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الفتيات أن يتمتّع جميع البنات والبنين وضمان •

ومنصف والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني

وجيّد

ي ضمان تكافؤ فرص جميع النساء والرجال ف•

عالي الحصول على التعليم المهني والتعليم ال

الجيّد والميسور التكلفة

ف ضمان أن يكتسب جميع المتعلّمين المعار•

والمهارات الالزمة لدعم التنمية المستدامة

روق بين المرافق التعليمية التي تراعي الفبناء •

الجنسين، واإلعاقة، واألطفال

الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقةاالتفاقية -أهداف التنمية المستدامة     

ى حق األشخاص ذوي اإلعاقة في النفاذ إل
المعلومات و إلى تكنولوجيا المعلومات
.واالتصال على قدم المساواة مع غيرهم



ألشخاص ذوي اإلعاقةالنفاذ الرقمي ل 3

هو وضع مجموعة من الموارد الرقمية متاحة •

:لجميع األفراد بغض النظر عن

أجهزتهم أو برمجياتهم،•

البنية التحتية للشبكة المعلوماتية•

(.االعاقة)إمكانياتهم الجسدية و الفكرية •



الويبذوي اإلعاقة لصفحات تيسير نفاذ األشخاص  4

معاييرحسبالويبمواقعتطوير>--
مكينلتملحةضرورةأصبحالرقميالنفاذ

إلىالوصولمنالمعوقيناألشخاص
.محتوياتها
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النفاذمبادرةسنواتمنذW3Cللويبالعالميةالشبكةرابطةأطلقت•
:الويبإلى

Web Accessibility Initiative

منمجموعة:الويبمحتوىإلىللنفاذالتوجيهيةالمبادئ•
يعلجمأيسرالويبمحتوىإلىالنفاذتجعلالتيالتوصيات
تعمالاالسفيأسهلتجعلهوبالتالياختالفهم،علىالمستعملين
.اإلعاقاتذويمنلألشخاص



النفاذ للتعليم اإللكتروني 6

=

ليم يعرف االتحاد العالمي للتع•

IMS :

اإلعاقة هي التباين بين•

م حاجيات المتعلم والتعلي

المتوفر له

لبيئة النفاذ للتعليم هو قدرة ا•

بة التعليمية على االستجا

نلحاجيات جميع المتعلمي



لمواجهة جائحة فيروس كورونااأللكسومبادرات  7

من فيروس كورونا بعدة لغات وبلغة االشارةللتوقيدليل 
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ةالقيام بدراسة حول واقع التعليم االلكتروني لألشخاص ذوي اإلعاق

لألشخاصعدبعنالتعليمواقعحولباستبياناأللكسوقامت،بكينبجامعةالذكيالتعلممعهدمعبالتعاون•

COVID-19خاللاإلعاقةذوي



أنواع االعاقات التي شملتها الدراسة



دور اآلباء في التدريس عن بعد

تنظيملىعومساعدتهمالتعلمعلىأطفالهمتشجيعاآلباءيمكن:التعلملعمليةمحفزين•
التعلمونبدحتى،للتعلممتحمسيناألطفاليجعلأنيمكنهذا.بهمالخاصالتعلمجدول
.لوجهوجها

إلىيفتقروناإلعاقةذوياألطفالمنالعديدألننظًرا:التعلمعمليةميسري•
أناآلباءيمكن،بُعدعنللتعلمأجهزتهمالستخدامالمنزلفيالمساعدةالتكنولوجيات

تخداماسأوأجهزتهمإلىالوصولفيمساعدتهمخاللمنالتعلملعمليةميسرينيكونوا
.المعلمينمعللتعلماإلنترنتعبراألدوات

،زلالمنفيبأطفالهممباشراتصالعلىاآلباءألننظًرا:التعلمعمليةخاللمعلمين•
معلموهايرسلالتيالتعليميةالموادتنزيلطريقعن،كمدرسينالعملأيًضايمكنهم

.التعلمعمليةأثناءواستخدامهاالمدرسة



التحديات

التعلممنعالمتوقغيراالنتقالهذاتجعلأنيمكنالتيالوطنيةالتوجيهيةالمبادئغياب•
هناككانت،العربيةالمنطقةفي،التحديدوجهعلى.مرونةأكثراإلنترنتعبرالمباشر

.عاجلةسياساتالحكوماتتتخذولم،فقطشخصيةمبادرات

ذويالمتعلمينتعوقالتيواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيامهاراتإلىاالفتقار•
دةمساعأوللتعلماإلنترنتعبرالمنصاتأواألدواتاستخدامعنآبائهمأواإلعاقة
.التعلمعلىأطفالهم

ليسومعظمهمفقيرةأسرمناإلعاقةذويالمتعلمونيأتيحيثالمنخفضاألسرةدخل•
هوكما)زلالمنفيالمساعدةالتكنولوجياتوالاإلنترنتعبرللتعلمرقميةأجهزةلديهم
.األجهزةهذهباستخداملهمتسمحالتي(المدارسفيالحال



التحديات

التعلميفدائًمااإلعاقةذويمنالمتعلمونيرغبالحيثالتغيبمعدلارتفاع•

.محفًزاذلكيجدونالألنهماإلنترنتعبر

تعلميهمممراقبةيمكنهمالحيثللمعلمينكبيرقلقمصدرالمنزلسالمةتعد•

علىهمومساعدتمعهمللعملالالزمةالمعرفةإلىاآلباءيفتقروقدالمنازلفي

.التعلم



التوصيات

مبادراتإطالقيجب،فقيرةأسرمنيأتوناإلعاقةذويالمتعلمينمعظمألننظًرا•
.الشهريالحكوميالدعمأوألطفالهمالدراسيةالمنحمثل،لهمخاصةوسياسات

اكتسابلىعلمساعدتهملآلباءواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياعلىتدريباتتوفيريجب•
فالهمأطلمساعدةتدعمهمأنيمكنالتيالمطلوبةواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيامهارات

.اإلنترنتعبرالتعلمعلى

راؤهاشالعائالتلجميعيمكنالتكلفةميسرةجديدةمساعدةوأجهزةتقنياتتطويريجب•
.للتعلمالمنزلفيأطفالهممعواستخدامها

.هاإليالوصوليمكنتعليميةمصادرإنشاءلتسهيلجديدةتأليفأدواتتطويريجب•



التوصيات

علىيجبالتيالعالميةالتصميمإرشاداتحولالوعيزيادةيجب•

لنفاذاميسرةتعليميةرقميةمحتوياتتوفيرأجلمناتباعهاالمصممين/المطورين

.اإلعاقةذويلألشخاص

يجب،فقطلوجهوجًهابالتدريسدرايةعلىالخاصةالتربيةمعلميمعظمألننظًرا•

عنسالتدريتجربةوتعزيزدورهملتسهيللهموالدعماإلرشاداتمنالمزيدتوفير

.بعد



ليم نموذج سياسة لتكنولوجيات المعلومات واالتصال في التع
لألشخاص ذوي اإلعاقة
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نموذج سياسة ترجمة•

لتكنولوجيات المعلومات 

عليم واالتصال الشاملة في الت

لألشخاص ذوي اإلعاقة
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