
ي الم
 
نطقة العربية بناء السياسات الوطنية المتعلقة بالنفاذية الرقمية ف

كت   عىل المنصة العربية لإلدماج الرقمي 
بالتر

November 25, 2021







































 

        

      

                                                                                                                                                                                        

 .                          

 .                                                                                                               

                                  .                                                                         /                                                                                          

 .                                               

 .                                                                                                                                

 

          

      

•                                                                                                                                                                        :                

                          

•                                                                                                                                                                      :                 

                        

•                                          :           55                                                                                                                     

•                                                                                                                                               :                                 

•                                                                                                                     :                                                           

                                      

•                                                                                                                          /                                                :         

                                    

•                                                                                                  :                  

•                                                                                                                                                                        :              

 .                                                                

 )                         (

 



المراجع الممكن االعتماد عليها في بناء السياسة الوطنية

القوانين

السياسات

القرارات

االتفاقات الدولية





نموذجمكوناتبناء
يةللنفاذالوطنيةالسياسة

للجمهوريةالرقمية
علىاستنادا  اليمنية

الوطنيةاإلستراتيجية
-2014)لإلعاقة
2018)



ةلإلعاقالوطنيةاإلستراتيجيةعلىاستنادا  اليمنيةللجمهوريةالرقميةللنفاذيةالوطنيةالسياسةنموذجمكوناتبناء
(2014-2018)



لإلعاقةالوطنيةاإلستراتيجيةعلىاستنادا  اليمنيةللجمهوريةالرقميةللنفاذيةالوطنيةالسياسةنموذجمكوناتبناء (2014-
2018)



لإلعاقةالوطنيةاإلستراتيجيةعلىاستنادا  اليمنيةللجمهوريةالرقميةللنفاذيةالوطنيةالسياسةنموذجمكوناتبناء (2014-
2018)



بناء مكونات نموذج السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية للجمهورية اليمنية من قالب أداة مساعد راسمي السياسات 

(2018-2014)واستنادا  على اإلستراتيجية الوطنية لإلعاقة 

المقدمة•

ي،وطنكفلت المواثيق والعهود الدولية حقوقا شاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة وحثت الدول األطراف على كفالة تلك الحقوق وإعمالها على المستوى ال

م ويمثل التصديق على االتفاقية 2008ولقد كانت الجمهورية اليمنية من الدول األوائل التي سارعت بالتوقيع والتصديق على االتفاقية والبروتوكول االختباري في عام 

.41ادة رقم مة ملعاوبرتوكولها االختياري تتويجا لتوجهات الجمهورية اليمنية التي جسدھا الدستور بنصه على مساواة جميع المواطنين في الحقوق والواجبات ا

م كإطار مؤسسي يكفل رسم السياسات والبرامج 1991لعام ( 5) وتواصلت تلك الجهود بتأسيس اللجنة الوطنية العليا لرعاية المعاقين بموجب القرار الجمهوري رقم 

ن المجتمع وتبع الفئة ملك الوطنية الهادفة إلى رعاية وتأھيل األشخاص ذوي اإلعاقة وكذلك تنسيق جهود جميع الجهات المسئولة عن تقديم خدمات الرعاية والتأھيل لت

م1999لسنة ( 61) رقم ين ذلك مجموعة مناإلجراءات والقوانين التي تؤكد إھتمام ورعاية الدولة لفئة األشخاص ذوي اإلعاقة منها إصدار قانون رعاية وتأھيل المعاق

.م 2002لسنة ( 2) وكذلك قانون صندوق رعاية وتأھيل المعاقين رقم 

ى منصات ة علوفرواستكماال  لما سبق تم رسم السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية لضمان إمكانية حصول االشخاص ذوي اإلعاقة على الخدمات والمعلومات المت

.وتجهيزات تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت على قدم المساواة مع اآلخرين

.ويشمل ذلك إزالة الحواجز التي تحول دون الوصول إلى منتجات وخدمات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستخدامها

سهل، وأن تزيد من أكشاك النفاذ العام أن تجعل الحياة اليومية أ/ويمكن لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، مثل الحواسيب والهواتف النقالة والمواقع الشبكية ومحطات

.كما يمكن لها أن تحسن التعلم، وأن تسهل تبادل المعلومات، وأن تعزز الحياة االجتماعية. إنتاجية العمل



بناء مكونات نموذج السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية للجمهورية اليمنية من قالب أداة مساعد راسمي السياسات 

اتالتعريف•(2018-2014)واستنادا  على اإلستراتيجية الوطنية لإلعاقة 
ناث ھو قابلية استخدام منتجات أو معلومات أو خدمات ما قائمة على تقنية المعلومات واالتصاالت من قبل األشخاص ذوي اإلعاقة من اإل–النفاذية الرقمية 

.والذكور وكبار السّن بنفس درجة وفعالية استخدامها من قبل األشخاص غير األشخاص ذوي اإلعاقة من اإلناث والذكور

معبهدف إيقاف والمجتلة اإلعاقة ھي إھدارا للطاقة الكامنة في الفرد والمجتمع وتستوجب اآلثار االقتصادية واالجتماعية السلبية الناجمة عنها تضافر جهود الدو

ى الفرد ة علائدذلك اإلھدار والعمل على تطوير قدرات األشخاص ذوي اإلعاقة والنظر إلى تلك الجهود على أنها استثمارات اقتصادية واجتماعية ستعود بالف

..والمجتمع

د عاماً والذين بحكم تقّدمهم في العمر تناقصت قدرتهم الوظيفية على التفاعل العادي مع أح55ھم األشخاص البالغين من العمر ما ال يقل عن –كبار السّن 

.أجهزة تقنية المعلومات واالتصاالت

ن قدراتهم ھي تقنية إلكترونية مبتكرة تعين األشخاص ذوي اإلعاقة من اإلناث والذكور وكبار السّن أو تحّسن م–تقنية المعلومات واالتصاالت المساعدة 

.الوظيفية على استخدام تقنية المعلومات واالتصاالت أو تزيدھا

من األمثلة منتج أو أداة قائمة على تقنية المعلومات واالتصاالت موضوعة في مكان عمومي، و–التجهيزات العمومية القائمة على تقنية المعلومات واالتصاالت 

.على ذلك األكشاك اإللكترونية، والمحطات الطرفية، وماكينات الصراف اآللي

خزينها المتصلة ببعضنا البعض في شكل إلكتروني، ويمكن النفاذ إلى المعلومات وت/ تشير إلى مجموعة أو مجموعات من البيانات المنطقية–المعلومات 

.وتقديمها عبر وسائط متنوعة مثل النصوص، والجرافيك، والصوت، والوسائط المتعددة

.ھي خدمات إلكترونية تُقّدم إلى الجمهور، وفي الغالب يمكن الوصول إليها عبر الهواتف المتنقلة أو أجهزة الحاسب اآللي–الخدمات اإللكترونية 

ي وضع ھي مؤسسة أو وحدة تملك وظائف إدارية وتنظيمية وتمارس السلطة، ويقع على عاتقها مسؤولية مباشرة تجاه الجمهور أو تكون ف–الجهة الحكومية 

.المسائلة المباشرة تجاھه، ومن األمثلة على الجهات الحكومية الوزارات والمجالس والهيئات والبلديات

ةامة لتلك البيئيرى النموذج االجتماعي لإلعاقة أن اإلعاقة ھي تفاعل الحالة الوظيفية لشخص ما مع البيئة المادية والثقافية والسياسة الع: النموذج االجتماعي 



السياساتراسميمساعدأداةقالبمناليمنيةللجمهوريةالرقميةللنفاذيةالوطنيةالسياسةنموذجمكوناتبناء
لإلعاقةالوطنيةاإلستراتيجيةعلىواستنادا   (2014-2018)

الوالية الوطنية 

يز النفاذ التي دخلت ح" االتفاقية"ھي من األطراف الموقعة على اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من اإلناث والذكور ( الجمهورية اليمنية)إن 

موقعة وتعترف االتفاقية بإمكانية النفاذ كشرط لألشخاص ذوي اإلعاقة لممارسة حقوقهم وحرياتهم األساسية، وتشترط على األطراف ال. 2008آيار /في مايو

دمات وارئ وخالطاتخاذ التدابير المناسبة لضمان تمتع األشخاص ذوي اإلعاقة من اإلناث والذكور بالنفاذية الى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخدمات 

.اإلنترنت على قدم المساواة مع اآلخرين

خصوص ى وجه العلوانطالقاً من التزام الجمهورية اليمنية في احترام المواثيق واالتفاقيات الدولية واإلقليمية عامة ومواثيق حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

ي والعقد العربي لألشخاص ذو. والقواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة ( 2006) ذوي اإلعاقة -وأھمها اتفاقية حقوق األشخاص

الدولي حيث أكدت الجمهورية اليمنية التزامها بتلك المواثيق ليس من خالل التوقيع والتصديق عليها فحسب بل وشارك المجتمع( 2013–2004) اإلعاقة 

.  بصياغتها والحث على االلتزام بها

اس من مكون أسة والنظر إلى مسألة اإلعاقة ، وإدماج قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة كجزء ال يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة في الجمهورية اليمني

.مكونات المبادرات الحكومية والمجتمع ذات الصلة



بناء مكونات نموذج السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية للجمهورية اليمنية من قالب أداة مساعد راسمي السياسات 

(2018-2014)واستنادا  على اإلستراتيجية الوطنية لإلعاقة 

الرؤية

مجتمع للجميع : الرؤية 

اطنين بأنها خلق بيئة شاملة يكون فيها كافة المو" مجتمع للجميع" لقد تم تعريف مصطلح 

.موضع تقدير واحترام بغض النظر عن أوضاعهم المختلفة

ال في وفي مجتمع كهذا فان جميع األفراد، بما فيهم األشخاص ذوي اإلعاقة، سيلعبون دورا فاع

أن إن األشخاص ذوي اإلعاقة يشكلون جزءا اليتجزأ من المجتمع ككل وينبغي. عملية التنمية

مجتمع "إن مفهوم . تتاح لهم فرص المساھمة بخبراتهم ومواھبهم وقدراتهم في التنمية الوطنية

ما يعد ، والذي يعبر في محتواه عن التنوع البشري وتنمية كل اإلمكانات البشرية إن" للجميع

(2006) تجسيدا لروح اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 



السياساتراسميمساعدأداةقالبمناليمنيةللجمهوريةالرقميةللنفاذيةالوطنيةالسياسةنموذجمكوناتبناء
لإلعاقةالوطنيةاإلستراتيجيةعلىواستنادا   (2014-2018)

األھداف

والقطاع اع االتصاالت،وقطاألھداف من ھذه السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية ھي تنظيم التحول الى النفاذية الرقمية لمقدمي الخدمات العامة من القطاع الحكومي 

خمسين الصحة، التعليم، التجارة االلكترونية، وأنظمة المدفوعات التجارية، وشركات القطاع الخاص الذي يزيد عدد موظفيها أكثر من)الخاص المقدم للخدمة العامة 

:، وبناء عليه سوف يتم(شخص وتعمل في مجال الخدمة العامة أو تعمل في صناعة ونشر المحتوى الرقمي بأنواعه

الرقمية بالعمل تأمين الهواتف المعززة بتقنيات النفاذية الرقمية والمخصصة لألشخاص ذوي االعاقة، وتطوير واجهات الخدمات( خدمات االتصاالت)مطالبة مقدمي 

كن أن التي يمميةلتلك الشركات بما يتوافق مع معايير النفاذية الرقمية، ضمناً خدمات الطوارئ، وتعزيز ما سبق بمجموعة معرفة األماكن من الهواتف العمو

 ً .يستخدمها األشخاص ذوي اإلعاقة من اإلناث والذكور معززة بالنفاذية الرقمية، حيثما كان ذلك مناسباً وضروريا

ات معززة ة، الى خدممولمطالبة مؤسسات القطاع العام بالبدء بتحويل خدماتها الرقمية المنشورة على المواقع االلكترونية، وضمن تطبيقات األجهزة الهاتفية المح

.بالنفاذية الرقمية، وفق خطة تنفيذ مرتبطة أوالً بالخدمات ذات األولوية لألشخاص لذوي اإلعاقة

لرقمية، الخدمة ااك مطالبة القطاع المصرفي العام والخاص بتنفيذ تحسينات على خدماتها الرقمية المنشورة على االنترنت أو تطبيقات األجهزة المحمولة، وآكش

.وأجهزة الصراف اآللي، ووضعها في أمكان موزعة ومعلن عنها ويسهل على األشخاص ذوي اإلعاقة من اإلناث والذكور الوصول اليها

.وضع خطة زمنية لالستجابة لمتطلبات النفاذية الرقمية لكل من تلك القطاعات

:  مثال)لتزام بها المطلوب االية تحديد آليات اإلنفاذ والرقابة على عمليات التنفيذ والتوافق مع متطلبات النفاذية الرقمية، وتحديد المعايير التقنية المحلية والعالم

WACG 2.0 وبأي مستوى منها(A,AA,AAA  .))



السياسةنموذجمكوناتبناء
الرقميةللنفاذيةالوطنية
داةأقالبمناليمنيةللجمهورية
السياساتراسميمساعد
يةاإلستراتيجعلىواستنادا  
-2014)لإلعاقةالوطنية

2018)

محاور العمل

:ھي( الجمهورية اليمنية)مجاالت العمل كما حددتها 

تطوير التشريعات الخاصة بالنفاذية الرقمية 

(  االنترنت، التطبيقات، المسموع، والمرئي)المحتوى الرقمي بأنواعه 

أجهزة الكمبيوتر وأنظمة التشغيل

أجهزة الصراف اآللي وحجز التذاكر وآالت تسجيل الوصول

الهواتف الذكية

أجهزة التلفزيون المتعلقة بخدمات التلفزيون الرقمي

خدمات الهاتف والمعدات ذات الصلة

الوصول إلى خدمات الوسائط السمعية والبصرية مثل البث التلفزيوني والمعدات االستهالكية ذات الصلة

الخدمات المتعلقة بنقل الركاب الجوي والباص والسكك الحديدية والمياه

الخدمات البنكية

الكتب اإللكترونية

مواقع التسوق عبر اإلنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول

والقطاعات المستهدفة ضمن المدى القصير والمتوسط حيث تم

:  تحديد تسعة قطاعات على النحو التالي

الصحة

العمل

التعليم

الرياضة والترفية

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

المنشآت التحتية و تسهيل إمكانية الوصول

الحماية االجتماعية/ الضمان 

النقل العام

االعالم



ةالوطنيالسياسةنموذجمكوناتبناء
منيةاليمنللجمهوريةالرقميةللنفاذية
السياساتراسميمساعدأداةقالب

طنيةالواإلستراتيجيةعلىواستنادا  
(2018-2014)لإلعاقة

التوعية واالدماج 

ارة يجب على وزارة الشؤون االجتماعية والعمل واالتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين ووز

االتصاالت وتقنية

فية جعل المعلومات تصميم وتقديم أفضل أدوات االتصال لالشخاص ذوي اإلعاقة واقتراح آليات حول كي

.ھذه األدوات متاحة

.يجب إتاحة وتوفير وسائل االتصال لالشخاص ذوي اإلعاقة بمختلف فئاتهم 

.تطوير قدرة وسائل االتصال لتقديم خدماتها بطريقة يسهل الوصول إليها

عيل المجتمع يجب نشر المعلومات المتعلقة باإلعاقة من قبل وسائل اإلعالم الجماعي لتوعية وتعبئة و تف

المدني

.وبالتالي تعزيز اندماج األشخاص ذوي اإلعاقة

شخاص يجب على وسائل اإلعالم رفع مستوى الوعي لدى المجتمع المدني بشـأن حقوق ومسؤوليات األ

.ذوي اإلعاقة

ماعية يجب على وسائل اإلعالم الجماعي أن تتخذ تدابير للحد من الصور النمطية والمعتقدات االجت

والثقافية

.والممارسات السلبية المتعلقة باإلعاقة ، وخاصة فيما يتعلق بالنساء ذوات اإلعاقة

:ينبغي لمقدمي خدمات االتصاالت التي تتاح للجمهور

المنطقة ضمان توفير الالفتات المناسبة، بما في ذلك استخدام الرموز العالمية حسب االقتضاء، في

نترنت المجاورة مباشرة للهواتف العمومية المركبة أو أكشاك الهواتف العمومية أو نقاط الوصول إلى اإل

.في المجتمعات المحلية التي تبلغ عن إمكانية الوصول إليها

ة لألشخاص تدريب الموظفين على كيفية خدمة العمالء ذوي اإلعاقة واإللمام بجميع ميزات النفاذية الرقمي

اعدة ذوي اإلعاقات المختلفة، ويجب أن يتضمن تدريب الموظفين استخدام التجهيزات المساعدة ومس

.األشخاص ذوي اإلعاقة من اإلناث والذكور فيزيائيا  



السياسةنموذجمكوناتبناء
الرقميةللنفاذيةالوطنية
داةأقالبمناليمنيةللجمهورية
السياساتراسميمساعد
يةاإلستراتيجعلىواستنادا  
-2014)لإلعاقةالوطنية
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آليات توفير النفاذية الرقمية 

عدم التمييز

من واجب مقدمي خدمات النفاذية الرقمية تجنب التمييز، حتى عن غير قصد، إزاء 

األشخاص ذوي اإلعاقة من اإلناث والذكور بسبب عدم إمكانية النفاذ إلى مرافقهم 

في " التصميم الشامل"ويمكن تحقيق ذلك من خالل تطبيق مبادئ . ومنتجاتهم وخدماتهم

قمية مؤسساتهم، وذلك عن طريق تنظيم برامج توعية وإعالنات معتمدة على النفاذية الر

.والخدمات والخيارات والمعدات المتاحة عبرھا لألشخاص ذوي اإلعاقة

.  ضمان إمكانية النفاذية الرقمية بشكل منتظم في مواقع الخدمات الرقمية العامة

بين توفر األماكن والمعدات والبرمجيات، المطلوبة لتحقيق لنفاذية الرقمية دون تميز

.منطقة وأخرى اقتصادياً أم ريف ومدينة

توافر أماكن ومعدات وبرمجيات يمكن الوصول إليها

عانون من ينبغي أن تكون أجهزة النفاذية الرقمية العامة المستقلة متاحة لألشخاص الذين ي

عي أو أنواع مختلفة من الكف البصري والعاھات البصرية، والذين يعانون من الكف السم

.  من ضعاف السمع، وأولئك الذين لديهم اعاقات تمنعهم أو تحد من حركتهم

.ة الرقميةالتأكد من ازالة أي عوائق تمنع إمكانية النفاذ إلى البيئة المادية المعززة بالنفاذي
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خدمات الطوارئ

دمات ينبغي أن يكون األشخاص ذوو اإلعاقة قادرين على استخدام وسائل االتصال للحصول على خ

كنولوجيا الطوارئ، ويجب أن يكونوا قادرين على االتصال بخدمات الطوارئ مجانا  بغض النظر عن الت

.أو الجهاز الذي يستخدمونه
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التدريب

أسس يجب أن يتم تدريب الموظفين في مراكز تقديم الخدمات العامة وبشكل دوري حول النفاذية الرقمية،

التعامل مع العمالء من األشخاص ذوي اإلعاقة من اإلناث والذكور ويجب أن يشمل ھذا التدريب معلومات 

تاحة حول الثقافة واللغات والمعايير المجتمعية لألشخاص ذوي اإلعاقة وكذلك مبادئ النفاذية الرقمية واال

والحلول ومصادر المعلومات
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متطلبات مطابقة المقاييس

WCAG 2.0من المعيار  "AA"إن كامل المواقع الحكومية الخدمية العامة يجب أن تتوافق مع الدرجة 
حول ( 1.0)ودليل اإلرشادات النسخة  "W3C"كامل المواقع الحكومية الخدمية العامة يجب أن تتوافق مع أفضل الممارسات المعتمدة من 

.”Mobile devices“’ المواقع الخاصة باألجهزة المحمولة 



                                                                                                       
(2018-2014)                                   إل     

بيان النفاذية

توافق مع المبادئ التوجيهية ولتحقيق ھذا الهدف، فقد جرى تصميم الموقع بما ي. تم تصميم وبرمجة البوابة بطريقة تضمن تسهيل وصول جميع المستخدمين إلى المحتوى اإللكتروني بسهولة ويسر

.(WCAG) 2.0الخاصة بتيسير استخدام المحتوى 

:وتسعى ھذه المبادئ لضمان أن تكون عملية تصفح المحتوى والوصول إليه في متناول مجموعة واسعة من ذوي االحتياجات الخاصة، بما في ذلك

العمى وضعف البصر

الصمم وفقدان السمع

صعوبات التعلم

اإلعاقات اإلدراكية

محدودية الحركة

صعوبات النطق

الحساسية للضوء

.مزيج مما سبق

.وتخضع البوابة لعملية تقييم منتظمة لمعرفة مدى توافقها مع مبادئ وقواعد سهولة الوصول

ع، اتصل بنا للحصول لى المعلومات على الموقل إإذا كنت تستخدم تقنيات مساعدة مثل قارئات الشاشة وأجهزة تعقب العين وبرامج التعّرف على الصوت أو غيرھا، وتواجه أية صعوبة في الوصو

.على المعلومات التي تحتاج إليها
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الحوكمة

إلعاقة وفقا ذوي الالشخاصالخدمات وتقديمالجهودتنسيقومن خالل وزارة الشئون االجتماعية والعمل بتولي مسئولة نفسهااليمنيةلقد ألزمت الحكومة 

ذوي االعاقة صلالشخاواالنشطة والمشاريعبكافة الخدمات االيفاءالتابعة على والصناديقاالجتماعيةالرعايةتعمل عبر قطاع فهيالمنظمة لذلك للقوانين

ديمتقذوي االعاقة وضمان لالشخاصالتي كفلت الحقوق التشريعاتحزمة من اليمنيةاصدرت الحكومة –الجهاتكافة بينومن اجل تكامل الخدمات –

.الرقميةالتفاذيةمنها خدمات لهمالخدمات 

كالصحة جتماعيةاالبالخدمات يتعلقفيماالمحليةالمجتمعات الحتياجاتالرسمي لالستجابة المباشرة التفويضللتنميةالصندوق االجتماعي يمتلكوحيث 

.وضم اليها التزامها بتحقيق النفاذية الرقمية. الصغيرةالمشاريعوتمويلوالمياهالريفيةفضال عن الطرق والتعليم

:ويحدد الصندوق 

الجهة العامة المشرفة على حسن تنفيذ وااللتزام بالخطة الزمنية التنفيذية الملحقة بالسياسة الوطنية للنفاذية الرقمية-

الشخص المسؤول في كل وزارة، إدارة، قسم، عن تنفيذ ما يخصه من مجال تحقيق النفاذية الرقمية-

تحديد زمن اإلنجاز لكل مرحلة من مراحل تطبيق سياسة النفاذية الرقمية وخطة إنجازھا-

آليات ومعايير قياس اإلنجاز في تطبيق سياسة النفاذية الرقمية وخطة إنجازھا، تواتر تقارير التنفيذ -



              

جلسة أسئلة واجوبة


