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المقدمة

لى مراحل تطور التكنولوجيا الرقمية من مرحلة تكييفها ا•
األشخاص ذوي اإلعاقة الى مرحلة التصميم الجامع 

Inclusive Design 

التكنولوجيا وتأثيرها في الوصول الى المعلومات •

والحق في الوصول الى المعلومات 19-تأثير جائحة الكوفيد•

حق علىالكورونااهم نتائج دراسة حديثة عن تأثير جائحة •
الوصول الى المعلومات في األردن ولبنان 

التصميم الجامع وكيفية واهمية اعتماده في تطوير •
التكنولوجيا الرقمية 



مراحل تطور التكنولوجيا الرقمية 



الحاسوب  

اعتمدت شركات الحواسيب خصائص إضافية لحق 1990منذ مطلع •

.الوصول واستخدام الحواسيب لألشخاص ذوي اإلعاقة بسعر إضافي 

من انفردت شركة ابل بإنشاء خصائص مكيفة لألشخاص ذوي اإلعاقة ض•
 Sticky Keys, and Mouseالحاسوب نفسه ومثال على ذلك خاصية 

keys ية والتي تّم تصميمها لألشخاص ذوي اإلعاقة الجسدية او الحرك



ابرز خصائص حاسوب ابل 

• Comes with a wide range of 
assistive technologies 

البصرية لالعاقة•

التعليق الصوتيخاصية•

خاصية استخدام بريل إضافة الى •

التعليق الصوتي 

درجة 40من الكثرتكبير الشاشة •

و التحّكم في خاصية عرض الفيدي•

ن وزيادة او تعديل نسبة التمايز بي

الوان الشاشة الى رمادي او ابيض او

اسود على ابيض 



خصائص حاسوب ابل 

االعاقة السمعية •

•iChat : خص خاصية وهي وسيلة للتواصل عبر االنترنت تتيح للش

يرا استخدام كتابة للكالم المسموع وقراءة الشفاه عبر استخدام الكام

.تحويل فوري للكالم المسموع الى كالم كتابي•

.   خاصية اعتماد وميض الشاشة إلبالغ الشخص عن أي انذار •



التصميم الجامع في شركة مايكروسفت 

• Microsoft

ما فيهم اعتمدت العديد من التكنولوجيا المكيفة إلمكانية الوصول للجميع ب•

قراءة األشخاص ذوي اإلعاقة الجسدية والبصرية والسمعية وصعوبة في ال

.  وغيرها 

والتي توفر معلومات عن  Ease of Accessخاصية إمكانية الوصول او •

تكييف المستندات لتكون متاحة للجميع 



التكنولوجيا وتأثيرها في الوصول الى المعلومات 



الملفات 



نشرات االخبار 



الصور المرفقة في الملفات او مواقع التواصل  



والحق في الوصول الى 19-تأثير جائحة الكوفيد 

المعلومات 

تأثير االغالق التام واعتماد التعلّم عن بعد •

-Zoomاالعتماد على منصات عدة مثل • Microsoft 
Teams, WebEx- Facetime- WhatsApp 

ليست كل هذه المنصات متاحة للجميع بما فيها األشخاص•

ذوي اإلعاقة 



اهم نتائج دراسة حديثة عن تأثير جائحة 

على حق الوصول الى المعلومات فيالكورونا

1األردن ولبنان 
معظم المعلومات •

الصادرة عن الوزارات 
وخاصة وزارة الصحة 
ة والتعليم لم تكن متاح

لألشخاص ذوي اإلعاقة 
.في لبنان واألردن 

موقع درسك في األردن •
خصص لتمكين الطالب
من متابعة دراستهم لكن

الموقع لم يكن مكيفا  
للطالب ذوي اإلعاقة 
البصرية او السمعية او

صعوبات التعّلم 



وناالكوراهم نتائج دراسة حديثة عن تأثير جائحة 

على حق الوصول الى المعلومات في األردن 

2ولبنان
جميع منصات اخذ االذن في التجّول ومواقع التسجيل •

لم تكن مكيفة ، ولم يكن 19-للحصول على اللقاح لكوفيد 
.  هناك خانة عن األشخاص ذوي اإلعاقة 



التصميم الجامع وكيفية واهمية اعتماده في تطوير التكنولوجيا 

الرقمية 

Inclusive design is a process that takes into 
account the diverse human, cultural and life cycles 
to improve human interaction, social participation, 
health and wellness, by involving the user in all 
aspects of design and development  
Shuayb, I  ( 2020, p 185) 

والثقافة التصميم الجامع هو االخذ بعين االعتبار لميزة التعددية واالختالف
ن  جودة والعادات بين األشخاص في جميع مراحل حياتهم لتطوير لتحسي

هم المنتج وإمكانية تفاعل األشخاص مع المجتمع والخدمات المحيطة ب
لب وتحسين جودة الحياة الصحية والنفسية لهم عبر انخراطهم في ص

عملية تصميم وتطوير أي منتج او خدمة 

Shuayb, I  ( 2020, p 185) 



التصميم الجامع وخصائصه 

انخراط المستخدمين في صلب عملية التصميم ▪

ناالستجابة الى تعددية واختالف احتياجات المستخدمي▪

توفير خيارات  تحترم  كيفية استخدام المنتج▪

توفير خدمة المرونة في المنتج▪

ابتكار خدمات سهلة وممتعة لالستخدام للجميع ▪



اعتماد التصميم الجامع من األساس عند ابتكار أي منتج 

يجب على الحكومات  تضمين سياسة اعتماد التصميم الجامع في جميع •
رونية المعلومات الصادرة عنها منذ البداية  بحيث تصبح جميع المواقع االلكت

ق والمعلومات الرقمية ووسائل االعالم والتواصل متاحة للجميع بما فيها ح
األشخاص ذوي اإلعاقة 

ل تبني واعتماد التصميم الجامع في جميع الخدمات العامة والخاصة  من خال•
عملية االخذ بعين االعتبار لتعددية األشخاص واحتياجاتهم وتضمينهم في أي

ابتكار او انتاج تكنولوجي 

، كتابة اعتماد لغة مبسطة ، رسوم كرتونية ، توصيف صوتي للمحتوى المرئي•
الد او وصفية للنص الصوتي ، اعتماد  مترجمين لغة اإلشارة المعتمدة في الب

.  اإلشارة الدولية 
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