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الرقمي لألشخاص   الوصول  لتعزیز حقوق  والدعوة  القدرات  بناء 
 ذوي اإلعاقة 

 
 محمد علي لطفي 

 ) G3ICTالمبادرة العالمیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت الشاملة (
 DAREأكادیمیة  -الرقمي   النفاذتعلیم حقوق 

   

     الملخص

على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه في قطاع التكنولوجیا، ال تزال الجھود المبذولة لضمان دمج األشخاص  
المھندسین  بین  الوعي  القدرات وضعف  لبناء  المحدودة  الفرص  إلى  ذلك  ویرجع  محدودة.  اإلعاقة  ذوي 

وصولوالصناعیین   اإلعاقة    وعرقلة  ذوي  األشخاص  فيأصوات  سیاس  لإلسھام  تكنولوجیا  تطویر  ة 
 المعلومات واالتصاالت واتخاذ القرار. 

واالتصاالت   المعلومات  لتكنولوجیا  العالمیة  المبادرة  حقوق الالشاملة  لعبت  اتفاقیة  أحكام  من  مستوحاة 
دوًرا محوریًا في تعزیز حق األشخاص ذوي اإلعاقة في   النفاذاألشخاص ذوي اإلعاقة فیما یتعلق بإمكانیة 

  الرقمي  النفاذ وقمن خالل االستفادة من نتائج مؤشر تقییم حقوات واالتصاالت الشاملة. تكنولوجیا المعلوم
(DARE)  االلتزام المتزاید للدول األطراف في اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   ھذه المبادرة، أدركت

إمكانیة   مؤشر    النفاذبقضایا  بیانات  تُظھر  ذلك،  ومع  واالتصاالت.  المعلومات  تكنولوجیا    DAREإلى 
التحدیات المتبقیة التي واجھتھا قدرة المشتریات الحكومیة على تقدیم الدعم الفعلي لبرامج ومنتجات وخدمات 

صاالت ال تزال إلى تكنولوجیا المعلومات واالتإن إمكانیة النفاذ  تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت الشاملة.  
غائبة عن برامج التعلیم العالي والتدریب المھني. عالوة على ذلك، ال تزال جھود المناصرة لألشخاص  

 ذوي اإلعاقة ومنظماتھم محدودة في مجال الوصول الرقمي.

الورقة   ھذه  حقوق  أكادیمیة  تناقش  للمبادرة    الرقمي   النفاذتعلیم  لتكنولوجیا  التابعة  المعلومات  العالمیة 
، ودورھا في معالجة قضایا الفجوة الرقمیة من خالل تقدیم منصة لتطویر  ) (G3ICT واالتصاالت الشاملة
إلى تكنولوجیا المعلومات    النفاذلألشخاص ذوي اإلعاقة حول قضایا إمكانیة    المناصرةالتعلیم وتعزیز قدرة  

 واالتصاالت. 

اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، األشخاص ذوي اإلعاقة، منظمات األشخاص   :المفتاحیةالكلمات  
إمكانیة   إمكانیة    النفاذذوي اإلعاقة،  المعلومات واالتصاالت، مؤشر  النفاذ الرقمي،  تكنولوجیا  ، اإلدماج، 

DARE    أكادیمیة  ،DARE  ،    المعلومات واالتصاالت لتكنولوجیا  العالمیة   ، G3ICT  الشاملةالمبادرة 
 الشراكة. ، المناصرة، المنح الدراسیة، بناء القدرات، التعلیم والتعلم عبر اإلنترنت
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 مقدمة 

ستقدم الفقرات التالیة نظرة عامة   حیث.G3ICT DAREإنشاء أكادیمیة    خلفیة ودوافعھذا المقال    یناقش
في   دمج األشخاص ذوي اإلعاقة  في تعزیز  المساعدة  إلى  التي تھدف  الرئیسیة لألكادیمیة  البرامج  حول 

   الرقمي والسیاسات والبرامج ذات الصلة. النفاذمجال 

 

 الخلفیة  

إلى بیئات مادیة أو    فاذالن] بحق األشخاص ذوي اإلعاقة في  1[ تقر اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  
تتناول العدید من مواد االتفاقیة ھذا الحق في العالقة مع مختلف القطاعات وجوانب  ورقمیة أو تكنولوجیة. 

 الحیاة. 

المادة  و المكونات األساسیة إلمكانیة    9بینما تحدد  االتفاقیة  فإن مواد أخرى من    النفاذمن  كمبدأ أساسي، 
إلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت فیما یتعلق بالحقوق   النفاذإمكانیة  االتفاقیة تسلط الضوء على موقف

(المادة  13الوصول إلى العدالة (المادة  مثل  األخرى،   ) وحریة التعبیر والحصول  19) والعیش المستقل 
(مادة   المعلومات  (مادة  21على  والتعلیم  (مادة  24)  والعمل  (مادة  27)  السیاسیة  والمشاركة   (29   (

ضمان حق جب ھ یتدرك االتفاقیة أیًضا أنو). 30والوصول إلى المواد والبرامج والتسھیالت الثقافیة (مادة  
من خالل آلیات تشغیلیة تتعلق برصد تنفیذ اتفاقیة حقوق األشخاص   النفاذاألشخاص ذوي اإلعاقة في إمكانیة  

ال سیما من خالل جمع    النفاذذوي اإلعاقة وتقییمھ. وینبغي أن تأخذ ھذه اآللیات في االعتبار مبدأ إمكانیة  
 زیز الجھود الدولیة للشراكات المتعددة األطراف.حسب اإلعاقة فضالً عن تع التمییزالبیانات وإلغاء 

الذي تم إحرازه في مجال التكنولوجیا   الكبیرنظًرا للتقدم  وذلك    في الوقت المناسب  اتالترتیب  هھذ  وضعتم  لقد  
الرقمي. وقد انعكس ھذا التقدم من خالل تطویر الممارسات المعتمدة على التكنولوجیا مثل    النفاذوال سیما  
 یة والحوكمة اإللكترونیة والتعلم اإللكتروني والتوظیف عن بعد، إلخ. المدن الذك

مع تحول العالم نحو االعتماد المتزاید على التكنولوجیا، یظل األشخاص ذوو اإلعاقة متخلفین عن الركب و
. ال یزال امتثال الدول األطراف  القابلة للنفاذعلى مستویات عدیدة من حیث ضمان حقوقھم التكنولوجیة  

مقصوًرا على مستوى االلتزام، أي   القابلة للنفاذتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بشأن التكنولوجیا  ال
. DARE  تقییم حقوق النفاذ الرقمي  نشر التشریعات واللوائح والسیاسات ذات الصلة، كما یظھر مؤشر

تظھر  والرقمي متخلفًا.    النفاذل  وفقًا لھذا المؤشر، ال یزال مستوى قدرة الدول األطراف على التنفیذ في مجا و
في مجاالت كبیر  المسألة بشكل  القرار حول    مختلفة  ھذه  مثل إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة في صنع 

  مقررات القدرة على التنفیذ متخلفة وھو دمج    تبدو فیھھناك مجال آخر مھم إلى حد ما  والرقمي.    النفاذقضایا  
إمكانیة   حول  كل    النفاذخاصة  في  الكمبیوتر  الرقمي  لعلوم  والمھنیة  األكادیمیة  التدریبیة  الدورات  من 

 والبرمجة وما إلى ذلك.

 

قدرة التنفیذ من قبل الدول األطراف االستبعاد الدائم ألصوات األشخاص ذوي اإلعاقة  لیعكس ھذان المثاالن  
كما یتم طرح  .  لنفاذالقابلة لعلى مستوى صنع القرار في وضع السیاسات الوطنیة فیما یتعلق بالتكنولوجیا  

اإلعاقة    األسئلة ذوي  لألشخاص  أساسي  وبشكل  التكنولوجیا  لمھنیي  القدرات  بناء  فرص  توفر  مدى  عن 
بینما سیؤدي ھذان العامالن بالتأكید إلى إعاقة فرص األشخاص ذوي اإلعاقة في  والمھتمین بالتكنولوجیا.  
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إال أنھ سیكون لھما أیًضا آثار سلبیة على معرفة   االندماج في المنصات والبرامج المعتمدة على التكنولوجیا
إلى تكنولوجیا المعلومات    النفاذاألشخاص ذوي اإلعاقة وقدرتھم على المناصرة المتعلقة بقضایا إمكانیة  

 العالمي. وواالتصاالت على المستوى الوطني واإلقلیمي 

 

 ؟ DAREأكادیمیة تم إطالق لماذا 

الرقمي   النفاذاتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بشأن حقوق    تنفیذتعزیز  الخاصة باستنادًا إلى مھمتھا  
لتكنولوجیا المعلومات  ] كانت المبادرة العالمیة2[   ھذه االتفاقیة  بیانات  وبناء علىلألشخاص ذوي اإلعاقة  

قبل   من  المناصرة  جھود  وتعزیز  القدرات  بناء  فرص  نقص  بمشكلة  درایة  على  الشاملة  واالتصاالت 
في الحدث الجانبي االفتراضي ،  2021یونیو    14في  والرقمي.    النفاذ  في مجال  شخاص ذوي اإلعاقةاأل

 المبادرة )، أطلقت  UNDESA] الذي عقدتھ إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادیة واالجتماعیة (3خالل [
تواصلت  و].  DARE]4 أكادیمیة   اإلطالق،  لھذا  الدولی  G3ICTاستعدادًا  المنظمات  الرئیسیة مع  ة 

)، والمنظمة الدولیة لألشخاص ذوي  IDAلألشخاص ذوي اإلعاقة، بما في ذلك: التحالف الدولي لإلعاقة (
) االتحاد األوروبي WDF) واالتحاد العالمي للصم (WBU) واالتحاد العالمي للمكفوفین (DPIاإلعاقة (

بما والتنمیة،  اإلعاقة  منظمات  إلى  باإلضافة  السمع،  ضعاف  ذلك    لألشخاص   CBM Globalفي 
Disability Inclusion    وLeonard Cheshire    وDaisy Consortium  .المنظمات  و تشكل ھذه 

 .G3ICT DAREالیوم المجلس االستشاري ألكادیمیة 

 

في مجال    والمناصرةللمساعدة في سد الفجوة في برامج بناء القدرات    G3ICT DAREتھدف أكادیمیة  
نظًرا لرسالتھا التعلیمیة، تم تشكیل  وتوفیر عدد من الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة.    عبر  الرقمي  النفاذ

تنعكس  والرقمي.  النفاذلتوفیر وسائل بناء القدرات لألشخاص ذوي اإلعاقة حول قضایا  DAREأكادیمیة 
وبھدف  سائل في المقام األول من خالل برنامج المنح الدراسیة األكادیمیة والدورات عبر اإلنترنت. ھذه الو

المحتملین، تسعى   تكون  ضمان أن للمرشحین  مفیدة  الدراسیة  المنح  المكتسبة من خالل برنامج  المعرفة 
  حملة المناصرة ن خالل  الرقمي وأبطال األشخاص ذوي اإلعاقة معًا م  النفاذاألكادیمیة جاھدة لجمع قادة  

 العالمیة والمشاركة بین األقران لشبكة الخبرة.

 

 

 DAREمنحة أكادیمیة 

العالمیةترعى   المنحة   المبادرة  ھذه  الشاملة  واالتصاالت  المعلومات  لجمیع  اللتكنولوجیا  مخصصة 
مع إعطاء األولویة لألشخاص ذوي  والرقمي.  النفاذاألشخاص ذوي اإلعاقة المھتمین والنشطین في مجال 

اإلعاقة في بلدان االقتصادات الناشئة والمنتسبین إلى المنظمات التمثیلیة لألشخاص ذوي اإلعاقة، تتیح ھذه 
الشھادة  و  (IAAP)   الوصول إمكانیة لمتخصصيالرابطة الدولیة  الى    بالوصول المجانيللمرشحین  المنحة  

یتم تقدیم برنامج الشھادات ھذا و.  (CPACC)االحترافیة المعتمدة في الكفاءات األساسیة إلمكانیة الوصول  
الذي تغطیھ    CPACCالوصول المجاني إلى    ویضمنبالشراكة مع جامعة برینستون في الوالیات المتحدة.  

 . واالمتحانات المقررةیك حق الوصول إلى مجموعة المعارف أن یكون لد DAREمنحة أكادیمیة 
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وقد ُمنحت المنحة حتى اآلن ألربعین مرشًحا تم اختیارھم وفقًا لعملیة تقدیم صارمة وموافقة أعضاء المجلس  
إطار زمني مدتھ سنة واحدة    وفق دورتین    بتنفیذیقوم متلقو المنح الدراسیة ھؤالء  واالستشاري لألكادیمیة.  

، بینما بدأت الدورة الثانیة في دیسمبر من نفس العام.    2021بدأت الدورة األولى في سبتمبر  ولكل منھما.  
المعرفیة   CPACC  موارد  خالل ھذه السنة أن یتمكن كل مستلم من الوصول إلى مجموعةومن المتوقع  

م في برنامج المنح الدراسیة، یتم منح كل طالب عضویة عند قبولھوواجتیازه.    ختباراالودراستھا وإجراء  
ستمّكن ھذه العضویة كل طالب من الوصول إلى ولمدة عام واحد.    IAAP الرابطة الدولیة لمختصي النفاذ  

عبر اإلنترنت حول    IAAPحول العالم واالستفادة من سلسلة ندوات    النفاذشبكة واسعة من محترفي إمكانیة  
 الرقمي المختلفة. اذالنف مواضیع وقضایا 

 

 الرقمي  النفاذعبر اإلنترنت حول أفضل ممارسات  DAREدورة أكادیمیة 

أكادیمیة   تستعد  بھا،  الخاص  الدراسیة  المنح  برنامج  إلى  عبر   DAREباإلضافة  تدریبیة  دورة  إلطالق 
سیتم اختیار أفضل الممارسات الممیزة بناًء على سلسلة  والرقمي.  النفاذاإلنترنت تعرض أفضل ممارسات 

ستستضیف ھذه الدورة التدریبیة و.  G3ICT DAREالردود والبیانات التي تم جمعھا من خالل مؤشر  
رؤساء  محاضرین أو  سیكونون الرقمي والذین  النفاذعبر اإلنترنت خبراء ومھنیین وقادة في مجال إمكانیة 

 DAREتحدید موضوعات الدورة في االعتبار مجموعة متغیرات مؤشر    سیأخذوفي كل جلسة.    جلسات
العالمیة المبادرة  تمتلكھا  التي  الواسعة  المعرفة  موارد  من  واالتصاالت   وسیستفید  المعلومات  لتكنولوجیا 

عند الحاجة إلیھا على مبدأ الدفع عند سیتم تسجیل جلسات الدورة التدریبیة وأرشفتھا للمستقبل  والشاملة.  
حق الوصول   DAREتسجیًال مدفوًعا، سیتم منح طالب أكادیمیة تتطلب الدورة وفي حین أن ھذه . طلبال

 المجاني إلى جلسات الدورة والمواد المؤرشفة.

 

 الشبكة العالمیة ألبطال الوصول الرقمي 

یشكل خریجو األكادیمیة والمشاركون في البرنامج شبكة عالمیة تجمع بین األشخاص ذوي اإلعاقة الذین  
تھدف والرقمي.  النفاذلھم أدوار قیادیة في منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة ال سیما تلك النشطة في مجال 

 النفاذحول قضایا حقوق    قران األھذه الشبكة إلى خلق مساحة لھؤالء القادة لتبادل خبراتھم والتمتع بدعم  
ھذه الشبكة منصة مفتوحة لالستفادة من جھود المناصرة لھؤالء القادة ولتعزیز أصواتھم تجاه تعتبرالرقمي.  

في   اآلخرین  المصلحة  وأصحاب  واإلقلیمیة    النفاذحكوماتھم  والوطنیة  المحلیة  المستویات  على  الرقمي 
 عضویة تلقائیة في ھذه الشبكة عند تخرجھم.   ألكادیمیةایتم منح الحاصلین على منحة ووالعالمیة. 

 

 الخاتمة

أن  نحن   العالمیة  DAREأكادیمیة  تساعد  نأمل  المبادرة  قبل  من  رائدة  المعلومات   كمبادرة  لتكنولوجیا 
الرقمي في تحویل حیاة األشخاص ذوي اإلعاقة من    النفاذواالتصاالت الشاملة أولئك الذین یؤمنون بدور  

أن تصبح ھذه األكادیمیة مركًزا   G3iCT  المبادرة العالمیة  لذلك تأملوخالل اإلدماج على جمیع المستویات.  
 النفاذیتم سماعھا بشكل أكبر في منصات    كيأصوات األشخاص ذوي اإلعاقة    لدعمرفة وبناء القدرات  للمع

في    ھماالعتراف بمھارات األشخاص ذوي اإلعاقة لضمان مشاركتھم وإدماجوتعزیزالرقمي لصنع القرار،  
 المجتمع على جمیع المستویات. 
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 شكر وتقدیر

) ،  G3ICT(   الشاملة  قیادة المبادرة العالمیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  الورقةیشكر مؤلف ھذا   
. كما یشكر  DARE) على دعمھم إلطالق برنامج أكادیمیة  IAAP(  النفاذوالرابطة الدولیة لمتخصصي  

 ھذه الورقة. لكتابةعلى دعمھم الممتاز  DAREموظفي أكادیمیة 
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