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مقّدمة تمهيدية

لقدرة على التي تحول دون إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة ومشاركتهم في كافة األنشطة الحياتية نتيجة عدم االعوائق تتفاقم -

.الوصول إلى واستخدام التكنولوجيا المساِعدة والميسورة التكلفة

اج إليها ليعيش الوصول إلى واستخدام التكنولوجيا المساعدة التي يحتبإمكانية شخص واحد فقط من كل عشرة أشخاصيتمتع -

.حياة مستقلة

ل الهدف ويتمث. إمكانية الوصول الرقمي يشكل أولوية رئيسية في العديد من االلتزامات وأطر العمل العالميةبات مفهوم -

.في عالمنا الرقمي المتزايد في أهميته وتأثيراته" عدم ترك أحد خلف الركب"األساسي لهذه األطر في ضمان 
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تعريف التكنولوجيا المساعدة وأهميتها في حياة األشخاص ذوي اإلعاقة

 التكنولوجيا المساعدة على أنها أي عنصر أو قطعة من المعدات أو نظام منتج، 2004لواليات المتحدة لعام ايعّرف قانون

ة أو صيانتها أو سواء تم الحصول عليه تجارياً عن الرف أو تم تعديله أو تخصيصه، ليتم استخدامه لزيادة القدرات الوظيفي

.تحسينها لدى أشخاص من ذوي اإلعاقة

- يادين الصحة التكنولوجيا المساعدة بأنها تشكل العمود الفقري لعملية إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة، سيما في موتكمن أهمية

.والعمل والتعليم، وهي تؤّمن لهم االستفادة الكاملة من الخدمات وتمكنهم من التواصل الدائم مع المحيط

 منظمة الصحةوألن حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على التكنولوجيا المساعدة هو حق من حقوق اإلنسان، فقد أطلقت

.لدعم البلدان في تحقيق هذا الهدف (GATE)العالمية التعاون العالمي بشأن التكنولوجيا المساعدة
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أطر العمل الدولية

 أوال، اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة(CRPD:)

 تمكىين األشىخاص ذوي اإلعاقىة وبهىدف "علىى أنىه 1تنص المادة التاسعة من اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في الفقرة

ل إمكانيىة وصىول من العيش باستقاللية والمشاركة بشىكل كامىل فىي جميىع جوانىب الحيىاة، تتخىذ الىدول األطىراف التىدابير المناسىبة التىي تكفى

ي ذلى  األشخاص ذوي اإلعاقة، على قدم المسىاواة مىع ريىرهم، إلىى البيلىة الماديىة المحيطىة ووسىائل النقىل والمعلومىات واالتصىاالت، بمىا فى

.لى السواءتكنولوجيات ونظم المعلومات واالتصال، والمرافق والخدمات األخرى المتاحة لعامة الجمهور في المناطق الحضرية والريفية ع

بمارى،األخوالخدماتواالتصاالتالمعلوماتإلىالوصولإمكانيةأماممنالعوائقإزالةوالعقباتتحديدعلىأيضاتنصالمادةوهذه

.الطوارئوخدماتاإللكترونيةالخدماتفيها
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أطر العمل الدولية 

(:CRPD)أوال، اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة •

 التدابير المناسبة الرامية إلى، تنص هذه المادة على قيام الدول األطراف باتخاذ 2وفي الفقرة:

فيها شبكة تشجيع إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى تكنولوجيات ونظم المعلومات واالتصال الجديدة، بما(ز)

اإلنترنت؛

اإلعاقىىة تشىىجيع تصىىميم وتطىىوير وإنتىىاج وتوزيىىع تكنولوجيىىات ونظىىم معلومىىات واتصىىاالت يمكىىن ل شىىخاص ذوي(ح)

.الوصول إليها، في مرحلة مبكرة، كي تكون هذه التكنولوجيات والنظم في المتناول بأقل تكلفة
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أطر العمل الدولية 

 ثانيا، أهداف التنمية المستدامة(SDGs:)

ج،ضمان تكافؤ الفرص والحد من أوجه انعدام المساواة في النتىائعلى 10.3في الفقرة 10ينص الهدف ˗

والسياسىات بما في ذل  من خالل إزالة القىوانين والسياسىات والممارسىات التمييزيىة، وتعزيىز التشىريعات

.واإلجراءات المالئمة في هذا الصدد

ضىىمان حصىىول الجميىىع علىىى المسىىاكن والخىىدمات األساسىىية علىىى 11.1وفىىي الفقىىرة 11ويىىنص الهىىدف ˗

المالئمة واآلمنة والميسورة التكلفة
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أطر العمل الدولية 

 ثالثا، استراتيجية األمم المتحدة إلدماج اإلعاقة(UNDIS:)

غييىىر تهىىدف هىىذه االسىىتراتيجية إلىىى ضىىمان أن نظىىام األمىىم المتحىىدة يىىوفر األرضىىية الصىىالحة للت

كمىا تؤكىد  علىى .التحولي والمستدام نحو إدماج اإلعاقىة عبىر كافىة ركىائز عمىل المنظمىة الدوليىة

األمىم ضرورة إدخال مبادئ تأمين إمكانية الوصول للجميع في كافة سياسات وممارسىات منظمىة

. المتحدة
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أهم اإلجراءات الالزمة لتطبيق هذه المبادئ والحقوق

يعد اإلدماج الرقمي أمراً بالغ األهمية ويتطلب اتخاذ إجراءات مستنيرة ليتمكن جميع أصحاب المصلحة من معالجة الحواجز التي يواجهها 

:ومن هذه اإلجراءات. األشخاص ذوو اإلعاقة وتلبية احتياجاتهم

.اعتناق مبدأ إدماج اإلعاقة في كافة مستويات العمل1.

فضل التشاور مع األشخاص ذوي اإلعاقة والمنظمات الممثلة لهم خالل كافة مراحل العمل من التصميم إلى اإلنتاج، بهدف الوصول إلى أ2.

.النتائج

ن مرتكزة على وضع السياسات التي تضمن حق األشخاص ذوي اإلعاقة بإمكانية الوصول إلى واستخدام التكنولوجيا المساعدة، على أن تكو3.

.مضمون المادة التاسعة من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
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أهم اإلجراءات الالزمة لتطبيق هذه المبادئ والحقوق

.السعي للوصول إلى أكبر عدد ممكن من األشخاص ذوي اإلعاقة وتقديم هذا النوع من الخدمات لهم4.

.تقديم منتجات وخدمات دامجة تلبي المتطلبات المتنوعة لألشخاص ذوي اإلعاقة5.

.توفير منتجات التكنولوجيا المساعدة بأسعار معقولة وتأمين الصيانة المحلية لها6.

اص وأخيًرا، ال يمكن تحقيق هذه األهداف والمبادئ إال عن طريق تضافر جهود كافة الجهات الحكومية واألهلية كالقطاعين الخ

اعدة والعام، وانغماسهم جميعا في عملية تعاون تسمح بإمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى واستخدام التكنولوجيا المس

. والمعلومات الرقمية ، وتؤدي إلى إدماج هؤالء األشخاص في مختلف األنشطة الحياتية



شكًرا


