الذ�ن يعانون 
أنواعًا مختلفة من الكف أوالضعف البصري، والذ�ن يعانون من الكف أو الضعف 

السمعي، وأولئك الذ�ن لد�هم إعاقات تمنعهم أو تحد من حركتهم
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ينبغــي أن يكــون األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة قادريــن 
علــى اســتخدام وســائل االتصــال للحصــول علــى خدمــات 

الطــوارئ، ويجــب أن يكونــوا قادريــن علــى االتصــال 
بخدمــات الطــوارئ مجانــا بغــض النظــر عــن التكنولوجيــا أو 

يجــب أن تتطابــق المواقــع والخدمــات اإللكترونيــة مــع الجهــاز الــذي يســتخدمونه.
المبــادئ التوجيهيــة بشــأن النفــاذ إلــى محتويــات اإلنترنــت 

المتضمنــة فــي المعيــار WCAG 2.0 ودرجــة مطابقتهــا 
)A,AA,AAA( مــع مبــادرة النفــاذ الشــبكي الصــادرة عــن 
اتحــاد شــبكة الــوب العالميــة )W3C(. ويجــب أن تكــون 

األجهــزة العموميــة القائمــة علــى تكنولوجيــا المعلومــات 
واالتصــال متاحــة وقابلــة للنفــاذ بالنســبة لألشــخاص ذوي 

اإلعاقــة وكبــار الســن.

خدمات الطوارئ

التدريب 

ال بــد مــن تدريــب الموظفيــن فــي مراكــز تقديــم 
الخدمــات العامــة بصــورة دوريــة حــول أســس التعامــل 

مــع العمــالء مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة. ويجــب أن 
يشــمل هــذا التدريــب معلومــات حــول الثقافــة واللغــات 

اإلعاقــة،  ذوي  لألشــخاص  المجتمعيــة  والمعاييــر 

10. متطلبــات مطابقــة المقاييس

مثال متطلبــات مطابقة المقاييس28:

نمــاذج من متطلبــات التطابق مع المقاييس 

.W3C - Web Accessibility Initiative - WAI - European Union - Last Updated: 9 February 2017.  https://www.w3.org/WAI/policies/european-union/ أ. 

النموذج األول من أم��كا

عمليًا تعتمد (اسم الدولة) وحتى بعض المؤسسات الحكومية (و�ا�ات، هيئات) عند وضع 
سياستها للنفاذية الرقمية على ثالثة معا�ير رئيسية:  

• (WCAG 2.0)، مستوى AA كمعيار رئيسي للنفاذية الرقمية.
• معا�ير قانون "األم��ك�ين ذوي اإلعاقة" لسنة 1990 

• تعليمات المادة 508 من قانون "إعادة التأهيل".
مالحظة: يتفاوت مستوى االم�ثال لللمعا�ير �ين والية وأخرى.

النموذج الثاني من االتحاد األو�وبي

المعيار WCAG 2.0 على المستوى AA حرفًيا بدون تعديالت لمحتوى اإل�ترنت، والمعيار 
WCAG 2.0 على المستوى AA للوثائق والب�امج على اإل�ترنت. وذلك وفقًا لتفسير

WCAG2ICTأ.
يطلب من الدول المشاركة نشر �يان إمكانية النفاذية الرقمية عن مواقع اإل�ترنت 

وتط�يقات الهوا�ف الذكية، مع وصف مستوى النفاذية الرقمية واإلشارة إلى أي محتوى 
ال يمكن الوصول إليه.

النموذج الثالث

إن كامل المواقع الحكومية الخدمية العامة يجب أن �توافق مع الدرجة "AA" من المعيار 
.WCAG 2.0

كامل المواقع الحكومية الخدمية العامة يجب أن �توافق مع أفضل الممارسات المعتمدة 
من "W3C" ودليل اإلرشادات النسخة (1.0) حول المواقع الخاصة باألجهزة المحمولة 

.Mobile devices

والحلــول  واإلتاحــة  لرقميــة  ا لنفاذيــة  ا ومبــادئ 
المعلومــات. ومصــادر 

https://www.w3.org/WAI/policies/european-union/
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ــة الرقمية 11. بيان النفاذي

مطالبــة الجهــات العامــة والخاصــة بإدراج بيــان النفاذية 
الرقميــة فــي مواقعهــم اإللكترونيــة، وتطبيقــات الهواتف 

الذكيــة، وأكشــاك الخدمــات، والصرافــات اآللية، وفي مكان 
واضح للمســتخدمين.

كحــٍد أدنــى، يجب أن تحتوي عبــارات النفاذية على ما يلي:

ومن المستحســن أيضًا أن تشــمل المعلومات ما يلي:

التدا�ير المتخذة لضمان النفاذية الرقمية

المتطلبات األساسية التقنية، مثل نوع المستعرضات الداعمة لتط�يقات النفاذية الرقمية

ال�يئات التي تم اختبار المحتوى فيها للعمل

 اإلشارة بوضوح إلى أي قيود على النفاذية الرقمية في الموقع أو الخدمة الرقمية، وذلك تفاديًا
إلرهاق المستخدمين

 اإلشا�ات إلى القوانين والسياسة الوطنية أو المحلية السا��ة المعتمدة فيما يتعلق �إعمال سياسية
النفاذية الرقمية

االلت�ام �إمكانية النفاذية الرقمية لألشخاص ذوي اإلعاقة 

WCAG 2.0WCAG 2.1تط�يق معا�ير النفاذية مثل المعيار أو المعيار

معلومات �تيح االتصال بقسم الدعم الفني في حالة مواجهة المستخدمين أي مشكلة فنية
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مالحظــة: تعــود أهميــة بيانــات النفاذيــة الرقمية ألســباب عديدة منها:

إظهار االهتمام بالنفاذية للمستخدمين

ت�ويد المستخدمين بمعلومات حول إمكانية النفاذ إلى المحتوى الخاص بهم

إظهار االلت�ام �إمكانية النفاذية وااللت�ام بالمسؤولية االجتماعية

12. نموذج عــن بيان النفاذيــة المطلوب

النموذج األول من دولة قطر

 النموذج الثاني من سلطنة عمان

 النموذج الثالث

الحوكمة  .13
تعتمد في السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية نفس أدوات 

الحوكمة المعتمدة على المستوى الوطني لباقي السياسات 
وآليات إنفاذها ومتابعة إنجازها، ومن الممكن أن تحوي 

السياسة الوطنية ضوابط إنفاذيه ومتابعة وتقييم يحدد فيها:

 الجهة العامة المشرفة على حسن �نفيذ وااللت�ام بالخطة
الزمنية التنفيذية الملحقة بالسياسة الوطنية للنفاذية الرقمية

 آليات ومعا�ير قياس اإلنجاز في تط�يقسياسة النفاذية الرقمية
وخطة إنجازها، وتوا�ر تقا��ر التنفيذ

 الشخص المسؤول في كل و�ارة، أو إدارة، أو قسم، عن �نفيذ المهام
المنوطة بهفي مجال تحقيق النفاذية الرقمية

 تحديد زمن اإلنجاز لكل مرحلة من م�احل تط�يق سياسة النفاذية
الرقمية وخطة إنجازها

بيان سهولة النفاذ إلى منصة حكومة قطر اإللكترونية29

بيان سهولة النفاذ للبوابة الرسمية للخدمات اإللكترونية30

بيان سهولة النفاذ – المنصة الحكومية الموحدة – المملكة 
العربية السعودية31
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  نموذج عن الحوكمة من التجربة الكندية

ورد في قانون النفاذية الكندي ما يضبط إيقاع عمل الجهات المفوضة باإلش�اف والتنفيذ 
والتدقيق واالنفاذ ما يلي: 

للتأكد من أن الكيانات الخاضعة للتنظيم تفي بالت�اما�ها، يقت�ح مش�وع القانون استخدام م��� من 
أنشطة االم�ثال االستباقية. وتشمل هذه األنشطة ما يلي:

• عمليات التفتيش: يقوم الموظفون بعمليات تفتيش للتأكد من أن الكيانات الخاضعة للتنظيم
   �تبع متطلبات القانون ولوائحه.

• م�اجعة االم�ثال: يمكن للموظفين فحص السجالت وغيرها من المعلومات ذات الصلة في
   الكيانات الخاضعة للتنظيم للتأكد من أنها �تبع القانون ولوائحه.

• أوامر االم�ثال: إذا كان أحد الضباط يعتقد أن الكيان الخاضع للتنظيم ال يفي بمسؤوليا�ه، يمكنه
   إصدار أمر إلى الجهة المنظمة بوقف أو بدء أي نشاط للوفاء بالمسؤوليات.

• إشعار باال�تهاك مع التحذ�ر: إذا كان هناك سبب وجيه لالعتقاد بأن الكيان المنظم قد ا�تهك
   القانون، يمكن للضباط إصدار هذا اإلشعار مع تحذ�ر لالم�ثال للقانون ولوائحه.

• إشعار باال�تهاك مع العقوبة: إذا كان هناك سبب وجيه لالعتقاد بأن كيانًا منظمًا قد ا�تهك
   القانون، يمكن للضباط إصدار هذا اإلشعار وغ�امة.

• العقوبات المالية اإلدا��ة: يمكن للموظف، حسب ط�يعة عدم االم�ثال وشدته، أن يطلب من
   الكيان الخاضع للتنظيم دفع غ�امة (تصل إلى 250,000 دوالر).

• ا�فاق االم�ثال: بمجرد إصدار إشعار باال�تهاكات، يمكن للكيانات الخاضعة للتنظيم أن تبرم
   ا�فاقات ام�ثال لالتفاق على معالجة اال�تهاك بط��قة محددة في وقت محدد، كما أن إب�ام

   ا�فاق لالم�ثال يمكن أن يخفض الغ�امة.
• وفي إطار أنشطة اإلنفاذ هذه، سيكون للكيانات الخاضعة للتنظيم الحق في الطعن في

   الق�ا�ات أو طلب إج�اء م�اجعة إدا��ة لضمان عدم وجود أخطاء.

زاي.  الرصــد والتقييم

يالحظ ضمن السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية ضرورة توصيف آليات رصد، وتقييم إنفاذ تلك السياسة وذلك عبر خطط الرصد.

نمــوذج عن خطة الرصد

وفقــُا آلليــات الحوكمــة المعتمــدة على المســتوى الحكومي 
والمدرجــة فــي السياســة الوطنيــة للنفاذيــة الرقمية يتم 

رصــد وتقييــم إنفــاذ الخطــط التنفيذيــة المقدمــة من الجهات 
الحكوميــة المكلفــة بإنجازهــا وفــق الجدول التالي:

أنشطة الرصد

�تّبع �تائج التقدم المح�ز

لتأكد من أن نسب اإلنجاز المتوقع قد تم إنجازها 
ضمن هذه الدورة من قياس التقدم وفق 
المؤش�ات المعتمدة للقياس في الخطة 

التنفيذية لكل جهة التزمت بتنفيذ متطلبات 
النفاذية الرقمية وفق السياسة الوطنية للنفاذية 

الرقمية وخطتها التنفيذية العامة والسنوية.

تعالج الجهة المشرفة على حسن 
�نفيذ الخطة التنفيذية للسياسة 

الوطنية للنفاذية الرقمية أي تباطؤ 
أو تقدم للمشا��ع عما هو متوقع.

شه��ًا

شه��ًا رصد وإدارة المخاطر 

التأكد من أن معالجة المخاطر المدرجة ضمن 
الخطة التنفيذية يتم اال�تباه إليها، واالبالغ عن أي 

مصاعب غير مدرجة ضمن الخطة التنفيذية 
المعتمدة من كل جهة إلتزمت بتنفيذ متطلبات 

النفاذية الرقمية وفق السياسة الوطنية للنفاذية 
الرقمية وخطتها التنفيذية العامة والسنوية.

تعمل الجهة المشرفة على حسن 
�نفيذ الخطة التنفيذية للسياسة 
الوطنية للنفاذية الرقمية على 

معالجة أي مخاطر مدرجة ومتوقعة 
أو طارئة، وذلك لتفادي أي تأخير 

في �نفيذ المشا��ع المطلوبة.

 اإلج�اء المتوقعالوتيرةالهدف
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مــن الممارســات الجيــدة فــي مجــال الرصــد مــن الممكن اعتماد إحدى الحلــول التالية:

الحل األول: تشكيل نظام رصد خاص بمشا��ع 
النفاذية الرقمية، يتم رفع �يانات اإلنجاز إليه بشكل 

دوري و�رتبط بلوحة مؤش�ات اإلنجاز.

الحل الثاني: ربط مشا��ع النفاذية الرقمية 
بنظام الرصد الحكومي العام ولوحة 

مؤش�ات إنجاز المشا��ع الحكومية.

حاء. الخطة اإلعالمية 

إن اإلعــالم بأنواعــه يــؤدي دورًا هامــًا فــي تعزيز نتائج 
السياســات وإدماجهــا، والسياســة الوطنيــة للنفاذيــة الرقمية 

مطلــوب منهــا اعتمــاد أكثــر مــن مقاربة لبنــاء حمالت إعالمية. 
وتكمــن المقاربــة األولــى في اســتهداف المعلومــات النمطية 

عــن اإلعاقــة واألشــخاص ذوي اإلعاقة؛ وتقتضــي المقاربة 
الثانيــة توضيــح السياســة الوطنيــة للنفاذيــة الرقمية؛ 

وتقــوم المقاربــة الثالثــة علــى بنــاء المعززات اإلعالمية 
الخاصــة بالنفاذيــة الرقميــة مــن محتوى وصــور وفيديوهات 

أنشطة الرصد

ربع سنوي 
كحٍد أدنى

 ربع سنوي
كحٍد أدنى

التعلم (الد�وس المستفادة)

 الضمان السنوي لجودة المش�وع

التأكد من أن آليات الرصد المدرجة ضمن السياسة 
الوطنية للنفاذية الرقمية وخطتها التنفيذية، قد 

أدرجت آليات لتبادل الخب�ات والد�وس المستفادة
في التنفيذ ومعالجة المخاطر �ين الجهات 

المحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع األهلي، 
أ�ناء عملية التنفيذ، وبشكل دوري.

والتأكد من أن الد�وس المستفادة، قد تم االستفادة 
منها في تجاوز عدم تك�ارها إن كانت من األخطاء 

التنفيذية، أو اعتمادها إن كانت من الممارسات 
الناجحة.

ُتقّيم جودة المشا��ع قيد التنفيذ أم المنفذة 
وفق معا�ير الجودة على النطاق الوطني وذلك 

لتحديد نقاط قوة وضعف المش�وع واستخدام 
النتائج في عملية التحسين المستمر للمش�وع 

وآليات ا�خاذ الق�ار.

تعمل الجهة المشرفة على حسن �نفيذ 
الخطة التنفيذية للسياسة الوطنية 
للنفاذية الرقمية على عقد اجتماع 
موسع يضم كل الجهات المنفذة 

للمشا��ع لتبادل الد�وس المستفادة، 
وتد��ب الكوادر على أي متطلبات 

جديدة نا�جة عنها، وإضافتها إلى 
المؤش�ات الخاصة بالمشا��ع قيد التنفيذ، 

أم الحديثة، ليتم رصد حسن �نفيذها.

تعمل الجهة المشرفة على حسن 
�نفيذ الخطة التنفيذية للسياسة 
الوطنية للنفاذية الرقمية على 
م�اجعة نقاط القوة والضعف، 
وتستخدمها لتصويب الق�ا�ات 

لتحسين أداء مشا��ع التنفيذ.

 ربع سنوي
كحٍد أدنى  الم�اجعة الدو��ة وإج�اء التصحيحات

التأكد من أن تقا��ر الم�اجعة الدو��ة الربعية 
موحدة لدى كافة الجهات المنفذة للمشا��ع، 

وأن �يانات الرصد ونسب التنفيذ يتم رفعها ربعيًا.

تستلم الجهة المشرفة على حسن �نفيذ 
الخطة التنفيذية للسياسة الوطنية 

للنفاذية الرقمية التقا��ر المرسلة، وتجري 
عليها الد�اسات التحليلية المعتمدة وطنيًا 

في تق�يم أداء المشا��ع، و�تدخل 
إلصالح أي خلل أو لتس��ع وتيرة العمل 

في أي مفصل من مفاصل �نفيذ 
المشا��ع في حال تطلب األمر ذلك.

سنويًا 
(ومع 

نهاية أي 
مش�وع 

من 
المشا��ع 
بالكامل)

التق��ر السنوي
التأكد من أن التقا��ر السنوية موحدة لدى كافة 

الجهات المنفذة للمشا��ع، وأن �يانات الرصد 
ونسب التنفيذ تم اد�اجها ضمنه أصوًال.

تستلم الجهة المشرفة على حسن 
�نفيذ الخطة التنفيذية للسياسة 

الوطنية للنفاذية الرقمية التقا��ر 
السنوية المرسلة، وتعمل على 

دمجها بتق��ر سنوي شامل، وتجري 
عليها الد�اسات التحليلية المعتمدة 

وطنيًا في تق�يم أداء المشا��ع، 
و�تدخل إلصالح أي خلل.

 اإلج�اء المتوقعالوتيرةالهدف
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توضيحيــة، ويســاعد اإلعــالم في إيصال الرســائل إلى 
متابعيــه؛ والمقاربــة الرابعــة تســتند إلى وســائل التواصل 

االجتماعــي كفضــاء إعالمــي البــد من التعامل معه بشــكل 
متخصــص وبمــواد ومحتــوى وصور ورســائل قصيرة 

وفيديوهــات قصيــرة تتناســب مــع متطلبات وســائل التواصل 
االجتماعــي المختلفة.

ومــن الممكــن أن تكــون خطــة اإلعــالم لدعم السياســة الوطنية 
للنفاذيــة الرقميــة كبيــرة وشــاملة كمــا ويمكن أن تكون 

متدرجــة. وال بــد لــكل دولــة مــن أن تضمن في آليــات تنفيذها 
لسياســتها الوطنيــة للنفاذيــة الرقميــة خطــة إعالمية تناســبها، 

وتناســب مجتمعاتهــا، كمــا تناســب الميزانيــات التــي عادة ما 
تصــرف حكوميــًا على حمــالت مماثلة.

نمــوذج خطة إعالمية لدعم سياســة النفاذية الرقمية:

إن إدماج االشخاص ذوي 
االعاقة حق من حقوق 

اإلنسان ألن "جميع البشر 
�ولدون أح�ا�ًا ومتساو�ن في 
الك�امة والحقوق"، وبالتالي 
فهو هدف هام في حد ذا�ه.

إن االشخاص ذوي االعاقة 
هم - كما الجميع - بشر 

اجتماعيون، �زده�ون في 
التفاعل و�تشكل شخصيا�هم 

من خالل كونهم جزءًا من 
المجتمع. واإلدماج ض�وري 
لتحقيق إمكانا�هم الكاملة 

على �نوعها.

بناء المفاهيم وإعادة بناء مفهوم اإلعاقة.

أن تعنى المقاربة القائمة على الحقوق النظر إلى االشخاص ذوي اإلعاقة على أنهم فئة "خاصة" في المجتمع، باإلضافة إلى أنهم 
ليسوا مجموعة متجانسة من الناس، مما �ب�ر الحاجة إلى منصات و�يئات حاضنة مختلفة للعمل واإلبداع، و�تمحور هذه المقاربة 

حول النقاط التالية:

.1

.2

إش�اك منظمات االشخاص ذوي االعاقة ومنظمات المجتمع المدني في بناء و�نفيذ الخطة اإلعالمية المخصصة للنفاذية الرقمية، 
وذلك بناًء على المبدأ الحقوقي "ال شيء عنا بدوننا"، المؤكد في ا�فاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

.3

اختيار نوع الحملة اإلعالمية، وزمن إطالقها ومدتها، والمجموعة المستهدفة منها. ومن أنواع الحمالت اإلعالمية المشابهة نجد أن 
نماذج أنواع الحمالت هي: 

.4

أ
اإلعاقة هي مفهوم 

اجتماعي. وهي ليست حالة 
ط�ية، بل هي تفاعل ما �ين 

الشخص والخصائص الوظيفية 
ل�يئته المحيطة. على س�يل 

المثال، يتم استيعاب أو 
مفاقمة وضع الشخص ذوي 

االعاقة حسب إعاقته (فقدان 
للبصر، خلل في وظائف 

فك��ة أو حركية معينة) وذلك 
بحسب جهو��ة إدماجه بنجاح 

في �يئة اجتماعية معينة.

جب

حمــالت التوعية العامــة طويلة األمد
إن هــدف هــذه الحملــة هــو التوعيــة حول قضايــا اإلعاقة بين 

عامــة النــاس بمــن فيهــم األشــخاص ذوي اإلعاقة - بهدف 
تغييــر المواقــف الســلبية تجــاه األشــخاص من ذوي اإلعاقة 

والتوصــل إلــى حالــة مــن االعتراف االيجابــي بمهارات هؤالء 
األشــخاص واحتياجاتهــم وحقوقهــم. ومع ذلــك، من المهم 

إدراك أن هــذا النــوع مــن التغييــر ال يحدث ســريعًا.



63

الحمــالت اإلعالمية المركزة

الحمــالت المرتكزة على وســائل التواصل االجتماعي

الحمــالت اإلعالميــة المرتكزة على نماذج معياريــة للنفاذية الرقمية

بأ

دج

حمالت لتغ�ير القوانين 
والسياسة والخدمات حول 

النفاذية الرقمية

الجوائز والتقدي�ات (مثال: جائزة 
سنوية ألفضل م�ود خدمات 

على مستوى النفاذية الرقمية)
المؤتم�ات التخصصية 
حول النفاذية الرقمية

حمالت دو��ة (مثال: أسبوع 
التوعية الوطني للنفاذية 

الرقمية)

بأ
الش�اكة مع المؤث��ن على وسائل 

التواصل االجتماعي في إيصال أهداف 
النفاذية الرقمية إلى متابعيهم

الش�اكة مع جمعيات المجتمع المدني 
في بناء قاعدة متابعين لصفحات الحملة 

اإلعالمية حول النفاذية الرقمية

إطــالق موقــع شــبكي وخدمــات رقمية وتطبيــق على الهواتف 
الذكيــة واألجهــزة النقالــة تحــوي كامل خصائــص النفاذية 

الرقميــة كمثــال مــن الممكــن أن تشــير إليه وســائل اإلعالم 
وتســتخدمه فــي أمثلتهــا وتغطياتها. 
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