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دليل العرض التقديمي  حول
كت   عىل المنصة ال

ي المنطقة العربية بالتر
 
عربية لإلدماج الرقمي بناء السياسات الوطنية المتعلقة بالنفاذية الرقمية ف

مشروع المنصة حول 
العربية للشمول الرقمي  

(ADIP  )

ة االسبقية العربية للمنص
العربية لإلدماج الرقمي 

السياسة االسكوا نموذج 
الوطنية للنفاذية الرقمية

نموذج االسكوا يعتمد 
الشامل /التصميم العام

نموذج االسكوا و مؤشر 
قياس النفاذية الرقمية

التي ضمها السمات التسع 
المطلوبة نموذج االسكوا و 

في تصميم السياسة 
الوطنية للنفاذية الرقمية

اإلسكوا مكونات نموذج 
نية السياسة الوطلتصميم 

للنفاذية الرقمية 





عن المبادرة

ناء للتقنيات الرقمية دور حيوي في تمكين الناس وفي ب•
.مجتمعات أكثر شموالا 

نطقة سّجل قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الم•
ا نحو اإلدماج الرقمي ا ملحوظا قّدم ال لكن هذا الت. العربية تقدما

تفادة ينفي الحاجة إلى سياسات وطنيّة فعالة لتيسير اس
األشخاص ذوي اإلعاقة من تكنولوجيا المعلومات 

ا وضع مبادئ توجيهي. واالتصاالت ة ومن الضروري أيضا
ي المواقع فنية وطنية لتيسير االستفادة من هذه التكنولوجيا ف

ة اإللكترونية العامة، والخدمات اإللكترونية، وأدوات وأجهز
.تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وقنوات اإلعالم



(  ADIP)المنصة العربية لإلدماج الرقمي  

Arab Digital Inclusion Platform.

الرقميلإلدماجالعربيةالمنصةتوفر•
المتعلقةالمعلوماتإلىالوصولإمكانية
لكذفيبماالعربية،المنطقةفيباإلعاقة
"وااإلسك"نشرتهاالتيوالدراساتالبحوث
والدولية؛اإلقليميةالمنظماتمنوغيرها
هذافيالعربيةالمنطقةوسياساتقوانين
فيتفيدالتياألدواتمجموعاتالمجال؛
ةالتوجيهيواإلرشاداتالسياساتتطوير
منالمثلىالممارساتالرقمية؛للنفاذية
.الرقميةالنفاذيةفيالعربيةالمنطقة



ة منتجات المنصة العربي
لإلدماج الرقمي

انجاز منصة رقمية تشمل •
مجموعات األدوات، وأفضل 

الممارسات، وغيرها من المواد 
ذات الصلة، وشبكة من 

م الممارسين على اإلنترنت تض
ايا جهات التنسيق المعنية بقض

.اإلعاقة

: واصدار 

للسياسات " اإلسكوا"نموذج •
منطقة الوطنية للنفاذية الرقمية في ال

العربية

االرشادات الفنية الوطنية •
عربيةللنفاذية الرقمية في المنطقة ال



للسياسات " اإلسكوا"نموذج 

ي الوطنية للنفاذية الرقمية ف

رّكز علىيالمنطقة العربية 

ع مساعدة متخذي القرار في وض

اذية إطار عام لسياسة وطنية للنف

الرقمية وذلك من أجل دعم 

تمكين وصول األشخاص ذوي 

ومات اإلعاقة إلى تكنولوجيا المعل

واالتصاالت وللخدمات العامة

مجتمع أكثر والوصول الى 

.شمولية

عربيةللسياسات الوطنية للنفاذية الرقمية في المنطقة ال" اإلسكوا"نموذج 



الرقمي االسبقية العربية للمنصة العربية لإلدماج

وافق ترتبط المنصة العربية لإلدماج الرقمي بت•
بيروت حول التكنولوجيا من أجل التنمية 
المستدامة في المنطقة العربية وبخطة عام 

حقوق وتدعم تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة ل. 2030
األشخاص ذوي اإلعاقة التي تهدف إلى ضمان 
تمتع األشخاص ذوي اإلعاقة بحقوق اإلنسان 

ّصة ولهذه الغاية، تضع المن. والحريات األساسية
ة بتصّرف صانعي القرارات والجهات المعني
مجموعةا من المعارف واألدوات وأفضل 

ئ الممارسات لتمكينهم من وضع سياسات ومباد
من توجيهية وإطالق مبادرات تيّسر االستفادة
جوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وسد الف
ة العامة الرقمية، وال سيّما في المواقع االلكتروني

.  والخدمات اإللكترونية



حولاإلعاقةذويمنشخصمليار
االعاقةذويمنواحدشخصأي،العالم

أشخاصسبعةكلمن

فيالرقميةللنفاذيةالوطنيةللسياسات "اإلسكوا"نموذج

ضعوفيالقرارمتخذيمساعدةعلىيرّكزالعربيةالمنطقة

عمدأجلمنوذلكالرقميةللنفاذيةوطنيةلسياسةعامإطار

تكنولوجياإلىذوي اإلعاقةاألشخاصوصولتمكين

معمجتالىوالوصولالعامةوللخدماتواالتصاالتالمعلومات

.شموليةأكثر



المنصة العربية لإلدماج الرقمي                   
(ADIP  )

Arab Digital Inclusion Platform.

ول إلى توفر المنصة العربية لإلدماج الرقمي إمكانية الوص•
ا في ذلك المعلومات المتعلقة باإلعاقة في المنطقة العربية، بم

وغيرها من " اإلسكوا"البحوث والدراسات التي نشرتها 
ة العربية المنظمات اإلقليمية والدولية؛ قوانين وسياسات المنطق

في هذا المجال؛ مجموعات األدوات التي تفيد في تطوير
ممارسات السياسات واإلرشادات التوجيهية للنفاذية الرقمية؛ ال

.المثلى من المنطقة العربية في النفاذية الرقمية

:  وأصدرت المنصة دليلي عمل •

ة للسياسات الوطنية للنفاذي" اإلسكوا"نموذج : األول •
الرقمية في المنطقة العربية

ة في االرشادات الفنية الوطنية للنفاذية الرقمي: الثاني •
المنطقة العربية



عملية صياغة نموذج االسكوا 
رقمية للسياسة الوطنية للنفاذية ال

الوطنيةالسياسةنموذجصياغةعمليةأنمنالرغمعلى•

ا الرقميةللنفاذية ا اجحةالنالممارساتأفضلعلىتعتمدعمليا عالميا

ا، ا أنهاغيروعربيا صيةخصوهناكأناالعتبارفيتأخذأيضا

الممارساتتلكفيمحّددةجوانبإنجاحفيساعدتوطنية

ا الخصوصيةتلكالفضلى، يفوأخرىالظروف،فيأحيانا

وصانعيعالجهاأنيجبوالتيالبشرية،أمالماليةاإلمكانات

.وظروفهااومتطلباتهبلدانهمضمنالمحّددةسياقاتهافيالسياسات

العربيةطقةللمنالرقميةللنفاذيةالوطنيةالسياسةنموذجيستند•

والتيالعربيةالرقميةالنفاذيةتجاربفيالمدروسةالعواملإلى

دونوذلكالعالم،منالمنطقةلهذهخصوصيتهافياألقربهي

لهاوالتصديدرسهامنالبدوالتيالعالميةالمكوناتاهمال

:ومنهاةالرقميللنفاذيةالوطنيةالسياسةضمنتنعكسبإجراءات

الموضوعي/التمييز اإلجرائي•

، intersectionalityالتقاطعية•

:كحاجز أمام النفاذية الرقمية

المرأة 1.

األطفال 2.

األقليات3.

اعية الطبقة االقتصادية واالجتم4.



اذية إلطار العام لبناء سياسة وطنية للنفا: نموذج االسكوا 
 عىل 

ً
نموذجالرقمية ودورة تصميم السياسات اعتمادا

"ROAMEF"

Rationale

االسباب 
الموجبة

Objectives

األهداف

Appraisal

التحديد 
والتوزين

Monitoring

ذمراقبة التنفي

(الرصد)

Evaluation

التقييم 

Feedback 

رصد النتائج
وردود الفعل

ز السياسات إن تصميم السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية، تخضع لنفس خطوات انجا

ROAMEF cycle"تم طرح نموذج 2003الحكومية األخرى، وفي العام  - "

ات، كنموذج معياري لبناء السياس" حكومة المملكة المتحدة البريطانية"من قبل 

ة للنفاذية والتحسين المستمر لها، وهو النموذج المقترح لوضع قالب السياسة الوطني

.الرقمية المقترح

ROAMEF Cycle



Rationale-لوضع السياسةة باألسباب الموج

لم تتدخل الدولة بوضع هذه السياسة؟-وةأسئلة من الممكن االستعانة بها لتحقيق هذه الخط

ماهي آثار تأخر وضع السياسة الوطنية؟ -

اسة؟الفرصة التي تتصدى لها الدولة عبر هذه السي/ المشكلة/ ما هي القضية-

/  ماهي المعلومات المدعومة باألدلة واالحصاءات والمتوفرة عن هذه القضية-

الفرصة؟ / المشكلة

ماهي األولويات الملحة التي يجب معالجتها في هذه السياسة؟-

ه من هي المؤسسات الحكومية والخاصة مؤسسات المجتمع المدني المعنية بهذ-

السياسة وماهي حدود مسؤولياتها؟

ما هي العوائق التي من الممكن أن تعيق تنفيذ السياسة الوطنية؟-

اء السياسة ماهي أنواع عمليات استقصاء اآلراء التي رافقت عمليات التحضير لبن-

الوطنية للنفاذية الرقمية؟

ية إلطار العام لبناء سياسة وطنا: نموذج االسكوا 
 للنفاذية الرقمية ودورة تصميم السياسات اع

ً
تمادا

"ROAMEF"نموذج عىل 



Rationale-لوضع السياسةاألسباب الموجبة 

ولحالرأياستقصاءعملياتفيالمدنيالمجتمعمنظماتآراءتضمينتمهل-

الرقمية؟للنفاذيةمتطلباتهم

اءاستقصعملياتفييرعاهممنأواالعاقةذوياألشخاصآراءتضمينتمهل-

الرقمية؟للنفاذيةمتطلباتهمحولالرأي

الحلولومتطلباتحولالرأياستقصاءعملياتفيالخاصالقطاعاشراكتمهل-

.الرقميةللنفاذيةالوطنيةالسياسةضمنالمقترحة

السياسةناءلبالتحضيرعملياتفيالمختصينوالباحثينالخبراءاشراكتمهل-

الرقمية؟للنفاذيةالوطنية

قانونية،والوالتقنية،واالجتماعية،واالقتصادية،السياسة،العواملدراسةتمهل-

سياسةالضمنالمقترحةبالحلولتتأثرأوتؤثرأنالممكنمنوالتيواألخالقية

الرقمية؟للنفاذيةالوطنية

Pushing to make accessibility the norm, not 
the exception

اءالدفع باتجاه اعتماد معايير النفاذية كمعيار دائم، ال كاستثن

وةأسئلة من الممكن االستعانة بها لتحقيق هذه الخط

ية إلطار العام لبناء سياسة وطنا: نموذج االسكوا 
 للنفاذية الرقمية ودورة تصميم السياسات اع

ً
تمادا

"ROAMEF"نموذج عىل 



Rationale-لوضع السياسةاألسباب الموجبة 

لرقميةتعليمات لواضعي السياسة الوطنية للنفاذية ا

س إن وضع سياسة حكومية تحتاج الى واضع سياسات يتحس
د هو موجواألسباب الموجبة لوضع سياسة جديدة أم تعديل ما

جيدة منها، ويستشعر أهميتها ومستوى الحاجة اليها من قراءته ال
ا والتي بمجموعها تطالب للمعلومات والمطالبات والضغوط أحيانا

.بتعديل سياسة ما أم وضع سياسة

واضع السياسة الجيد يعتمد على المشاورات مع أصحاب 
المصلحة والخبراء والتحليل االحصائي والدراسات االكاديمية، 
ورأي منظمات المجتمع المدني التخصيصية، والقطاع الخاص 
ذي العالقة بالسياسة المطلوب وضعها، أم اجراء تحسينات 

.عليها

إن عمليات التحسين المستمر على الخدمات العامة هي أهم 
.األسباب الموجبة التي تحكم عملية إيجاد السياسات الوطنية

ية إلطار العام لبناء سياسة وطنا: نموذج االسكوا 
 للنفاذية الرقمية ودورة تصميم السياسات اع

ً
تمادا

"ROAMEF"نموذج عىل 



Rationale-لوضع السياسةاألسباب الموجبة 

لرقميةتعليمات لواضعي السياسة الوطنية للنفاذية ا

ا الوطنيةالسياسةواضع االقليمية،والوطنيةبالعواملأسبابهترتبطماغالبا

:عواملأي"بيستل"عواملندعوهاوالتيالعواملوتلكوالعالمية،

Politicalسياسية،-

Economicalاقتصادية،-

Socialاجتماعية،-

Technicalتقنية،-

Legalقانونية،-

الىيحولهاالسياساتواضعيبعضوأEnvironmentalوبيئية،-

Ethical،ا األخالقيةالقيمةأي .البيئيةعنعوضا

PESTLE"بيستللمعامالتيستجيبأنالسياساتواضععلىأنأي drivers"ا المستهدفة،للسياسةكبنياناألساسيةاسئلتهاعلىواإلجابة جزءوايضا

المخاطربتحليلالقادمالخاصالقسمفيمذكورهوماوهذالهااالستجابةوآلياتالتحدياتتعريفمنيتجزأال

ية إلطار العام لبناء سياسة وطنا: نموذج االسكوا 
 للنفاذية الرقمية ودورة تصميم السياسات اع

ً
تمادا

"ROAMEF"نموذج عىل 



Objectivesتحديد األهداف 

اذية الرقميةماهي النتائج المستهدفة والتي ستعالجها السياسة الوطنية للنف-

ما هو شكل النجاح المتوقع من التدخل الحكومي عبر سياسة وطنية-

للنفاذية الرقمية؟

؟ماهي مؤشرات نجاح سياسة النفاذية الرقمية على المستوى الوطني-

ية للنفاذية من هم الشرائح التي ستستفيد من تطبيق أهداف السياسة الوطن-

الرقمية وكيف؟،

موحات هل تحقق أهداف السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية متطلبات وط-

؟المستفيدين منها

ماهي أدوات وأنواع ووحدات قياس نجاح هذه السياسة؟-

أسئلة من الممكن االستعانة بها لتحقيق هذه الخطوة

ية إلطار العام لبناء سياسة وطنا: نموذج االسكوا 
 للنفاذية الرقمية ودورة تصميم السياسات اع

ً
تمادا

"ROAMEF"نموذج عىل 



Objectivesتحديد األهداف 

في عملية " SMART-سمارت "عادة ما يستخدم صانعو السياسات مبدئ 

:  تحديد األهداف وتوزينها وترتيب اولوياتها فاألهداف يجب أن تكون

"  Specific"محددة وواضحة -•

"Measurable"قابلة للقياس -•

"Achievable"قابلة للتحقيق -•

"Relevant"متعلقة مباشرة بالموضوع -•

"Time-Bound"مرتبطة بمدة زمنية محددة للتنفيذ -•

واالهداف أنواع تصمم وفق مدى تأثيرها إن كان على المدى القصير أم

.المتوسط أم الطويل

رقميةتعليمات لواضعي السياسة الوطنية للنفاذية ال

ية إلطار العام لبناء سياسة وطنا: نموذج االسكوا 
 للنفاذية الرقمية ودورة تصميم السياسات اع

ً
تمادا

"ROAMEF"نموذج عىل 



Appraisalالتحديد والتوزين

أسئلة من الممكن االستعانة بها لتحقيق هذه الخطوة

ماهي الخيارات المتاحة والحلول -
المطروحة ضمن السياسة الوطنية 

للنفاذية الرقمية؟،

ماهي االدلة المدعومة باألرقام -
والتي من الممكن أن تدل على 

نجاح وعائديه وربحية كل خيار من 
الخيارات المدروسة في تصميم 
ة؟،السياسة الوطنية للنفاذية الرقمي

ماهي عائديه الخيارات المقترحة -
بالمقارنة مع نتائجها، وماهي 
العوامل الترجيحية لكل خيار من 

تلك الخيارات؟

هل تم تحديد الجهات التي سيناط -
بها تنفيذ السياسة الوطنية للنفاذية 

الرقمية، 

هل تم تحديد مسؤوليات كل جهة -
اذية تنفيذية للسياسة الوطنية للنف

.الرقمية

هل تحقق خيارات السياسة -
الوطنية للنفاذية الرقمية المعتمدة
ها المساواة والعدالة في توزيع نتائج
؟على كامل المستفيدين ودون تمييز

هل قدمت كل جهة مسؤولة عن -
التنفيذ، خطتها الزمنية والمالية 
لتحقيق أهداف السياسة الوطنية 
للنفاذية الرقمية المناطة بها؟ 

هل قدمت كل جهة مسؤولة عن -
التنفيذ، خطتها لمواجهة المخاطر 
التي من الممكن أن تعيق تحقيق 
أهداف السياسة الوطنية للنفاذية 

الرقمية المناطة بها؟ 

ية إلطار العام لبناء سياسة وطنا: نموذج االسكوا 
 للنفاذية الرقمية ودورة تصميم السياسات اع

ً
تمادا

"ROAMEF"نموذج عىل 



Appraisalالتحديد والتوزين

رقميةتعليمات لواضعي السياسة الوطنية للنفاذية ال

اءات تقييم سيناريوهات أو حاالت السياسة الوطنية يتم عبر مجموعة من االجر

:أهمها

ذها كل حالة تحديد الحاالت المختلفة الممكنة لهذه السياسة وكلفة تنفي-

.منها

دة من تحديد الحاالت المختلفة الممكنة لهذه السياسة ومدى االستفا-

.تنفيذ كل حالة منها

ومن الممكن أن يلجأ واضع السياسة الى عملية التوزين، أي اعطاء وزن 

مراعات لمعامالت معينة ترجيحية يراها مناسبة على المستوى الوطني مثالا مدى

. ساواةهذه السياسات اآلثار التوزيعية بالكامل وتتضمن اعتبارات تحقيق الم

اشرة كلف التنفيذ وعائدتيه االقتصادية والبشرية المبهي ومن أهم المرجحات 

والمتوسطة والطويلة األمد  

الممكن أن ويتم وضع السياسة بعد دراسة كامل مخاطر التنفيذ والعوائق التي من-

.يذتؤثر على عملية تنفيذها، أو الحصول على األثر المرتجى من هذا التنف

ية إلطار العام لبناء سياسة وطنا: نموذج االسكوا 
 للنفاذية الرقمية ودورة تصميم السياسات اع

ً
تمادا

"ROAMEF"نموذج عىل 



Monitoringالرصد 

خطوةأسئلة من الممكن االستعانة بها لتحقيق هذه ال
لتنفيذ جمع البيانات عن تقدم عملية اأي مرحلة من السياسة الوطنية والتمكن من بعد

:ذية التاليةواستفادة المستهدفين منها من المفيد طرح االسئلة عن نجاح الخطوات التنفي

األولويات هل تم تحديد تاريخ بدء تنفيذ السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية حسب-

المتضمنة بخطة تنفيذها؟

ا من تاريخ تنفيذ الخطة التنفيذي(Baseline)هل تم اعتماد خط أساس - ة انطالقا

للسياسة الوطنية للنفاذية الرقمية، يتم القياس بدءاا منها؟

ة، نصف شهرية، فصلي)هل نجح تدريب الجهات المنفذة على أنواع التقارير الدورية -

.الموحدة المطلوب رفعها الى الجهة المشرفة( سنوية، سنوية

هل نجح تدريب كوادر الجهة المشرفة على أدوات تحليل القراءات الواردة من -

الجهات المسؤولة عن التنفيذ؟

هل حققنا أثناء التنفيذ ما طلبناه؟-

الرقمية مع هل تتحسن قياسات مؤشرات نجاح تنفيذ أهداف السياسة الوطنية للنفاذية-

الزمن؟ 

ية إلطار العام لبناء سياسة وطنا: نموذج االسكوا 
 للنفاذية الرقمية ودورة تصميم السياسات اع

ً
تمادا

"ROAMEF"نموذج عىل 



Monitoringالرصد 

رقميةتعليمات لواضعي السياسة الوطنية للنفاذية ال

ا هي لعمليات تنفيذ السياسة الوطنية، وآثارها، ع" الرصد"إن بناء منظومة - مليا

.المطلوبة لضبط إيقاع تنفيذ السياسة الوطنية" الحوكمة"عملية 

وتم (Action Plan)أما لماذا لم يوضع ضمن السياسة الوطنية خطة تنفيذ -

هي القفز فوراا الى عملية الرصد، فذلك مرده الى أن وضع سياسة وطنية

، ومن ضمن السياسة الوطنية ”Regulatory Action"عملية تنظيميه 

وضع الناظمة تلحظ الجهة الناظمة المشرفة دور الجهات التنفيذية، وتطالبها ب

.الوطنيةالمطلوبة ضمن السياسة( الحوكمة)خطط التنفيذ وفق ضوابط الرصد 

ك السياسة بد من تحديد خط األساس الذي ستبدأ كل خطة تنفيذية تنتمي لتلال-

ام وخط األساس هذا يساعد في معرفة األرقام التي بدأ منها المشروع، واألرق

(.Milestone)المستهدفة في كل نقطة قياس 

ية إلطار العام لبناء سياسة وطنا: نموذج االسكوا 
 للنفاذية الرقمية ودورة تصميم السياسات اع

ً
تمادا

"ROAMEF"نموذج عىل 



 عىل 
ً
موذج ناإلطار العام لبناء سياسة وطنية للنفاذية الرقمية ودورة تصميم السياسات اعتمادا

"ROAMEF"–التقييم التصميمي والتقييم التنفيذي ، التقييم المرحلي والتقييم الكلي-Evaluation

أسئلة من الممكن االستعانة بها لتحقيق هذه الخطوة

: ةبعد البحث والتحليل من الممكن أن نجيب على االسئلة التالي

ية الى هل تم تجزيء خطة تنفيذ السياسة الوطنية للنفاذية الرقم-

محطات ومكونات قابلة للقياس خالل فترة تنفيذها؟

كون هل تم وضع قيم معيارية لعمليات قياس مؤشرات األداء لكل م-

ألهدافها، من مكونات خطة تنفيذ السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية، و

حسب كل جهة منفذة، وللمشروع ككل؟



تصميمودورةالرقميةللنفاذيةوطنيةسياسةلبناءالعاماإلطار
"ROAMEF"نموذجعلىاعتمادا  السياسات موالتقييالمرحليالتقييم–
Evaluationالتنفيذيوالتقييمالتصميميالتقييمالكلي،

ؤشرات هل سار التدخل الحكومي عبر تلك السياسة الوطنية كما تم تخطيطيه؟ وماهي الم-
م ذلك؟المدعومة بالمعلومات الموصفة بخطط تنفيذ سياسة النفاذية الرقمية التي تحس

تأثيرات السياسة في التحليل الكلي هل تم تحديد قيم القياسات المعيارية التي تحسم نتائج-
الوطنية للنفاذية الرقمية وعلى من؟ وهل هناك فرص للتحسين؟

هل كانت التأثيرات ضمن الجدوى االقتصادية المأمولة؟-

رقميةتعليمات لواضعي السياسة الوطنية للنفاذية ال



-والتحسين المستمر وردود الفعلتحليل النتائج

Feedback and Continuous improvement 

رقميةتعليمات لواضعي السياسة الوطنية للنفاذية ال

الذي تعلمناه أثناء تنفيذ السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية؟ما-

اذية الرقمية في كيف سنستفيد من الدروس المستفادة مما تعلمناه من تنفيذ السياسة الوطنية للنف-

عملية التحسين المستمر؟

تطوير وتغيير هل تم تصميم سياسة النفاذية الرقمية بشكل يسمح لها بمرونة مقبولة للتعديل وال-

ذ؟األولويات، أثناء مراحل تنفيذها أم بعد عملية التقييم الشامل ألداء تنفيذ خطة التنفي

مثال عن مرونة تنفيذ السياسات

بشكل عام 

طنية من الممكن أن نطلق مثالا السياسة الو

، مما للنفاذية الرقمية على مراحل قطاعية

ال يخفض من المخاطر، والتكاليف في ح

وجود معوقات غير ملحوظة؟ واشراك 

ديل مما أصحاب المصلحة في التقييم والتع

يساعد في تجاوز تلك االعاقات 

ة والتصحيح وإعادة اصدار نسخة مصحح

ة، الى من السياسة على مرحلة ثانية، وثالث

أن نصل الى سياسة وطنية شاملة 

للقطاعات أكثر شمولية واستجابة 

وي لمتطلبات مختلف شرائح األشخاص ذ

فيذ اإلعاقة من اإلناث والذكور، وبكلف تن
.اقتصادية، وعائديه أكبر

ية إلطار العام لبناء سياسة وطنا: نموذج االسكوا 
 للنفاذية الرقمية ودورة تصميم السياسات اع

ً
تمادا

"ROAMEF"نموذج عىل 



-والتحسين المستمر وردود الفعلتحليل النتائج

Feedback and Continuous improvement 

طوةأسئلة من الممكن االستعانة بها لتحقيق هذه الخ

المستمر؟ هل اضفنا على تصميم السياسة الوطنية ، آليات التقويم و التحسين-

هل نموذج السياسة الوطنية مصمم بمرونة تمكنه من اعتماد معايير جديدة؟-

هل تم وضع سقف زمني إلجراء عمليات المراجعة الجزئية والشاملة على -

خطط تنفيذ السياسة الوطنية وبعدها تتم المراجعات؟

من اجل سالمة قياسات تقدم (Baseline)هل تم تحديد نقطة البداية بشكل سليم -

الخطة؟

مرحلية أم شاملة لخطة ( Targets)هل تم تحديد قيم ونسب انجاز لألهداف -

التنفيذ مرتبطة بزمن وسقف التنفيذ؟ 

ية إلطار العام لبناء سياسة وطنا: نموذج االسكوا 
 للنفاذية الرقمية ودورة تصميم السياسات اع

ً
تمادا

"ROAMEF"نموذج عىل 



ية الخطوات االرشادية العامة لصانعي السياسة الوطن

"ROAMEF"للنفاذية الرقمية وفق دورة

تحديد األولويات الوطنية

ةوخاصوالذكوراإلناثمناإلعاقةذوياألشخاصبحقوقالخاصةاالتفاقيةأحكامإن

لفرادةراا ونظالرقمية،بالنفاذيةالمعنيالعالميالعاماإلطارأوجدتقدمنهاالتاسعالبند

لنفاذيةاسياسةلصانعياألولىالخطواتكانتبلد،لكلاالجتماعي-االقتصاديالوضع

عبرهنيحددووطنيمسحانجازعبرالمتعلقة،والبياناتالمعلوماتجمعفيهيالرقمية

.الرقميةللنفاذيةالوطنيةللسياسةانجازهمفيسيعتمدونهاالتياألوليات

ية إلطار العام لبناء سياسة وطنا: نموذج االسكوا 
 للنفاذية الرقمية ودورة تصميم السياسات اع

ً
تمادا

"ROAMEF"نموذج عىل 



الخطوات االرشادية العامة لصانعي السياسة 
الوطنية للنفاذية الرقمية

يذ، السياسة تحديد الجهة المشرفة على وضع وتنفيذ واالشراف على تنفيذ، وتقييم تنف•
الوطنية للنفاذية الرقمية

لنفاذية الرقمية أما في ما يتعلق بآلية االشراف على تنفيذ القوانين، أم السياسة الوطنية، ل•
م المتحدة فإن  معظم التجارب العالمية وأفضل الممارسات و تلك التي طبقت في برامج األم

يذ المخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة،  قد تمت في معظم الحاالت اسناد مهمة وضع وتنف
ا في كل دولة بملف متابعة االستر اتيجية خطة النفاذية الرقمية الى الجهة المعنية أساسا

عليا تابعة الرقمية، والتي قد تكون هيئة تنظيم االتصاالت والمعلومات في الحكومة، أو هيئة
ن لرئاسة الوزراء، أو وزارة االتصاالت أو وزارة الشؤون االجتماعية، أو الجهة المسؤولة ع

:خدمات الحكومة االلكترونية، ومهام تلك الجهة العليا هي
وضع السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية -•

المتابعة مع الجهة التشريعية الستصدار أو تعديل القوانين الداعمة-•

ا وتأمين متطلباتها من موارد مال-• ية إطالق ومتابعة خطط التنفيذ المحددة زمنيا
وبشرية 

(مدراء هيئات-وزراء)متابعة تقارير اإلنجاز الدورية لكبار مسؤولي االدارات -•

ية إلطار العام لبناء سياسة وطنا: نموذج االسكوا 
 للنفاذية الرقمية ودورة تصميم السياسات اع

ً
تمادا

"ROAMEF"نموذج عىل 



:1مالحظة 

عد إن وضع األهداف ألي سياسة وطنية ال يكتمل اال ب•
وضع مجموعة من خيارات الحلول المتعددة لتلك 

السياسة وآليات تنفيذها، ودراسة أثر تلك 
دية السناريوهات المختلفة ودراسة الجدوى االقتصا
ا   األثر لكل من تلك الخيارات، وكلف استدامتها، وأيضا
المتوقع لها، ومن الممكن لكل خيار أن يعدل من 

لرقمية ترتيب األهداف، بناء سياسة وطنية للنفاذية ا
"  ياسات تستفيد مباشرة من االنتظام بقواعد انجاز الس

ROAMEF  " وأدوات التحليل "PESTLE  ", أدوات
كون سياسة النفاذية " SMART"بناء األهداف وفق 

عام )ات الرقمية تعتبر من السياسات العابرة للمؤسس
السياسة )، وبناء تلك السياسة ( أهلي–خاص –

باط وفق يستفيد من االنض( الوطنية للنفاذية الرقمية
ارنة معايير محددة في وضع سيناريوهات الحلول ومق
نتائجها وزمن تنفيذها وكلفها وذلك ضمن قوالب

ا تساعد في عملية االختيار لألفضل وطنمحوكمة .يا

2مالحظة 

تي من الحلول ال( سيناريو)إن احتساب كلف كل حل •
دوديته تتصدى لها السياسة التنفيذية ومقارنته بمر

االقتصادية واالجتماعية، على المدى القصير، 
المتوسط، أم البعيد، هو أحد عوامل نجاح أو فشل 

اوز سياسة وطنية، فالسياسات الوطنية التي تتج
وم إمكانيات الرصد المالي السنوي المخطط لها ، محك

ا بعدم التنفيذ لنقص التمويل .عليها مسبقا

3مالحظة 

االهتمام بالحصول على ردود الفعل المباشرة من 
مقدمي الخدمة العامة، والجمعيات )أصحاب المصلحة 

اسة األهلية المتخصصة، والمستفيد النهائي من السي
هو األساس للوصول للتحسين المستمر( الوطنية

.لى ادلةللسياسة ونتائجها، التحسين المستمر المبني ع

السكوا السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية حسب نموذج امالحظات حول الخطوات التحضيرية لوضع



م التصمينموذج االسكوا يعتمد 
الشامل  /العام

تماداعتماإلعاقة،منظورإلدماجالمتحدةاألمماستراتيجيةضمن•
ا وتعريفالشامل،/العامالتصميممبادئوتطبيقاتمفاهيم التصميما
لنفاذا/الوصوليمكنومكونات،تصميماعتباراتهوالشامل/العام
اسالنجميعقبلمنممكنحدأقصىإلىواستخدامهاوفهمهاإليها
.إعاقتهمأوقدرتهمأوحجمهمأوأعمارهمعنالنظربغض
(البيئةكتلفيخدمةأومنتجأومبنىأيأو)بيئةتصميموينبغي
.خدامهااستفييرغبونالذيناألشخاصجميعاحتياجاتلتلبية
ا ليسوهذا ا،شرطا السكان،منأقليةعلىبالنفعإاليعودالخاصا
نالممكمنكانإنإنهإذا.التصميمحسنمنأساسيشرطهوبل

أثناءوممتعمريحلالستخدام،قابلموائم،تصميمانجاز
االحتياجاتفيالنظرخاللمنالجميع،ويفيداالستخدام،
م،التصميعمليةمراحلجميعفيللجميعالمتنوعةوالقدرات
توخدمامنتجاتإتاحةعلىقادرالشامل/العامالتصميمفعندها
ةاإلعاقذويمنفيهمبماالناسكلاحتياجاتتلبيوبيئات

Universal design is the 

design and composition 

of an environment so that 

it can be accessed, 

understood and used to the 

greatest extent possible by 

all people regardless of 

their age, size, ability or 

disability.



السبعةالمبادئ
الشاملللتصميم

Principle one: equitable 
use االستخدام العادل: المبدأ األول

Principle two: flexibility in 
use

المرونة في االستخدام:  المبدأ الثاني

Principle three: simple and 
intuitive use

االستخدام البسيط والسهل: المبدأ الثالث

Principle four: perceptible 
information

معلومات ملموسة: المبدأ الرابع

Principle five: tolerance for 
error

التسامح مع الخطأ: المبدأ الخامس

Principle six:low physical 
effort

ب المطلوتخفيض الجهد البدني:  المبدأ السادس

للحصول على الخدمة

Principle seven: size and 
space for 
approach and use

دامالحجم والمساحة للنهج واالستخ:  المبدأ السابع

http://universaldesign.ie/What-is-Universal-Design/The-7-Principles/#p1
http://universaldesign.ie/What-is-Universal-Design/The-7-Principles/#p2
http://universaldesign.ie/What-is-Universal-Design/The-7-Principles/#p3
http://universaldesign.ie/What-is-Universal-Design/The-7-Principles/#p4
http://universaldesign.ie/What-is-Universal-Design/The-7-Principles/#p5
http://universaldesign.ie/What-is-Universal-Design/The-7-Principles/#p6
http://universaldesign.ie/What-is-Universal-Design/The-7-Principles/#p7


(Digital Accessibility Rights Evaluation Index-DARE)نموذج االسكوا و مؤشر قياس النفاذية الرقمية 

األجهزةإلىالمقيدغيرالوصوليعد

توالخدماوالمعلوماتوالمحتوياتالرقمية

ضروريااشرطاا(الرقميةالنفاذية)

مبحقوقهللتمتعاإلعاقةذويلألشخاص

حقوقاتفاقيةمن9المادةتلزم.الكاملة

والذكوراإلناثمناإلعاقةذوياألشخاص

دولة181عددهاالبالغاالطرافالدول

المعلوماتتكنولوجياإتاحةبضمان

رقميشيءكلتدعمالتيواالتصاالت،

خاصلألشالمتناولفي،(الرقميةالنفاذية)

.اإلعاقةذوي

،G3ictبواسطةDAREمؤشرإنشاءتم

والدعاةللحكوماتعالميمعيارلتوفير

تقدمهملتقييمالخاصالقطاعومنظمات

لوصولاوتنفيذتعزيزفيالفرصوتحديد

.الرقمي

ودولةعمانسلطنةمنكلأناإلشارةمنوالبد

حسبجداا عال  عالميترتيبعلىحصلتاقدقطر

Digital)الرقميةالنفاذيةقياسمؤشر

Accessibility Rights Evaluation

Index-DARE).

لتوحصالعالميالترتيبعمانسلطنةوتصدرت

ترتيبفيهتجاوزت2018للعاماألولالمركزعلى
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:الثالثةDAREنموذج االسكوا يعتمد مؤشرات مقياس 
:  تتضمنوالتي( القانونية والتنظيمية والسياسات والبرامج)التزامات الدولة : المؤشر األول 

ضمان توفير االتصاالت الحكومية للجمهور باستخدام .1

يها أو تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في أشكال يسهل الوصول إل

بلغة اإلشارة أو بطريقة برايل؟ 

فاذ إلى تحديد سياسة قواعد المشتريات العامة التي تعزز الن.2

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؟ 

نوع تحديد وتنفيذ سياسات بشأن اإلعاقات والخدمات حسب.3

:اإلعاقة

اعاقة بصرية•

(ضعاف السمع)اعاقة سمعية •

اعاقة حركية •

اعاقة ادراكية •

هل تم لحظ وجود برامج لضمان استشارة األشخاص ذوي اإلعاقة . 4

تشريعات من اإلناث والذكور والمنظمات التي تمثلهم في وضع وتنفيذ ال

وسياسات النفاذية الرقمية؟



قدرة الدولة على التنفيذ:الثاني DAREمؤشر 
(التنظيم والعمليات والموارد)

نية والتي تفحص وجود هيئات ومؤسسات وآليات مخصصة ضمن السياسة الوط•
:مثل

ا لألشخاص ذوي اإلعاقة.1• هيئة حكومية مخصصة خصيصا

ت  هيئة حكومية مخصصة خصيصا لتكنولوجيا المعلومات واالتصاال.2•

ميةمخصص لبرامج دعم إمكانية النفاذية الرق( تمويل)صندوق حكومي .3•

القائمة أو السياسات/آلية استعراض منهجية من جانب البلد للتشريعات و.4•
المتعلقة بالنفاذية الرقمية؟

اإلحصاءات أو البيانات المتاحة لعامة الجمهور عن إمكانية وصول .5•
األشخاص ذوي اإلعاقة من اإلناث والذكور إلى النفاذية الرقمية

نموذج االسكوا



شخاص نتائج إمكانية النفاذية الرقمية الفعلية لأل: الثالث في نموذج اإلسكواDAREالمؤشر
:ذوي اإلعاقة في عشرة مجاالت من المنتجات والخدمات وهي

خدمات االستجابة للطوارئ.1•

يالتعليم االبتدائي والثانوي والتعليم العال.2•

خدمات إعادة التأهيل.3•

الخدمات الصحية.4•

األكشاك اإللكترونية.5•

المعلومات القضائية واإلجراءات القانونية.6•

العيش المستقل.7•

ترتيبات إقامة معقولة في العمل.8•

العمل عن بعد.9•

المدن الذكية.10•



ا المتطلبات لهذا المؤشر• المعياري إن واضع السياسة الوطنية يجب أن يفكك عكسيا
لي للنفاذية الدولي، والتي تقيم الدول وفقه عندما يتم رفع تقرير اإلنجاز السنوي الدو

.الرقمية

ا من الممكن قياس مدى تطابDAREوالتفكيك العكسي لمتطلبات مؤشر • ق يصنع قالبا
ن السياسة الوطنية الموجودة أساسا للنفاذية الرقمية، واغالق أي فجوات ضمنها ا
طلباته وجدت، أم استخدامها لبناء سياسة وطنية، يكون قياسها اوالا الواقع المحلي ومت

ا ما يمكن تطبيقه من مؤشر  .، دون االخالل بالمتطلبات المحلية وظروفهاDAREوثانيا

ا من كونه ينطلق من آليات G3ictالمنجز من قبل DAREأتى اعتماد مؤشر • دوليا
:بناء وقياس خاصة بالنفاذية الرقمية مكونة من ثالث خطوات

االلتزامات،.1•

القدرة على التنفيذ،.2•

النتائج، .3•

ا تحتاج الى أن تكون صديقة لألش خاص السياحة أيضا

ذوي اإلعاقة

تجربة سلطنة ُعمان



و التي ضمها نموذج االسكواالسمات التسع 
لنفاذية المطلوبة في تصميم السياسة الوطنية ل

الرقمية



المطلوبة فيالتي ضمها نموذج االسكوا و السمات التسع 
تصميم السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية



ية السياسة الوطنية للنفاذية الرقماإلسكوا لتصميم مكونات نموذج 
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المقدمة
:  مثال عن المقدمة

تهدف النفاذية الرقمية إلى ضمان إمكانية•
حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على 

الخدمات والمعلومات المتوفرة على منصات
وتجهيزات تكنولوجيات المعلومات 

.واالتصاالت على قدم المساواة مع اآلخرين
ويشمل ذلك إزالة الحواجز التي تحول دون 
الوصول إلى منتجات وخدمات وتطبيقات 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
ويمكن لتكنولوجيا المعلومات. واستخدامها

قالة واالتصاالت، مثل الحواسيب والهواتف الن
لعام أكشاك النفاذ ا/والمواقع الشبكية ومحطات

أن تجعل الحياة اليومية أسهل، وتزيد من 
بادل إنتاجية العمل، وتحسن التعلم، وتسهل ت
أنه غير. المعلومات، وتعزز الحياة االجتماعية

ا  ، إذا لم تكن هذه التكنولوجيات متاحة تماما
اد فإنها قد تصبح في الواقع أدوات استبع

ز لبعض فئات السكان عن طريق رفع حواج
.جديدة

السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية االسكوا لبناء مكونات نموذج 

Preamble

ا توصيف لألسباب المو ا اعتبارها الديباجة هي عمليا جبة لهذه مقدمة السياسة ومن الممكن ايضا

السياسة وما سيتبعها من إجراءات 

مثال عن المقدمة أو التوجه في السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية في دولة االمارات العربية المتحدة



التعريفات

االسكوا لبناء مكونات نموذج 
السياسة الوطنية للنفاذية 

الرقمية 



التعريفات

ي البلدان العربيةالدليل االقليمي لتحسين جمع البيانات المتعلقة باإلعاقة وتحليلها ف

تطبيق أسئلة فريق واشنطن حول أداء الوظائف

السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية االسكوا لبناء مكونات نموذج 



الوالية الوطنية 

مثال عن الوالية الوطنية •

آيار/ذ في مايوالتي دخلت حيز النفا" االتفاقية"هي من األطراف الموقعة على اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة /هو( هنا يوضع اسم البلد)إن •
موقعة األطراف ال، وحيث أن تلك االتفاقية تعترف بالنفاذية الرقمية كشرط لألشخاص ذوي اإلعاقة لممارسة حقوقهم وحرياتهم األساسية، وتشترط على2008

نت على قدم نتراتخاذ التدابير المناسبة لضمان تمتع األشخاص ذوي اإلعاقة بالنفاذية الى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخدمات الطوارئ وخدمات اإل
.المساواة مع اآلخرين، وبناء عليه تم وضع هذه السياسة

مثال عن الوالية الوطنية من دولة قطر•

تمع والتي تنص على إنشاء الهيئة العليا لعلوم االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وذلك إلنشاء مج2004لسنة 36من المرسوم رقم 3بناء على المادة رقم •

.  معلومات متطور من خالل تهيئة بيئة مناسبة للبنية التحتية ومجتمع قادر على استخدام تكنولوجيات االتصاالت والمعلومات

.بإنشاء هيئة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت2004لسنة 36من المرسوم رقم 4وبناء على المادة رقم •

لكفاءة لسلطة وايعترف المجلس األعلى لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، باعتباره أعلى سلطة مختصة في شؤون االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، با•

تكنولوجيا ت والالزمة لهيئة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لـتصريف هذه الشؤون، وال سيما سلطة تنظيم ووضع السياسات لقطاعي االتصاال

.  المعلومات في دولة قطر

ومات تلزم الدولة بتطوير مجتمع رقمي يتشارك في الوصول إلى تكنولوجيا المعلictQATARمن 2015وضعها في العام تم التي ICT2015إن استراتيجية •

افية ديمغرالواالتصاالت على قدم المساواة، مما يعزز فرصهم ويمكنهم من النجاح في اقتصاد المعرفة، ويجب أن يشمل هذا الجهد إعطاء األولوية للفئات

.  المحرومة، وال سيما النساء والمتقاعدين والمواطنين ذوي االحتياجات الخاصة

السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية االسكوا لبناء مكونات نموذج 



الرؤية
مقتبس من تجربة االمارات العربية المتحدة: مثال عن الرؤية

(األشخاص ذوي اإلعاقة)مجتمع دامج، خالي من الحواجز، يضمن التمكين والحياة الكريمة ألصحاب الهمم •

السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية االسكوا لبناء مكونات نموذج 



األهداف
مثال عن األهداف 

اع كومي وقطاألهداف من هذه السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية هي تنظيم التحول الى النفاذية الرقمية لمقدمي الخدمات العامة من القطاع الح•
القطاع الصحة، التعليم، التجارة االلكترونية، وأنظمة المدفوعات التجارية، وشركات)االتصاالت، والقطاع الخاص المقدم للخدمة العامة 

الخاص الذي يزيد عدد موظفيها أكثر من خمسين شخص وتعمل في مجال الخدمة العامة أو تعمل في صناعة ونشر المحتوى الرقمي
:، وبناء عليه سوف يتم(بأنواعه

قة، وتطوير بالعمل تأمين الهواتف المعززة بتقنيات النفاذية الرقمية والمخصصة لألشخاص ذوي االعا( خدمات االتصاالت)مطالبة مقدمي •
ا خدمات الطوارئ، وتعزيز ما سبق بم جموعة معرفة واجهات الخدمات الرقمية لتلك الشركات بما يتوافق مع معايير النفاذية الرقمية، ضمنا

ا  ا األماكن من الهواتف العمومية التي يمكن أن يستخدمها األشخاص ذوي االعاقة معززة بالنفاذية الرقمية، حيثما كان ذلك مناسبا .وضروريا
ة، لهاتفية المحمولمطالبة مؤسسات القطاع العام بالبدء بتحويل خدماتها الرقمية المنشورة على المواقع االلكترونية، وضمن تطبيقات األجهزة ا•

.الى خدمات معززة بالنفاذية الرقمية، وفق خطة تنفيذ مرتبطة أوالا بالخدمات ذات األولوية لألشخاص لذوي اإلعاقة
زة المحمولة، مطالبة القطاع المصرفي العام والخاص بتنفيذ تحسينات على خدماتها الرقمية المنشورة على االنترنت أو تطبيقات األجه•

الخدمة الرقمية، وأجهزة الصراف اآللي، ووضعها في أمكان موزعة ومعلن عنها ويسهل على األشخاص ذوي اإلعاقة الوصول وآكشاك
.اليها

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

المطلوب حلية والعالمية تحديد آليات اإلنفاذ والرقابة على عمليات التنفيذ والتوافق مع متطلبات النفاذية الرقمية، وتحديد المعايير التقنية الم•
(A,AA,AAAوبأي مستوى منها WACG 2.X:  مثال)االلتزام بها 

السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية االسكوا لبناء مكونات نموذج 



الشراكة مع منظمات المجتمع المدني 
المختصة باألشخاص ذوي اإلعاقة 

ي قضايا يجب أن تلحظ السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية المشاركة الفاعلة لألشخاص ذوي اإلعاقة هم جزء من كل فرقة عمل تغط: أوالا •

.األشخاص ذوي اإلعاقة، والعمل على تحسين التشريعات القائمة لتشجيع إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة في عملية صنع السياسات

:  والتأكيد على دور األشخاص ذوي اإلعاقة في عمليات•

ةطنية للنفاذية الرقميالعضوية الفاعلة في التحضيرات والدراسات وجمع البيانات واستبيانات الرأي المطلوبة لمرحلة ما قبل وضع السياسة الو-

.زاا لهاالعضوية الفاعلة في وضع السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية، وخططها التنفيذية، وأي تشريعات ترفع للبرلمان تعزي-

.اذية الرقميةالعضوية الفاعلة في عملية التنفيذ واالدماج والمراقبة والرصد، وفي عمليات التحسين المستمر للسياسة الوطنية للنف-

ا • تلحظ السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية توفير أموال خاصة لضمان وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى هذه العملية: ثانيا

ا • ".ي اإلعاقةال ينبغي اتخاذ أي قرارات تتعلق باإلعاقة دون إشراك األشخاص ذو" تعتمد السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية مبدأ : ثالثا

ا • خاص ذوي تعمل السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية على تعزيز الوعي ألصحاب المصلحة من حكومة ومنظمات أهلية مختصة واألش: رابعا

.اإلعاقة حول أهمية إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة في عملية صنع السياسات المتعلقة بهم

Partnership with Organization of 

Persons with Disabilities (OPDs)

السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية االسكوا لبناء مكونات نموذج 



(مجاالت التركيز)محاور العمل 

مثال عن محاور العمل 

:  حسب مراحل التنفيذ الزمنية بما يلي( محاور العمل)تم تحديد نطاق سياسة اإلنفاذية الرقمية •

:ينطبق على( 202Xإلى , 202X)المرحلة األولى •

وتطبيقات ( ثالثمحتوى من طرف)والصفحات المشار إليها من قبل صفحات الويب الحكومية ( على االقل الصفحة الرئيسية)جميع صفحات الويب الرئيسية الحكومية •

والمنشورة الكترونيا؛( على األقل الصفحة الرئيسية)المخصصة للهواتف الذكية 

؛202Xجميع صفحات ويب الجديدة وتطبيقات الهواتف والتي نشرت بعد •

وق والخدمات؛ وك الحقذلعدد كبير من صفحات الويب من المواقع الحكومية وتطبيقات الهواتف الذكية التي توفر أهم المعلومات والخدمات لألفراد والشركات، بما في•

.عدد كبير من صفحات الويب من المواقع وتطبيقات الهواتف الذكية التي هي األكثر استخداما•

:ينطبق على( 202Xإلى , 202X)المرحلة الثانية •

ا مما سبق في المر• .االولىحلةاستكمال عدد أكبر من الصفحات الداخلية للمواقع الحكومية والتطبيقات الحكومية، والخدمات والمواقع األكثر استخداما

:ينطبق على( 202Xالى –202X)المرحلة الثالثة •

ا ولها• .خدمة العامةة الصفكامل الصفحات المتبقية من مواقع الويب الحكومية والتطبيقات االلكترونية، العامة و قسم من الخاصة التي تعتبر األكثر استخداما

اإلدارات مدعوة للتحرك بوتيرة أسرع، حيثما أمكن. أن ما سبق هو الحد األدنى من المتطلبات: وقد تم ذكر مالحظة هامة•

السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية االسكوا لبناء مكونات نموذج 



حول مجاالت التركيز ومحاور العمل

:العامالقطاعفيالتركيزمجاالتتحديد-1

االتصاالتوزارة/لالتصاالتالناظمةالجهات

والتقانة

وخدماتهاالداخليةوزارة

التعليموزارة

العاليالتعليموزارة

االجتماعيةوالشؤونالعملوزارة

النقلوزارة

فاذيةالنسياسةتنفيذعلىمنهاكلفيالمسؤولوتحديد

الرقمية

شريعاتتإنشاءأوتعديلعبرالتشريعيةالمتطلباتتحديد-2

استجابةالتيةالرقميللنفاذيةالوطنيةالسياسةمتطلباتمعتتوافق

(CRPD)اإلعاقةذوياألشخاصحقوقاتفاقية

عونينظرأنينبغيأنهحيث ّ ريقةطأفضلفيالمشر 

لمحلي،االقانونفياالتفاقيةتكفلهاالتيالحقوقإلعمال

ا االعتبارهذاويختلف لكلانونيةوالقالدستوريةللنظموفقا

:دولة

.Iفاقيةاالتعلىالتصديقيشكلقدالبلدان،بعضفي

ائيا؛تلقالوطنيالقانونمنجزءاالدوليالصعيدعلى

.IIأنيعيةالتشرالسلطةعلىيتعينقدأخرى،بلدانوفي

ؤدييمماالوطني،الصعيدعلىتصديقإجراءتعتمد

والمحلي؛القانونفياالتفاقيةإدماجإلى

.IIIونتكالالعام،القانونبلدانمثلأخرى،بلدانوفي

يتمعندماإالاإلنفاذواجبةوواجباتحقوقهناك

الوطنيالقانونفيالمعاهدةمنمحددةأحكامإدراج

مباشرة

السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية االسكوا لبناء مكونات نموذج 



حول مجاالت التركيز ومحاور العمل

ةبالنفاذيالمعنيةوزارةكلفيالمختصةاإلداراتتحديد-3

السياسةبنودلتعزيزبالشراكةاإلداراتتلكمعوتتعاملالرقمية،

كتلفياالداراتمسؤوليويلعبالرقمية،للنفاذيةالوطنية

ا الوزارات فاذيةالنسياسةوواضعيالمشرعينمعجنبالىجنبا

االثالثةيلعبالرقمية ادورا ميةالرقالنفاذيةانجاحفيمهما

.وخدماتها

ادارات المشتريات العامة-4

إدارات المشتريات العامة تشكل أحد الجهات الفاعلة الهامة 

األخرى في مجال توافر النفاذية الرقمية واالحتياجات من 

الخدمات

ق حيث أن إدارات المشتريات في الوزارات المستهدفة لتطبي

ا الخط األمامي الذي يعمل على ا لتعاقد النفاذية الرقمية، هي عمليا

لوب على شراء خدمات النفاذية الرقمية بأنواعها، الجديدة، أم المط

يات إلدارات المشتر( أدوات ـ وآليات تدريب)تطويرها، وتطوير 

اسة النفاذية على المستوى الوطني اعتبر في البلدان التي نفذت سي

ا   على الرقمية وخاصة على المنتجات الحكومية أمراا أثر ايجابيا

ندا و من تلك البلدان أمريكا، كندا، أيرل)انجاز النفاذية الرقمية 

("الدنمارك
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التوعية واالدماج 

:مثال عن التوعية واالدماج•

سؤولية مسؤولية تعزيز الوعي بهذه المبادئ التوجيهية وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هي م-

[. الوزارة/لإلعاقة/الهيئة الوطنية لالتصاالت]

ة الهيئة الوطني]مسؤولية توعية الجمهور بشأن كيفية استخدام األشخاص ذوي اإلعاقة لمرافق الوصول إلى الجمهور هي مسؤولية -

صول إليها مع وينبغي أن تتاح المعلومات للجمهور في أشكال يسهل الو. والمشغلين ومقدمي الخدمات المعنيين[ الوزارة/لإلعاقة/لالتصاالت

. االنتباه الى المداخالت والمعلومات الراجعة من األشخاص ذوي اإلعاقة وممثليهم من المؤسسات المختصة

: ينبغي لمقدمي خدمات االتصاالت التي تتاح للجمهور-

oلهواتف العمومية ضمان توفير الالفتات المناسبة، بما في ذلك استخدام الرموز العالمية حسب االقتضاء، في المنطقة المجاورة مباشرة ل

. ول إليهاالمركبة أو أكشاك الهواتف العمومية أو نقاط الوصول إلى اإلنترنت في المجتمعات المحلية التي تبلغ عن إمكانية الوص

فة، ويجب أن تدريب الموظفين على كيفية خدمة العمالء ذوي اإلعاقة واإللمام بجميع ميزات النفاذية الرقمية لألشخاص ذوي اإلعاقات المختل•
ا  .يتضمن تدريب الموظفين استخدام التجهيزات المساعدة ومساعدة األشخاص ذوي االعاقة فيزيائيا
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ية آليات توفير النفاذية الرقم

عدم التمييز

مكانيةإعدمبسبباإلعاقةذوياألشخاصإزاءقصد،غيرعنحتىالتمييز،تجنبالرقميةالنفاذيةخدماتمقدميواجبمن

عنوذلكهم،مؤسساتفي"الشاملالتصميم"مبادئتطبيقخاللمنذلكتحقيقويمكن.وخدماتهمومنتجاتهممرافقهمإلىالنفاذ

ذويخاصلألشعبرهاالمتاحةوالمعداتوالخياراتوالخدماتالرقميةالنفاذيةعلىمعتمدةوإعالناتتوعيةبرامجتنظيمطريق

.اإلعاقة

.العامةالرقميةالخدماتمواقعفيمنتظمبشكلالرقميةالنفاذيةإمكانيةضمان-

ا اقوأخرىمنطقةبينتميزدونالرقميةلنفاذيةلتحقيقالمطلوبةوالبرمجيات،والمعداتاألماكنتوفر- ريفأمتصاديا

.ومدينة

إليهاالوصوليمكنوبرمجياتومعداتأماكنتوافر-

العمىمنمختلفةأنواعمنيعانونالذينلألشخاصمتاحةالمستقلةالعامةالرقميةالنفاذيةأجهزةتكونأنينبغي-

مندتحأوتمنعهماعاقاتلديهمالذينوأولئكالسمع،ضعافمنأوالصمممنيعانونوالذينالبصرية،والعاهات

.حركتهم

.الرقميةبالنفاذيةالمعززةالماديةالبيئةإلىالنفاذإمكانيةتمنععوائقأيازالةمنالتأكد-
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ية آليات توفير النفاذية الرقم

خدمات الطوارئ

نأويجبالطوارئ،خدماتعلىللحصولاالتصالوسائلاستخدامعلىقادريناإلعاقةذوواألشخاصيكونأنينبغي

ا الطوارئبخدماتاالتصالعلىقادرينيكونوا .يستخدمونهالذيالجهازأوالتكنولوجياعنالنظربغضمجانا

التدريب 

العمالءمعلالتعامأسسالرقمية،النفاذيةحولدوريوبشكلالعامةالخدماتتقديممراكزفيالموظفينتدريبيتمأنيجب

ذويلألشخاصالمجتمعيةوالمعاييرواللغاتالثقافةحولمعلوماتالتدريبهذايشملأنويجباإلعاقةذوياألشخاصمن

المعلوماتومصادروالحلولواالتاحةالرقميةالنفاذيةمبادئوكذلكاإلعاقة

:المقاييسمطابقةمتطلبات

فيالمتضمنةتيةالعنكبوالشبكةمحتوياتإلىالنفاذبشأنالتوجيهيةالمبادئمعاإللكترونيةوالخدماتالمواقعتتطابقأنيجب

(WACG 2.X)مطابقتهاودرجة(AAA-AA-A)الشبكةمقاييستوحيداتحادعنالصادرةالنفاذمبادرةمع(W3C)

.السنّ كبارواإلعاقةذوياألشخاصقبلمنللنفاذقابلةواالتصالالمعلوماتتقنيةعلىالقائمةالعموميةاألجهزةتكونأنيجب
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متطلبات مطابقة المقاييس

المقاييسمطابقةمتطلباتعننموذج

WCAGالمعيارمن"AA"الدرجةمعتتوافقأنيجبالعامةالخدميةالحكوميةالمواقعكامل

2.0

كامل المواقع الحكومية الخدمية العامة يجب أن تتوافق مع أفضل الممارسات المعتمدة من 

"W3C " حول المواقع الخاصة باألجهزة المحمولة ( 1.0)ودليل اإلرشادات النسخة ’“Mobile 

devices”.
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بيان النفاذية 

.للمستخدميناضحومكانوفياآللية،والصرافاتالخدمات،وأكشاكالذكي،الهاتفتطبيقاتااللكترونية،مواقعهمفي"الرقميةالنفاذية"بيانبإدراجوالخاصةالعامةالجهاتمطالبة

:يليماعلىاألقلعلىالوصولإمكانيةعباراتتحتويأنيجب

اإلعاقةذويلألشخاصالرقميةالنفاذيةبإمكانيةالتزام

WCAGأوWCAG2.1مثلالوصول،إمكانيةمعيارتطبيق 2.0

مشاكلالمستخدمينمواجهةحالةفيالفنيالدعمبقسماالتصالمعلومات

:التاليةالمعلوماتتشملأنأيضاالمستحسنومن

المستخدمينمناإلحباطلتجنبوذلكالرقمية،الخدمةأوالموقعفيالرقميةالنفاذيةعلىقيودأيالىبوضوحاإلشارة

الرقميةالنفاذيةلضماناتخاذهاتمالتيالتدابير

الرقميةالنفاذيةلتطبيقاتالداعمةالمستعرضاتنوعمثلالتقنية،األساسيةالمتطلبات

للعملفيهاالمحتوىاختبارتمالتيالبيئات

الرقميةالنفاذيةتنفيذفياعتمادهاتمالتيالساريةالمحليةأوالوطنيةوالسياساتالقوانينإلىاإلشارات

االلكترونيةقطرحكومةمنصةالوصولسهولةبيانقطردولةمناألولالنموذج

االلكترونيةللخدماتالرسميةللبوابةالوصولسهولةبيانعمانسلطنةمنالثانيالنموذج

السعوديةالعربيةالمملكة–الموحدةالحكوميةالمنصة–الوصولسهولةبيانالثالثالنموذج

السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية االسكوا لبناء مكونات نموذج 

https://portal.www.gov.qa/wps/portal/accessibility
https://omanuna.oman.om/home-upper-level/%D8%B3%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84#p2
https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/pages/accessibility


الحوكمة 

ومتابعةإنفاذهاياتوآلالسياساتلباقيالوطنيالمستوىعلىالمعتمدةالحوكمةأدواتنفسالرقمية،للنفاذيةالوطنيةالسياسةفيتعتمد

:فيهايحددوتقييمومتابعةإنفاذيهضوابطالوطنيةالسياسةتحويأنالممكنومنإنجازها،

ميةالرقللنفاذيةالوطنيةبالسياسةالملحقةالتنفيذيةالزمنيةبالخطةوااللتزامتنفيذحسنعلىالمشرفةالعامةالجهة-

الرقميةالنفاذيةتحقيقمجالمنيخصهماتنفيذعنقسم،إدارة،وزارة،كلفيالمسؤولالشخص-

إنجازهاوخطةالرقميةالنفاذيةسياسةتطبيقمراحلمنمرحلةلكلاإلنجاززمنتحديد-

التنفيذتقاريرتواترإنجازها،وخطةالرقميةالنفاذيةسياسةتطبيقفياإلنجازقياسومعاييرآليات-

إدارةقيادة
تحمل 
مسؤولية
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الرصد والتقييم

يف آليات يالحظ ضمن السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية ضرورة توص

رصد وتقييم إنفاذ تلك السياسة وذلك عبر خطط الرصد

ديعتمأنالممكنمنالرصدمجالفيالجيدةالممارساتومن

:التاليةالحلولأحد

يمةالرقالنفاذيةبمشاريعخاصرصدنظامانجاز:األولالحل

وحةبلويرتبطدوريبشكلاليهاإلنجازبياناترفعيتم

.انجازمؤشرات

دالرصبنظامالرقميةالنفاذيةمشاريعربط:الثانيالحل

.الحكوميةالمشاريعانجازمؤشراتولوحةالعامالحكومي

حرزتتبع نتائج التقدم الم

ا  شهريا

رصد وإدارة المخاطر

ربع سنوي على األقل

التعلم

ربع سنوي على األقل

الضمان السنوي لجودة 
المشروع 

ربع سنوي على األقل

المراجعة الدورية 
وإجراء التصحيحات

ربع سنوي على األقل

التقرير السنوي

سنوي 
ومع انتهاء أي مشروع

نموذج عام عن نظام رصد
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لنتائج المقارنة ألفض
يذ الممارسات في بناء وتنف

الرقميةسياسة النفاذية
يةبالخطوات التاليتلخص 



المهندس رشاد أنور كامل 

شكراا لكم 
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