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رسائل أساسية

راســمو السياســات في المنطقة العربية مدعوون العتماد نموذج اإلســكوا
حــول السياســة الوطنيــة للنفاذية الرقمية في المنطقة العربية للســماح
لجميــع األفــراد بالنفاذ إلــى أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
وخدماتهــا وتطبيقاتها بكفاءة.

جــرى اقتــراح نموذج يتضمن اإلطار العام والمكونات األساســية الضرورية
لتطوير سياســة وطنيــة للنفاذية الرقمية.
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المفاهيم األساسية

للوثيقة

2

 .1المفاهيم األساســية للوثيقة

ألف .مقدمة
خــال العقــود الماضيــة ،ارتبــط تطــور التحول الرقمي
العالمــي ارتباطـ ًـا عضويـ ًـا بعامليــن أساســيين همــا ( )1التطور
المتالحــق لإلنترنــت وســيادة المحتــوى الرقمي بأنواعه،

ودخــول القطــاع الخــاص الكبير والمتوســط دائرة تقديم

الخدمــات العامــة بمــا فــي ذلك الخدمات الماليــة والصحية

والتعليميــة والتأهيليــة وخدمــات النقــل .كمــا دخل القطاع

و( )2تطــور منظومــة االتصــاالت وخاصــة فــي مجال األجهزة

الخــاص دائــرة تقديــم الخدمــات المتعلقة باالســتهالك بما في
ذلــك التســوق .وانطالقـ ًـا مــن الموقف العالمــي المدعوم من

العامــة عبــر اإلنترنــت علــى مســتوى حكومات العالم
ً
ـارعا فائقـ ًـا .وأخــذت مفاهيــم مثل الحكومــة اإللكترونية
تسـ

أحــد خارج عمليــة التنميــة ،ســارعت منظمة األمــم المتحدة

المحمولــة بمــا فــي ذلــك الهواتف الذكية والحواســيب

اللوحيــة والمحمولــة .وقــد تســارعت وتيــرة تقديم الخدمات

منظمــة األمــم المتحــدة بتكثيــف الجهــود اإلنمائية وعدم ترك

والحكومــة الرقميــة تترســخ وتتطــور وفق معايير ومؤشــرات

إلــى تبنــي مفهــوم «النفاذيــة الرقمية» لمســاعدة الدول على
ً
ـتلهما لمفهوم الشــمول.
جعل مســارها التنموي مسـ

مــن األحيــان كان سـب ً
ّاقا فــي تطويــر خدماته ال ســيما أنه

وفــي ضــوء مــا تقــدم ،فإن ضمان حق النفاذيــة الرقمية
ّ
ّ
يحتــم تبنــي مقاربــة تقاطعيــة لفهم الحواجــز المركبة
للجميــع

تنافســيّ ة .ولــم يتأخــر القطاع الخــاص الخدمي عن
ً
رقميا ،بــل في كثير
الحكومــات فيمــا يتعلــق بتقديــم خدماتــه
ينظــر إلــى األمــر مــن زاويــة العائدية التجارية على مســتوى

بيــن األفــراد والنفاذيــة الرقميــة .والبد من األخــذ في االعتبار

االقتصــاد الرقمي.

جميــع العوامــل التــي تعرقــل إمكانيــة النفاذ والوصول.

وأصبحــت النفاذيــة الرقميــة من أساســيات العمــل في مختلف
الحقــول ،وشـ ً
ـرطا للحصــول علــى الخدمات .ويعود ذلك

االجتماعــي وعــدم المســاواة بين الجنســين ،واالعتبارات

المتعلقــة بالطبقــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ،واالعتبارات

وتطبيقــات حكوميــة علــى الهواتــف واألجهزة الذكية،

المتعلقــة باإلقامــة الســيما بالنســبة للمهاجريــن ،وغيــر ذلك.

ّ
توســع الخدمــات الرقميــة التي تشــمل مواقع وخدمات
إلــى

وتتضمــن هــذه العوامــل ،باإلضافــة لإلعاقــة ،اعتبارات النوع

العرقيــة ،واعتبــارات الجنســية والمواطنــة ،واالعتبارات

بــاء .اتفاقيــة حقوق األشــخاص ذوي اإلعاقة – األمم المتحدة
في العام  2006شهدت الساحة الدولية اعتماد اتفاقية حقوق

باب التوقيع عليها في  30آذار/مارس  .2007وقد دخلت

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكولها االختياري
( )A/RES/61/106في  13كانون األول/ديسمبر ُ ،2006
وفتح

الثاني/نوفمبر  2020وقعت عليها  180دولة.هذا ،وقد تعهدت

ً
وبناء على جهود أممية ،اعتمدت
األشخاص ذوي اإلعاقة.

االتفاقية حيز التنفيذ في  3أيار/مايو  ،2008وبحلول تشرين

الدول الموقعة على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أن
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تسعى لتعزيز السياسات والممارسات الشاملة لذوي اإلعاقة.

ويتطلب ذلك على المستوى الوطني مواءمة التشريعات

والسياسات والبرامج الوطنية بما يتماشى مع األحكام
والمعايير التي تنص عليها االتفاقية.1

جيــم« .النفاذيــة الرقمية» ضمن اتفاقية حقوق األشــخاص ذوي اإلعاقة
اإلعاقــة علــى اآلتــي« :لتمكيــن األشــخاص ذوي اإلعاقة من

إلــى تضميــن مقاربــة اإلعاقــة فــي سياســاتها الوطنيــة
بقولــه« :أريــد أن تكــون األمــم المتحــدة مثـ ً
ـال ُيقتــدى بــه

الحيــاة ،تتخــذ الــدول األطــراف التدابير المناســبة لضمان

تحقيــق أهــداف اســتراتيجية األمــم المتحــدة إلدمــاج

نصــت المــادة التاســعة مــن اتفاقية حقوق األشــخاص ذوي
العيــش المســتقل والمشــاركة الكاملــة فــي جميع جوانب

وصول األشــخاص ذوي اإلعاقة ،على قدم المســاواة مع

اآلخريــن ،إلــى البيئــة المادية ،ووســائل النقــل ،والمعلومات

واالتصــاالت ،بمــا فــي ذلــك تكنولوجيات ونظــم المعلومات

واالتصــاالت ،وغيرهــا مــن المرافق والخدمــات المفتوحة أو

ـي لنســير ً
معــا بحــزم نحــو
وأدعوكــم إلــى أن تنضمــوا إلـ ّ

منظــور اإلعاقــة» .
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وبنـ ً
ـاء علــى طلــب األميــن العــام لألمــم المتحــدة أن

تتبنــى مؤسســات األمــم المتحــدة «اســتراتيجية األمــم

ّ
المقدمــة للجمهــور ،ســواء فــي المناطــق الحضريــة أو الريفية».

المتحــدة إلدمــاج منظــور اإلعاقــة» وأن تجــري معالجــة

وفــي العــام  ،2019ومــع احتفــال األمــم المتحــدة باليــوم

يتعلــق «بالنفاذيــة الرقميــة» ،أطلقــت اإلســكوا مشــروع

المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش «اســتراتيجية األمــم

أحــد مشــاريع اإلســكوا التــي أطلقــت فــي العــام  2020لدعــم

العالمــي لــذوي اإلعاقــة ،أطلــق األميــن العــام لألمــم

المتحــدة إلدمــاج منظــور اإلعاقــة» .وتوجــه األميــن العــام
فــي كلمتــه االفتتاحيــة إلــى دول العالــم كافــة داعيـ ًـا إياهــا

التحديــات التــي تواجــه تنفيــذ بنودهــا ،وخاصــة فيمــا

المنصــة العربيــة لإلدمــاج الرقمــيُ .
ويعـ ُّـد هــذا المشــروع

صانعــي السياســات فــي الــدول العربيــة لتطويــر السياســات
واإلرشــادات لتحســين النفاذيــة الرقميــة.

دال .معاييــر النفاذية الرقمية
منــذ بدايــة تقديــم الخدمــات الحكوميــة الرقمية لم تغب

بالحقــوق الدســتورية والقانونيــة ارتباطـ ًـا وثيقـ ًـا .وكانت كندا

الواليــات المتحــدة األمريكيــة مــن أوائل الــدول التي طبقت

سياســات النفاذيــة الرقميــة «عبــر مــا أصبــح يعرف بالمادة 508

ففــي عــام  ،2000صاغــت معاييرهــا الخاصة للنفاذيــة الرقمية
فــي عــام  ،2000والتــي ّ
طورتهــا الحقـ ًـا .وفي العام 2017

لألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي أمريــكا الصادر عام .»1973
الحقـ ًـا ،وتحديـ ً
ـدا فــي عــام  ،2018أقدم «مجلــس النفاذية

أن هــذا المعيــار هــو المعيــار الــذي تبنته معظم الــدول العربية
التــي وَ َلجــت مبكـ ً
ـرا إلــى النفاذيــة الرقمية .وقــد تبنى اتحاد

مفاهيــم النفاذيــة الرقميــة عــن كثيــر من الدول .وكانت

والتــي أضيفــت فــي العــام  1998لقانون إعــادة التأهيل والعمل

مــن الــدول الســباقة في تطوير سياســات النفاذيــة الرقمية.

اســتقرت علــى المعيــار  .WCAG 2.0وفــي هــذا الصددُ ،يالحظ

األمريكيــة» 3علــى تطويــر المــادة  508باعتمــاد المعيــار العالمي

شــبكة الويــب العالميــة النســخ األولى مــن المعيار .WCAG 2.0

والجديــر بالمالحظــة أن حــق النفاذيــة الرقميــة مرتبط

محتــوى اإلنترنت أكثر ســهولة.

« 4WCAG 2.0وإرشــادات النفــاذ إلــى محتــوى اإلنترنت».

وهــي تشــمل مجموعــة كبيــرة مــن التوصيات لجعــل النفاذ إلى

هــاء .منظمــة األمم المتحدة تعتمد التصميم العام/الشــامل
واعتمــدت اســتراتيجية األمــم المتحــدة إلدمــاج

منظــور اإلعاقــة مفاهيــم وتطبيقــات مبــادئ التصميــم

الشــامل .والجديــر بالذكــر أن التصميــم الشــامل عبــارة

عــن مجموعــة مبــادئ وعناصــر يمكــن الوصــول إليهــا

واإللمــام بهــا واســتخدامها إلــى أقصــى حــد ممكــن مــن قبــل
جميــع النــاس بغــض النظــر عــن أعمارهــم أو أحجامهــم أو
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قدراتهــم أو إعاقاتهــم .وينبغــي تصميــم البيئــة المؤاتيــة

موائــم ومفيــد ،وقابــل لالســتخدام ،ومريــح وممتــع أثنــاء

فــي اســتخدامها ،بمــا فــي ذلــك علــى مســتوى المبانــي
ً
ـرطا خاصـ ًـا يقتصــر
والمنتجــات والخدمــات .وهــذا ليــس شـ

المتنوعــة للجميــع فــي مختلــف مراحــل عمليــة التصميــم،
ً
ـادرا علــى إتاحــة منتجــات
فعندهــا يكــون التصميــم الشــامل قـ

مــن عناصــر التصميــم .فــإذا كان مــن الممكــن إنجــاز تصميــم

ذلــك األشــخاص ذوي اإلعاقة .

لتلبيــة احتياجــات جميــع األشــخاص الذيــن يرغبــون

نفعــه علــى فئــة قليلــة مــن الســكان بــل هو شــرط أساســي

االســتخدام ،مــن خــال النظــر فــي االحتياجــات والقــدرات

وخدمــات وبيئــات تلبــي احتياجــات جميــع النــاس بمــا فــي
5

واو .النفاذيــة الرقميــة في الوطن العربي
بالنســبة للــدول العربيــة ،فبعضهــا وقــع علــى اتفاقيــة حقــوق

األشــخاص ذوي اإلعاقــة ( ،)CRPDوبعضهــا صــادق عليهــا.

وقــد جعــل ذلــك االتفاقيــة إحــدى المرجعيــات القانونيــة التــي
تعتمــد عليهــا الــدول العربيــة جنبـ ًـا إلــى جنــب مــع القوانيــن

ّ
المخصصــة لحقــوق األشــخاص ذوي
والتشــريعات المحليــة

اإلعاقــة .وتجــدر االشــارة إلــى أن العديــد مــن الــدول العربيــة

اتخــذت تدابيــر تشــريعية لضــم النفاذيــة الرقميــة إلــى حقــوق
األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي إطــار القوانيــن الســارية .كمــا

ّ
صممــت سياســات وأصــدرت تعليمــات تتعلــق بالنفاذيــة
إنهــا

الرقميــة فــي قطاعــات مثــل القطــاع المصرفــي وقطــاع
العمــل .فضـ ً
ـا عــن ذلــك ،أصــدرت دول عربيــة أدلة إرشــادية
تتعلــق بتصميــم المواقــع والتطبيقــات الهاتفيــة الحكوميــة

بمــا يتماشــى مــع معاييــر النفاذيــة الرقميــة .وهنــاك
دول عربيــة صاغــت نهجـ ًـا وطنيـ ًـا متكامـ ًـا فيمــا يتعلــق
بالنفاذيــة الرقميــة.

وتشــمل التطــورات فــي الســاحة العربيــة حصــول كل مــن
ســلطنة عمــان ودولــة قطــر علــى ترتيــب عالمــي متقــدم جــداً
وفقـ ًـا لمؤشــر تقييــم حقــوق النفــاذ الرقمــي  .6أمــا ســلطنة

عمــان ،فقــد تصــدرت الترتيــب العالمــي وحصلــت علــى المركــز
ً
ً
دوال متقدمــة تقنيـ ًـا مثــل
ـاوزة
األول للعــام  ،2018متجـ

الواليــات المتحــدة األمريكيــة والمملكــة المتحــدة .وأمــا دولــة

قطــر ،فقــد تصــدرت الترتيــب العالمــي وحصلــت علــى المركــز
األول فــي العــام .7 2020

زاي .حول نموذج اإلســكوا للسياســة الوطنية للنفاذية الرقمية
إن الغايــة األساســية مــن التقريــر هــي عــرض نمــوذج

التــي ال بــد مــن اتخاذهــا لتمكيــن نفــاذ األشــخاص ذوي

المنطقــة العربيــة .والنمــوذج عبــارة عــن إطــار عــام

والخدمــات العامــة ذات العالقــة ،وذلــك مــن أجــل مجتمــع

اإلســكوا للسياســة الوطنيــة للنفاذيــة الرقميــة فــي

للسياســة التــي ينبغــي اعتمادهــا والتدابيــر واإلجــراءات

اإلعاقــة إلــى تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت
أكثــر شــمولية.

.2

المنهجيــة المتبعة في
تصميم نموذج اإلســكوا
للسياسة الوطنية
للنفاذية الرقمية
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 .2المنهجية المتبعة في تصميم نموذج اإلســكوا للسياســة
الوطنيــة للنفاذية الرقمية

ألــف .مراجعة األدبيات
تتيــح مراجعــة األدبيــات الصــادرة حول النفاذيــة الرقمية

كالسياســات والقوانيــن والمخرجــات والبرامــج ،تكوين

تصـ ّـور تحليلــي بشــأن العالقــة بيــن اإلعاقة وإمكانيــة النفاذية
الرقميــة .وتتيــح هــذه المراجعــة أيضـ ًـا بناء إلمــام قاعدي كلي

فيمــا يتعلــق بسياســات النفاذيــة الرقمية وآثارها.
هــذا ،وتأخــذ مراجعــة األدبيــات في االعتبــار البحث النوعي

فــي تشــكيل أســاس معرفــي يمكن االقتداء بــه لوضع نموذج
يســاعد صانعي السياســات.

باء .مراجعة بعض الممارســات الفضلى
تســتخلص الممارســات الفضلــى من التجــارب الرصينة

والتطبيقــات الحميــدة والمقاييــس الدقيقــة ،وتجميعها

المتعلقــة بالنفاذيــة الرقميــة التــي تحقــق النتائــج المرجوة

ّ
موحــد يســتفيد منــه كل واضعي السياســات في
فــي دليــل

الممارســات على رصد القواســم المشــتركة بين تلك

حــول مــدى شــمولية تلك الممارســات وإمكانيــة تنفيذها في

للنفــاذ اإللكترونــي .وترتكــز عملية اســتخالص هذه

التجــارب المتصلــة بالتدابيــر واألدوات واإلجراءات

المنطقــة .وهــذا يتطلــب دراســات عميقة ومــداوالت متأنية
المنطقــة العربية.

جيم .دراســات الحالة والتقييم اإلقليمي
يمكــن تقســيم منهجيــة دراســات الحالــة إلى جانبين رئيســيين

ً
وثيقا بحالــة النفاذية
وترتبــط دراســات الحالــة ارتباطـ ًـا

همــا اختيــار دراســات الحالــة وتقييمهــا .وتــدور معايير االختيار

الرقميــة فــي المنطقــة ومــا يرتبــط بهــا من معالجــة للقضايا التي

للنفاذيــة الرقميــة وكذلــك تحديــد أوجه التشــابه واالختالف

علــى بيانــات للتحليــل الكمــي مــن مصادر موثوقة فــي المنطقة.

حــول التصنيــف الدولــي للــدول على أســاس المعاييــر العالمية

ذات الصلــة مــع المنطقــة العربية.

وتوفــر دراســات الحالــة رؤى قيّ مــة حول مــا يصلح وما ال

يصلــح لتحقيــق المخرجــات والنتائــج المرجــوة وذلك بالرجوع

إلــى التحليــل القانونــي المقــارن ومراجعة األدبيات.

تواجههــا المجتمعــات المقصــودة .ويعتمــد التقييــم اإلقليمي
كمــا ينظــر التقريــر فــي حالــة النفاذية الرقمية فــي المنطقة

العربيــة مــع التركيــز علــى منطلقين :القوانين والسياســات

الحاليــة فــي المنطقــة التي تؤثر بشــكل مباشــر فــي النفاذية

الرقميــة أو تعالجهــا مــن جهــة ،ومقــدار التحســين الذي جرى
توثيقــه بنـ ً
ـاء علــى المعاييــر المعتمــدة عالميـ ًـا من جهة أخرى.

7

دال .اعتمــاد المفاهيم والتعاريف الرئيســية
 .1اإلعاقة
ّ
عرفــت األمــم المتحــدة «األشــخاص ذوي اإلعاقة» بأنهم
ً
اختالال أو قصوراً
ً
األشــخاص الذيــن يعانــون عجــزا ،أو

إدراك ،وفهــم ،وتصفح

حسـ ً
ـيا طويــل األجــل قد يعوق
بدنيـ ًـا أو عقليـ ًـا أو ذهنيـ ًـا أو ّ

المحتــوى الرقمي المنشــور

ّ
والفعالــة فــي المجتمــع على قدم
مشــاركتهم الكاملــة

علــى اإلنترنــت والتفاعل معه

المســاواة مــع اآلخريــن ،وذلــك خالل تفاعلهم مــع مختلف
الحواجــز والمعوقات.8

 .2النفاذيــة الرقمية
تشــير النفاذيــة الرقميــة إلى ســهولة اســتخدام تكنولوجيا

المســاهمة واإلضافــة على

المعلومــات واالتصــاالت مــن جانب األشــخاص ذوي اإلعاقة،

المحتــوى الرقمــي والتطبيقات

مثــل اإلنترنــت وخدماتهــا .ومــن هــذا المنطلــق يعتبر تطوير
المواقــع اإللكترونيــة ضروريـ ًـا لتمكيــن كافة المســتخدمين من

المنشــورة علــى اإلنترنت
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النفــاذ إلــى المعلومات.9

يجــري تعزيــز النفاذيــة الرقميــة عبــر تصميم المواقع

 .3االدماج

اإللكترونيــة ،واألدوات ،والتجهيــزات الرقميــة ،والتطبيقــات،

تشــير عمليــة االدمــاج إلــى الخطــوات المتخذة فــي عملية دمج

وتطويــر المحتــوى الرقمــي ،بحيــث يمكن لألشــخاص ذوي

فــي برامــج التنميــة المجتمعيــة – أي أنهــا كانــت خارج دائرة

والخدمــات الحكوميــة والعامــة المتوفــرة على اإلنترنت،

اإلعاقــة مــن مختلــف األعمار اســتخدامها ،ممــا يتيح لهم:

القضايــا التــي تحتــاج إلــى معاملــة خاصة ولــم تكن مدمجة
الرعايــة والدعــم االجتماعيين.

هاء .ركائز السياســات المقترحة
تعتمــد سياســات النفاذيــة الرقميــة علــى خمــس ركائــز لدعمها وتحقيــق األهداف المرجوة:
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸ��ﻌﻴﺔ
ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ
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ّ
المخولة وضع
والســلطة التنفيذية هي الســلطة
ّ
توجه أعمال المؤسســات
السياســات التي
ّ
الحكوميــةُ .
ويعــد وضع سياســات وطنيــة للنفاذية

الرقميــة مــن أهــم الخطــوات فــي تعزيز النفاذيــة الرقمية على
المســتوى الوطني ،وخاصة أن سياســات الســلطة التنفيذية

تتســم بالمرونــة علــى عكــس القوانيــن؛ وهي تؤثــر في القطاع
العــام ككل ،وفــي القطــاع الخــاص المرتبط بالمشــاريع

الحكوميــة .ومــن البديهــي أن كل حكومــة لهــا طريقتهــا في
رســم سياســاتها وتنفيذها ،وذلك بتكليف جهة إشــرافية

معنيــة بتنفيــذ تلــك السياســات (هيئــة تنظيم االتصاالت،

وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات ،وزارة الشــؤون

االجتماعيــة) .وفــي حــاالت أخــرىُ ،تعتمد مقاربــة الحكومة

ككل فــي تنفيــذ النفاذيــة الرقميــة حيــث تكون كل مؤسســة

حكوميــة (وزارة ،أو هيئــة ،أو إدارة) معنيّ ــة بتنفيــذ متطلبــات
النفاذيــة الرقميــة فــي مجــال خدماتهــا ،بينمــا تشــرف هيئة عليا

علــى خطــة التنفيذ.

وكمــا هــو معلــوم ،فــإن الســلطة التنفيذيــة ال تســن القوانيــن،
وال يمكــن أن تفــرض ضمــن السياســات الوطنيــة عقوبــات

ومن هنا تبرز أهمية أن تكون القوانين الخاصة بالنفاذية

الرقمية مرنة وتمنح واضعي السياسات الوطنية المساحة

التنفيذية عند وضعها لسياسات النفاذية الرقمية باإلضافة إلى

ضرورة تأمين إمكانية تعديلها وتطويرها.

والبــد للقوانيــن الخاصــة بالنفاذيــة الرقميــة أن تلحــظ القوانين

الوطنيــة ذات العالقــة واالتفاقــات الدوليــة ،وأن تمنح

الســلطات التنفيذيــة اعتمــاد المعاييــر العالميــة والوطنية
الخاصــة بالنفاذيــة الرقمية.

إن اعتمــاد منظمــات المجتمع المدني الممثلة

لألشخاص ذوي اإلعاقة كشريك أساسي في وضع
السياسات الوطنية للنفاذية الرقمية ّ
يعزز هذه

السياسات من عدة جوانب .والجانب األول واألهم هو التأكد
من أن السياسات الوطنية للنفاذية الرقمية تراعي متطلبات
األشخاص ذوي اإلعاقة ،وذلك بناء على أن من شارك في

وضع تلك السياسات من المنظمات قادر على نقل متطلبات

جنائيــة أو شــبه جنائيــة إلنفاذهــا ،وال يمكــن للسياســات أن
ّ
تنفــذ إال مــا تســمح بــه واليــة هــذه الســلطة .ولذلــك قــد تكــون

هؤالء األشخاص وأولوياتهم عند تنفيذها .والجانب الثاني
ّ
للمنظمات غير الحكومية أن ّ
تقدم
يقتضي بأنه من الممكن

لســيطرتها المباشــرة مثــل القطــاع الخــاص والمنظمــات غيــر

الرقمية ،وأن تشارك في تعزيز إدماج مفاهيم وتطبيقات

القطاعــات الحكوميــة ومــن فــي حكمهــا مــن شــركات مختلطــة

االعتماد على قوانين السلطة التشريعية وأدواتها .أما الجانب
ّ
للمنظمات غير الحكومية أن تجمع
الثالث فهو أنه من الممكن

مــن الضــروري أن تســتند الســلطة التنفيذيــة علــى تشــريعات

إلخ ).وتعمل إلدراجهم في إطار أهداف النفاذية الرقمية على

قدرتهــا محــدودة علــى التأثيــر فــي أي طــرف ال يخضــع

الحكوميــة ،وينحصــر مجــال إلزاميــة التنفيــذ لديهــا ضمــن
أو تتبــع للقطــاع الحكومــي.

لذلــك ،عنــد تصميــم السياســات الوطنيــة للنفاذيــة الرقميــة،
ذات صلــة لتوســيع نطــاق قدرتهــا علــى إلــزام األطــراف

المعنيــة بالتنفيــذ.

أما الســلطة التشريعية فهي السلطة المعنية

بإصدار القوانين .ومن الثابت أن للقوانين القدرة

على تغطية نطاق واسع يشمل الحكومة التنفيذية

والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص .ومن الممكن

أن تتضمن القوانين آليات إنفاذ وإلزام يمكن أن تستخدمها

السلطة التنفيذية في تنفيذ عملية االلتزام بتنفيذ سياسات

النفاذية الرقمية ومتابعتها .لكن البد من التنبه إلى حقيقة
أن القوانين تحتاج إلى متطلبات إلصدارها عبر المجالس
ً
وقتا؛ كما أن
التشريعية .وقد يستغرق اعتماد القوانين
القوانين ُت ّ
عد أقل مرونة في ضوء متطلبات تعديلها.

الدعم المجتمعي في عملية تنفيذ السياسات الوطنية للنفاذية

النفاذية الرقمية لدى القطاع الخاص بطريقة أكثر ليونة من

ّ
محددة في المجتمعات المحلية
الخبرات للتركيز على قضايا
لدعم الركائز األخرى (المرأة ،األطفال ،المناطق األقل تطوراً،

أساس مبدأ «عدم إهمال أحد».

ووســائل اإلعالم من جهتها تمتلك القدرة على

نقل الرسائل إلى الجمهور ،ما يميزها عن سائر

ً
دورا
السلطات .ومن المعروف أن اإلعالم يؤدي

ً
أساسيا في إيصال التقدم في مجاالت النفاذية الرقمية،

والترويج لها ،مما يرفع من عدد مستخدمي تلك الخدمات من
األشخاص ذوي اإلعاقة ويحقق أهداف السياسات الوطنية
ً
أوال،
في تعزيز مخرجات النفاذية ،وذلك عبر الترويج لها
ومن ثم متابعة مالحظات وآراء مستخدمي تلك الخدمات

من األشخاص ذوي اإلعاقة ،وبناء جسور تواصل تساعد في

عمليات التحسين المستمر لتلك الخدمات.
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والقطــاع الخاص له أدوار مهمة يؤديها في

تنفيذ السياسات الوطنية للنفاذية الرقمية .لكن
ّ
البد من التنويه أن معظم التجارب المقارنة

استثنت القطاع الخاص الصغير من تنفيذ هذه السياسات
ً
ً
ماليا .بالمقابل ،نجد أن
بناء على أن ذلك يمكن أن يرهقه

معظم التجارب فرضت النفاذية الرقمية على القطاع الخاص

الكبير والمتوسط ويتضمن ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر،
الكيانات والمؤسسات والشركات التي تقدم الخدمات المالية
كالمصارف والخدمات الصحية .كما يتضمن الكيانات التي

تقدم خدمات التعليم والتأهيل والتدريب بأنواعه كالجامعات
والمدارس ،ومراكز التدريب .يضاف إلى ذلك الكيانات التي

تقدم خدمات النقل بأنواعها وخدمات االستهالك بما في ذلك
ً
ً
آخرا ،فإن سياسات النفاذية
أخيرا ،وليس
التسوق اإللكتروني.
الرقمية تشمل الخدمات التي يشترك القطاع العام والقطاع
الخاص في تقديمها ،وكذلك الخدمات التي ّ
يقدمها القطاع

الخاص من خالل القطاع العام أو عبر قنواته في الواقع وفي
المجال االفتراضي.

والبــد مــن التنبــه إلــى ضــرورة إعطــاء الوقــت الكافــي للقطــاع

الخــاص لتعديــل خدماتــه بمــا يتوافــق مــع شــروط السياســات
الوطنيــة للنفاذيــة الرقميــة .الحكمــة مــن ذلــك عــدم وضــع

متطلبــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة للنفاذيــة الرقميــة ،التــي
قــد تكــون مكلفــة ماليـ ًـا  ،فــي مواجهــة مــع القطــاع الخــاص

واعتبــار النفاذيــة الرقميــة عبئـ ًـا اقتصاديـ ًـا  .وال شــك أن
السياســات اإلعالميــة المرتبطــة بالسياســات الوطنيــة
للنفاذيــة الرقميــة ،وإشــراك المنظمــات غيــر الحكوميــة (أي
األهليــة) ،يســاعدان فــي تســريع تطبيــق مفاهيــم النفاذيــة
الرقميــة لــدى القطــاع الخــاص.
يالحــظ أن القطــاع الخــاص بشــكل عــام وخاصــة فــي
الواليــات المتحــدة األمريكيــة قــد أخــذ يتبنــى النفاذيــة
الرقميــة تبنيـ ًـا متدرجـ ًـا  .وفــي بعــض الحــاالت ،تتوفــر
أســواق واعــدة للنفاذيــة الرقميــة مــن حيــث وصولهــا إلــى
شــرائح جديــدة مــن الزبائــن (كاألشــخاص ذوي اإلعاقــة)،
بحيــث أصبحــت أعدادهــم كبيــرة بمــا يكفــي لتبريــر اإلنفــاق
اإلضافــي المطلــوب لتطبيــق معاييــر النفاذيــة الرقميــة كافــة
أو قســم منهــا علــى مواقعهــم اإللكترونيــة وخدماتهــم علــى
التطبيقــات المخصصــة لألجهــزة المحمولــة .هــذا باإلضافــة
إلــى أن معاييــر النفاذيــة الرقميــة ذاتهــا مــن الممكــن أن
تخــدم الكبــار فــي الســن مــن الزبائــن ،وهــم شــريحة أخــرى من
المســتهلكين ال يمكــن تجاهلهــا اقتصاديـ ًـا أو اجتماعيـ ًـا .
ً
ً
هاما فــي عملية
دورا
وال شــك أن القطــاع الخــاص يــؤدي
إدمــاج سياســات النفاذيــة الرقميــة في الحيــاة االقتصادية
والتعليــم ،وأيضـ ًـا فــي مجــال صناعــة المحتوى (الخدمي أو
ً
عمليا الحصــة األكبر منه.
الترفيهــي) والــذي لــه

واو .عمليــة صياغة نموذج السياســة الوطنيــة للنفاذية الرقمية
علــى الرغــم مــن أن صياغــة نمــوذج السياســة الوطنيــة
للنفاذيــة الرقميــة عمليـ ًـا تعتمــد علــى الممارســات

الفضلــى علــى الصعيديــن العالمــي والعربــي ،غيــر
أنهــا أيضـ ًـا تأخــذ فــي االعتبــار الخصوصيــة الوطنيــة

التــي ســاعدت فــي إنجــاح جوانــب محـ ّـد دة مــن تلــك
ّ
وتتأثــر تلــك الخصوصيــة أحيانـ ًـا بالظــروف
الممارســات.

الراهنــة ،وفــي أحيــان أخــرى باإلمكانــات الماليــة أو
البشــرية .وعلــى ص ّنــاع السياســات أخــذ ذلــك فــي الحســبان

فــي إطــار ســياقاته المحـ ّـد دة وفــي ضــوء واقــع بلدانهم

ومتطلباتهــا وظروفهــا.

ويســتند نمــوذج السياســة الوطنيــة للنفاذيــة الرقميــة للمنطقة
العربيــة علــى العوامــل المدروســة فــي تجارب النفاذيــة الرقمية
ً
ـجاما مــع خصوصيات هذه
العربيــة األقــرب واألكثر انسـ

ّ
المكونــات العالميــة ،بــل ال بد
المنطقــة .وال يعنــي ذلــك تجاهــل
مــن دراســتها واالســتفادة منهــا على نحــو ينعكس بإجراءات
ُتتخــذ ضمــن السياســات الوطنيــة للنفاذيــة الرقمية.

زاي .التقاطعيــة ،حاجز أمــام النفاذية الرقمية
إن تداخــل بعــض الحواجــز االقتصاديــة واالجتماعية في

بلــد مــا يحتــم علــى صانعي السياســات الوطنيــة التنبّه إلى

الحواجــز التقاطعيــة التــي تعيــق النفاذيــة الرقمية لألفراد

أو المجتمعــات األضعــف فــي مناطقهــا أو مجتمعاتهــا .وتركــز
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 .1المرأة

التقاطعيــة علــى ضــرورة االســتماع إلى أصوات أولئك
الذيــن يعانــون أشـ ً
ـكاال متداخلــة من أنــواع االضطهاد ،وذلك

ال يخفــى أن المــرأة تواجــه تحديــات فريــدة في جميع

فيما بينها في ســياق معين .فقد تنشــأ هذه األشــكال

والبلــدان ،ومعهــا تقــل الفــرص المتاحة للمــرأة في الحصول

مــن أجــل فهــم مسـبّبات أوجه عدم المســاواة والعالقات

أنحــاء العالــم ،وتمتــد الفجــوة الجنســانية فــي كافة المجاالت

المتداخلــة والمتزامنــة مــن القمــع عــن عدد مــن العوامل بما

علــى التكنولوجيــات الرقميــة واكتســاب المهــارات الرقمية
التــي ّ
تمكنهــا من المشــاركة واالســتفادة منهــا .ولذلك ،فإنه

واالقتصادية.

سياســة النفاذيــة الرقميــة التــي تأخــذ في االعتبــار التحديات

فــي ذلــك النــوع االجتماعي ،والجنســية ،والعرق ،والعمر،
ووضــع األقليــة (مثــل المهاجرين) ،والطبقــة االجتماعية

مــن الضــروري اعتمــاد منظــور النــوع االجتماعي عند وضع

وإن االنتباه إلى التقاطعية أمر أساسي من أجل وضع

التــي تواجههــا المــرأة فــي المنطقــة العربيــة ،وذلك من أجل أن

سياسة وطنية شاملة للنفاذية الرقمية لكل من يقيم على

ّ
وتتنوع أشكال الحواجز التي تمنع النفاذية
أرض الدولة.

الرقمية لألشخاص ذوي اإلعاقة والتي تضاف إلى الحواجز

المتعلقة مباشرة بإعاقتهم .والبد من النظر في العوامل

المسببة للحواجز التقاطعية وإيجاد الحلول لها بما يعيد

التوازن إلى امكانية النفاذية الرقمية لجميع األشخاص ذوي

اإلعاقة ،ويساعد في تعزيزها للمستهدفين من تنفيذ السياسة
ً
مثال ،تواجه النساء من ذوي اإلعاقة عقبات أكثر
الوطنية.
تحول دون تمكنهن من الحصول على النفاذية الرقمية

مقارنة بسائر النساء ،والنساء المهاجرات من ذوي اإلعاقة

ّ
الحد من اتســاع هذه الفجوة
تســاهم السياســات الرقمية في

ومــن أجــل تعزيز الشــمول الرقمي.

وتبيــن إحصــاءات االتحــاد الدولــي لالتصــاالت التفــاوت في
اســتخدام اإلنترنــت بيــن الجنســين ،ويبيــن الجــدول التالــي

اإلحصــاءات لبعــض الــدول العربيــة حيــث نســبة الرجال من

مســتخدمي اإلنترنــت أعلــى مــن نســبة النســاء ،وتتقــارب هذه
النســب فــي البلــدان حيــث نســبة المســتخدمين مرتفعــة ،مثـ ً
ـا
فــي البحريــن ،الكويــت ،قطــر ،واإلمــارات العربيــة المتحدة.
فضــا عــن ذلــك ،فإن اســتخدام التقاطعيــة يعني وجوب
التعــرف علــى الســياقات التاريخيــة المحيطــة بالقضايا

يواجهن عقبات إضافية .وهكذا .صفوة القول في هذا الشأن

الجندريــة فــي البلــد المعنــي والمحيــط الثقافــي كذلك .وقد

تؤثر في إمكانية النفاذ لإلنترنت والنفاذية الرقمية.

المنهجــي أوجهــا متنوعــة مــن عــدم المســاواة العميقة التي

أن المقاربة التقاطعية تمكن من فهم األبعاد المختلفة التي

أوجــدت الســياقات التاريخيــة الطويلــة من العنــف والتمييز

اســتخدام اإلنترنــت للفرد ووفق الجندر من أي مكان في البلدان العربية (الســنة األخيرة)
ﺍﻟﺒﻠﺪ

ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ

ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻓ�ﺍﺩ

ﺍﻟﺠﻨﺪﺭ

ﺍﻟﺮﺟﻞ

ﺍﻟﻤ�ﺃﺓ

ﺍﻟﺠ�ﺍﺋﺮ

2018

49.0

55.1

42.9

ﺍﻟﺒﺤ��ﻦ

2018

98.6

98.7

98.5

ﻣﺼﺮ

2018

46.9

52.4

41.3

ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ

2018

99.6

99.5

99.8

ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ

2018

64.8

68.5

61.1

ﺳﻠﻄﻨﺔ ُﻋﻤﺎﻥ

2019

92.4

90.6

96.8

ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

2018

64.4

68.5

60.2

ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ

2019

99.7

100

99.3

ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ

2018

93.3

94.6

91.4

ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ

2016

14.1

16.9

11.0

ﺍﻹﻣﺎ�ﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ

2018

98.5

98.3

98.8

المصــدر :إحصــاءات االتحــاد الدولــي لالتصــاالت ،ملــف إحصــاءات متعلقــة بالجنــدر وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت (https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/ .)2020
.default.aspx
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مــا برحــت تضــر المــرأة علــى عدة أصعــدة .وتتقاطع أوجه عدم

ال يحصلــون علــى أبســط حقوقهــم ،وقــد يرجع ذلــك لكونهم

المســاواة هــذه مــع بعضهــا البعض .فعلى ســبيل المثــال ،يتقاطع

ال يملكــون الوثائــق المناســبة ،أو بســبب التمييــز االجتماعــي.
مــن هنــا ،يجــب أن ُتراعي سياســة النفاذيــة الرقمية هذه

وهــي ممارســات امتــدت تأثيراتهــا عبر األجيال.11

المواطنيــن والمقيميــن فــي الدولــة علــى قدم من المســاواة بما

الفقــر واألنظمــة الطبقيــة والعنصريــة والتمييز على أســاس

الجنــس وحرمــان النــاس مــن حقوقهم ومــن تكافؤ الفرص،

 .2األطفال
أعلنــت األمــم المتحــدة أن لألطفــال الحق فــي الحصول على

رعاية ومســاعدة خاصة .وبناء على أن األســرة هي النواة

األساســية للمجتمــع والبيئــة الطبيعيــة لنمــو األطفــال ورفاهم،
ينبغــي أن يتــاح لهــا الحــق فــي الحماية والمســاعدة الالزمة

لتباشــر مســؤولياتها بالكامــل داخــل المجتمــع .وكمــا ورد في

إعــان حقــوق الطفــل« ،يحتــاج الطفل ،بســبب عدم نضجه

البدنــي والعقلــي ،إلــى ضمانــات ورعاية خاصــة ،بما في ذلك
الحمايــة القانونيــة المناســبة ،قبــل الوالدة وبعدها».

 .3األقليات

ً
حرمانا
تعانــي مجموعــات ســكانية فــي مناطــق مختلفة

تتفــاوت نســبته مــن مــكان إلــى آخر بمجــرد أنها من ضمن
األقليــات .مــن هنــا بــات ضروريـ ًـا أن تراعي السياســة الوطنية
األفــراد ذوي اإلعاقــة التابعيــن إلــى هــذه األقليات .وعلى

السياســة الوطنيــة للنفاذيــة الرقميــة أن تأخــذ فــي االعتبار
ً
غالبا ما ُتســتبعد
الظــروف اإلقليميــة الفريــدة لألقليــات والتــي
من سياســة النفاذيــة الرقمية.

الحرمــان مــن نظــام الحقوق :إن بعض األشــخاص

الذيــن هــم مــن ضمن األقليات داخــل مجتمعاتهم

األنــواع مــن التهميــش وأن ُتتــاح خدمــات النفاذيــة الرقمية لكل

ينســجم مع مقررات حقوق اإلنســان.

الحواجــز اللغويــة :بعــض األقليات تواجه

صعوبــات بســبب لغتهــا األم .وهــذا يمكــن أن يؤدي

إلــى تهميشــها علــى صعيد الوصــول إلى الخدمات

األساســية .ولــكل مجتمــع ظروفــه الفريــدة ،لذلك يجب أن
تراعــي سياســة النفاذيــة الرقميــة الناجحــة التنوع اللغوي

والثقافــي للمنطقــة مــن أجــل تلبيــة احتياجات المســتخدمين
علــى نطــاق أوســع ،فــي إطار مبدأ «التصميم الشــامل».

 .4الطبقــة االجتماعيــة واالقتصادية
يــؤدي الفقــر داخــل وســط معين إلى الحرمان المســتمر الذي
ً
فضال عن
يزيــد مــن تقليــص إمكانيــة تحقيــق النفاذيــة الرقمية
أنــه يــؤدي إلــى تفاقــم المعاناة الناشــئة عــن اإلعاقة .وتعاني
ً
نظرا لوجود
الفئــات مــن ذوي اإلعاقــة معانــاة غيــر متناســبة

عوامــل أخــرى كثيــرة تحيــط بالطبقــة االجتماعية واالقتصادية

األفقــر مثــل نقــص التعليــم ،وعدم الوصول إلــى تكنولوجيا

المعلومــات واالتصــاالت ،ونقــص اإللمام بهــا .وحتى تكون

سياســة النفاذيــة الرقميــة ناجحــة ال بــد من تحديــد التحديات

االقتصاديــة واالجتماعيــة القائمــة وأخذهــا فــي االعتبار عند
معالجــة المســائل المتعلقــة بالنفاذيــة الرقمية.

حاء .مقارنة بعض السياســات العالمية والعربية واســتخالص الممارســات الفضلى
يجــب مقارنــة السياســات الوطنيــة للنفاذيــة الرقمية على
ّ
المنفذة
أســاس جوانبهــا ذات األثــر األكبــر .وتضطلع الجهــة
للسياســة بــدور كبيــر فــي ضمان جودة تجربــة النفاذية

الرقميــة ،مــن خــال متابعــة تنفيذ هذه السياســة عبــر تصميم

نمــاذج حوكمــة خاصــة بهــا .ومــن الممكــن أن تتعدد الجهات
ّ
المنفــذة للسياســة الوطنيــة ،وأن تكــون هــذه الجهــات مجتمعة
معنية باإلشــراف على حســن تنفيذ السياســة أو تطبيق

القانــون الخــاص بالنفاذيــة الرقميــة .وفــي الغالب تكون
كل جهــة مــن تلــك الجهــات مختصــة حصـ ً
ـرا بمجموعــة

محـ ّـد دة مــن اإلدارات المعنيــة بالتنفيــذ .مثـ ً
ـا  ،قــد تتولــى

جهــة متخصصــة متابعــة المؤسســات الحكوميــة ،وأخــرى

متخصصــة بالقطــاع المصرفــي أو الصحــي أو التعليمــي أو

الخدمــي .وهــذا النهــج مــن شــأنه ضمــان تنفيــذ السياســة
ـذا حميـ ً
الوطنيــة فــي القطــاع المعنــي تنفيـ ً
ـدا  .كمــا يعتمــد هــذا
النهــج لضمــان إلمــام الجهــة المعنيــة بمتطلبــات القطــاع الــذي
ينــدرج ضمــن اختصاصهــا .وال بــد مــن التركيــز علــى الــدور

الــذي قــد تؤديــه بعــض الجمعيــات األهليــة المختصــة .وفــي
بعــض البلــدان ،قــد يجــري إســناد تنفيــذ السياســة الوطنيــة
للنفاذيــة الوطنيــة برمتــه إلــى جهــة مختصــة مســتقلة أو

حكوميــة بمــا يتناســب مــع طبيعــة التنظيــم المؤسســي.

12

إن نطــاق متابعــة تنفيــذ السياســة الوطنيــة للنفاذيــة الرقمية

مســألة حيوية للغاية ،وذلك ألن مســتوى تأثير السياســة
ً
ملزما
وشــمولها يتوقــف علــى مــا إذا كان القطــاع الخاص
بمعاييــر سياســة النفاذيــة الرقميــة أو ال.

يضــاف إلــى ذلــك أن إجــراءات الرصد والتقييم تســهم
ً
ً
جوهريــا فــي المحافظــة على فعالية السياســة
ـهاما
إسـ

الوطنيــة للنفاذيــة الرقميــة ألطــول فتــرة ممكنــة وألكبر عدد

ممكــن مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي المجتمع .ومن

المهــم مراعــاة اآلليــات ونوع الســلطات الممنوحــة للجهات

المعنيــة بالرصــد واإلبــاغ الكافــي بمــا يمكنها مــن التفاعل مع
ّ
المقدمــة للخدمــات الرقميــة الملزمــة بمعاييــر النفاذية
الجهــات

ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺒﻜﺮﺓ

ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺮﻧﺔ

الرقميــة .ويختلــف هــذا األمــر بالتأكيــد تبعـ ًـا لما إذا كان يشــمل

المؤسســات الحكوميــة دون ســواها أو يتضمــن المنظمــات غير

الحكوميــة والقطــاع الخاص.

وفــي ضــوء الدراســات التــي أجريت حول التجــارب العالمية
والعربيــة فــي إطــار تنفيذ السياســات الوطنيــة للنفاذية

الرقميــة ،جــرى اســتخالص بعض الدروس المســتفادة التي
أبــرزت الحقـ ًـا ضمــن البدائــل التــي من الممكــن اعتمادها ضمن

نمــوذج اإلســكوا للسياســة الوطنيــة للنفاذيــة الرقمية.

وتتلخــص نتائــج المقارنــة ألفضل الممارســات فــي تصميم

وتنفيــذ سياســة النفاذيــة الرقميــة فيما يلي:

ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺸ�ﺍﻛﺎﺕ
ﻣﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

ﺍﻻ�ﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻰ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺗﻤﻮ�ﻞ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﻭﻋﺎﺋﺪﺍ�ﻬﺎ

ﻭﺿﻊ ﺧﻄﺔ �ﻨﻔﻴﺬ
ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﻣﺘﺪﺭﺟﺔ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎ�ﻴﺮ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

طاء .الســمات التســع المطلوبة في السياســة الوطنية للنفاذية الرقيمة
مــن خــال اســتخالص الممارســات الفضلــى ،مــن الممكــن تلخيــص الســمات المطلوبــة في السياســة الوطنية علــى النحو اآلتي:
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.1
ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ

.2
ﺍﻻﺗﺎﺣﻴﺔ

ﺃﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎﺕ
ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ،ﻓﻲ
ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺨﺪﻣﻲ
ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺤﻘﻖ
ﻟﻬﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ

ﺃﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺣﻖ
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺨﺪﻣﻲ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺓ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ
ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻤ�ﻴﺰ ﻭﺗﻬﻤﻴﺶ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻭﺍﻟﺠﻨﺲ ،ﻭﺍﻟﻌﻤﺮ،
ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺗﻤ�ﻴﺰ �ﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟ��ﻒ

.4
ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ

$

ﺃﻥ ﺗﺼﺎﻍ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻮﺍﻗﻌﻴﺔ
�ﺘﻨﺎﻏﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ
ً
ﺣﻜﻮﻣﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ
ﺭﺻﺪﻫﺎ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻭﺍﻟﻄﻮ�ﻞ

.3
ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﻳﺔ
ﺃﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ
ﻣﻨﻬﺎ ،ﻭﺃﻥ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻌ��ﺰ ﺍﻟﺘﻤﺎﺳﻚ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﻜﻞ،
ﻭﺃﻥ �ﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﻋﺪﺩ
ﻛ�ﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ
ﺇﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﺧﻮﻟﻬﻢ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ
ً
ﻭﺇ�ﺘﺎﺟﻴﺘﻬﻢ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﻳﺔ ﺍﻻﺳ�ﺜﻤﺎ��ﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ

.5
ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ
ﺃﻥ ﺗﺤﻮﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻌ�ﺯ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﻣﺸﺎ��ﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﺍﻟﺘﻤﻮ�ﻞ ،ﻭﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺒﺸ��ﺔ ،ﻭﺃﻥ ﺗُ ﺒﻨﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺇﺩﺍ�ﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺨﺪﻣﻲ
ً
ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ِٕﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ً
ﻭﺫﻛﻮ�ﺍ ﻭﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ
ﺇﻧﺎ�ﺎ
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.6

.7

ﺍﻻﺩﻣﺎﺝ

ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

ﺃﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻌ��ﻒ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺪ��ﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘ�ﻭﻳ�
ﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﻔﺬ�ﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ�ﻦ ﻣﻨﻬﺎ
ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻟﻬﺎ ﺍﻻ�ﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺪ��ﺠﻲ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﺆﺷ�ﺍ�ﻬﺎ

ﺃﻥ �ﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻮﺍﻣﻞ
ﺣﻮﻛﻤﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ
ﻭﺍﺳﺘﻄﻼﻋﺎﺕ ﺍﻟ�ﺃﻱ ﻭﻭﺿﻊ ﻣﺆﺷ�ﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ
ﺩﻭ��ﺎ ﺗﺤﺪﺩ ﻣﺪﻯ ﻧﺠﺎﺡ
ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ
ً
ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺗﻄ�ﻴﻘﻬﺎ
ﻭﻛﻜﻞ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﺩﺍ�ﺍﺝ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣ�ﺍﻗﺒﺔ ﺃﺩﺍﺀ
ﻭﺗﻘ�ﻴﻢ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ،ﻣﻊ ﻭﺿﻮﺡ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

.9

.8

ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ

ﺍﻟﻤ�ﻭﻧﺔ

ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺳﺒﺮ ﺍﻟ�ﺃﻱ
)ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻲ ،ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ(
ﺣﻮﻝ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﻭﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺟﺰﺀﺍ
ﻣ�ﺍﺣﻠﻬﺎ )ﺗﺼﻤﻴﻢ� ،ﻨﻔﻴﺬ ،ﺗﺤﺴﻴﻦ( ً
ﻣﻦ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻣﻌ�ﺯﺓ ﺑﺄﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ،ﻭﺃﻥ ﺗﺴﻤﺢ
ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪ�ﻞ ﻭﺍﻟﺘﻐ�ﻴﺮ ﺣﺴﺐ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﻮﺩﺓ ﺃ�ﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﻭﺃ�ﻨﺎﺀ ﺳﺒﺮ
ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺍﻟﺘﻘ�ﻴﻢ

.3

دراســة تحليلية مقارنة
فيمــا يتعلق بتطبيق
سياســة النفاذية الرقمية
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 .3دراســة تحليلية مقارنة فيما يتعلق بتطبيق سياســة
النفاذية الرقمية

ً
أوال بدراســة تحليلية مقارنة شــملت االتحاد
من أجل اقتراح نموذج مناســب للسياســة الوطنية للنفاذية الرقمية ،قامت االســكوا
ً
ـواطا واســعة
األوروبــي ،وكنــدا ،والواليــات المتحدة األمريكية ،باإلضافة إلى أربع دول عربية حققت نتائج واعدة وقطعت أشـ
في مجال تطبيق سياســة النفاذية الرقمية .ســمح هذا التحليل لإلســكوا بتقديم إطار عام لتصميم سياســة وطنية للنفاذية
الرقميــة ،وتحديد األولويات الوطنية ،والمكونات الرئيســية.

ألــف .دراســة تحليلية مقارنــة فيما يتعلق بسياســة النفاذية الرقمية في االتحاد
األوروبي وكندا والواليــات المتحدة األمريكية
ّ
يرك ــز ه ــذا القس ــم عل ــى مقارنة تنفيذ سياس ــة النفاذية
الرقمي ــة ف ــي االتحاد األوروب ــي وكندا والواليات

المتح ــدة األمريكي ــة .ويس ــتند ه ــذا االختيار على

وج ــود خصوصي ــة للوض ــع القانون ــي في كل وحدة

سياس ــية ف ــي االتح ــاد األوروب ــي (أي كل دولة) ،وكندا

(المحافظ ــات) والوالي ــات المتح ــدة األمريكي ــة (أي كل

والي ــة) .وق ــد تك ــون ظ ــروف كل وحدة سياس ــية مختلفة.

كم ــا اس ــتند االختي ــار عل ــى وجود قانون داع ــم للنفاذية

الرقمي ــة .لي ــس ه ــذا فحس ــب ،بل إن النفاذي ــة الرقمية
ُت ع ـ ُّـد ف ــي االتح ــاد األوروبي وكندا والوالي ــات المتحدة
األمريكي ــة حق ـ ًـا م ــن حق ــوق األش ــخاص ذوي اإلعاقة .كما

يتي ــح القان ــون ف ــي كل منه ــا لهؤالء األش ــخاص الحق

ف ــي رف ــع ش ــكوى للقض ــاء ض ــد أي جهة ال تلت ــزم بتحقيق

اله ــدف ضم ــن القط ــاع الرس ــمي أو القطاع الخاص.

 .1كندا

ﺍﻟﺒﻨﺪ

ﺍﻟﻮﺻﻒ
)ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺇﻟ�ﺍﻣﻴﺔ(
 .1ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ .
ﺃ

ﻃﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨ�ﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣ�ﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻹ�ﺘﺮﻧﺖ ،ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟ�ﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺑﻄ��ﻘﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

ﺍﻻ ﻋﺎﻗﺔ.
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ٕ

" .2ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ �ﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ" ). (2011
ﺏ

ﻭﺍﻻﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ �ﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻣﻊ "ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻜﻨﺪﻱ
ﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ٕ
ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ"ﺝ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ") "c. H-6 (Section 24ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ
ﺍﻻ ﻋﺎﻗﺔ ،ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎ�ﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻨﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﻴﺪ�ﺍﻟﻲ.
ٕ
ً
ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍ�ﺘﻬﺠﺖ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ "ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﻜﻞ"،
ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺭﺑﺘﻬﺎ ﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻻﺗﺎﺣﺔ
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺟﺮﻯ ﺗﻮ��ﻊ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻹﺷ�ﺍﻑ ﻭ�ﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ:

ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ

ً
ً
ﻣﻌﻨﻴﺎ
ﻣﻔﻮﺿﺎ
 .1ﻣﻜﺘﺐ ﺇ�ﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔﺩ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺨ��ﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) : (OPSAﻳﻌﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻜﻨﺪﺍ
ٌ
ﻣﺴﺆﻭﻝ
�ﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ .ﻭﻫﻮ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﻘﺎ��ﺮﻩ ﺇﻟﻰ ﻭ��ﺮ ﺍﻟ��ﺎﺿﺔ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ
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ﺍﻟﺒﻨﺪ

ﺍﻟﻮﺻﻒ
ً
ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍ�ﺘﻬﺠﺖ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ "ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﻜﻞ"،
ﺍﻻﺗﺎﺣﺔ
ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺭﺑﺘﻬﺎ ﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ٕ

ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺟﺮﻯ ﺗﻮ��ﻊ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻹﺷ�ﺍﻑ ﻭ�ﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ:

ً
ﻣﻌﻨﻴﺎ
ﻣﻔﻮﺿﺎ
 .1ﻣﻜﺘﺐ ﺇ�ﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔﺩ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺨ��ﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) : (OPSAﻳﻌﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻜﻨﺪﺍ
ًّ

ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ

�ﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ .ﻭﻫﻮ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﻘﺎ��ﺮﻩ ﺇﻟﻰ ﻭ��ﺮ ﺍﻟ��ﺎﺿﺔ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ

ٌ
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ
ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻣ�ﺜﺎﻝ ﻭﺍﻹﻧﻔﺎﺫ،
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ.
 .2ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﻟﻺﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔ��ﻮﻥ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﻣ�ﺜﺎﻝ ﻭﺍﻹﻧﻔﺎﺫ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﺚ
ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺳﻠﻄﺎ�ﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
 .3ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻣ�ﺜﺎﻝ ﻭﺍﻹﻧﻔﺎﺫ ﺩﺍﺧﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻣﻊ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻣﻌ�ﺯﺓ.
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﻜﻨﺪﻱ.
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﺍﺟﺐ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ.
ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻜﻨﺪﻱ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤ��ﺎﺕ.

ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻭﻣﻨﻬﺎ:
ﺍﺣﺘ�ﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﻴ�ﻴﻚ.
ﺍﻻ ﻋﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺃﻭﻧﺎ���ﻮ ).(AODA
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ٕ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮﺑﺎﻧﺲ.
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﺎﺳﻜﻮﺗﺸﻴﺎ.
ﺗﻄﻮ�ﺮ ﻣﻌﺎ�ﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ٔ
ﺍﻻ ﻋﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ:
ﻭﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ٕ

ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻌﺎ�ﻴﺮ ﻧﻔﺎﺫﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ �ﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﻛﻨﺪﺍ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
ﺍ�ﺨﺎﺫ ﺍﺟ�ﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻣ�ﺜﺎﻝ ﻭﺍﻹﻧﻔﺎﺫ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺁﻟﻴﺔ ﺷﻜﺎﻭﻯ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ �ﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ.
ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ.
ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻻﺭﺷﺎﺩﻱ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﻜﻨﺪﺍ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻄﺎﻕ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻧﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣ�ﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﺗﻲ:
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ) 1ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ ،2011 ،ﺇﻟﻰ  29ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﺒ�ﺍ�ﺮ:(2012 ،
• ﺟﻤﻴﻊ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻮﻳﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻹ�ﺘﺮﻧﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ )ﻣﺤﺘﻮﻯ

ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ

)ﻛﺤﺪ ﺃﺩﻧﻰ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ(.
ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ( ﻭﺗﻄ�ﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻬﻮﺍ�ﻒ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ
ٍ
• ﺟﻤﻴﻊ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻮﻳﺐ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺗﻄ�ﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻬﻮﺍ�ﻒ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮﺕ ﺑﻌﺪ  1ﺗﺸ��ﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ .2011
• ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻮﻳﺐ ﻟﻠﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺗﻄ�ﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻬﻮﺍ�ﻒ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟﻸﻓ�ﺍﺩ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ.
ً
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎ.
• ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻮﻳﺐ ﻟﻠﻤﻮﺍﻗﻊ ﻭﺗﻄ�ﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻬﻮﺍ�ﻒ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻷﻛﺜﺮ
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )ﻣﻦ  1ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ ،2012 ،ﺇﻟﻰ  31ﺗﻤﻮﺯ�/ﻮﻟﻴﻮ :(2012
• ﻋﺪﺩ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄ�ﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ
ً
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎ.
ﺍﻷﻛﺜﺮ
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ﺍﻟﺒﻨﺪ

ﺍﻟﻮﺻﻒ
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )ﻣﻦ  1ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ  ،2012ﺇﻟﻰ  31ﺗﻤﻮﺯ�/ﻮﻟﻴﻮ  (2013ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ:

ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ

• ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻮﻳﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄ�ﻴﻘﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻴﺔ ،ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻗﺴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ
ً
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎ ﻭﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻷﻛﺜﺮ
ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍ�ﺍﺕ ﻣﺪﻋﻮﺓ ﻟﻠﺘﺤﺮﻙ ﺑﻮﺗﻴﺮﺓ ﺃﺳ�ﻉﻫ..

ﺍﻟﻤﻌﺎ�ﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻌﻴﺎﺭ  WCAG 2.0ﺩﺭﺟﺔ  AAﻭﺟﻤﻴﻊ ﻣﻌﺎ�ﻴﺮ ﺍﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ.
ﺿﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﻜﻨﺪﻱ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﻣﻨﺼ�ﻴﻦ ﻫﻤﺎ:
 .1ﻣﻔﻮﺽ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ.

ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ  .2ﻛ�ﻴﺮ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ.
ﻭﻳﻌﻬﺪ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ،
ﻭﻟﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻐ��ﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔُ .
ﻭﺗﻘ�ﻴﻢ ﺍﻟﻐ�ﺍﻣﺎﺕ ،ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎ�ﺨﺎﺫ ﺗﺪﺍ�ﻴﺮ ﺗﺼﺤﻴﺤﻴﺔﻭ.
ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﺘ�ﺍﻣﺎ�ﻬﺎ ،ﻳﻘﺘ�ﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﻜﻨﺪﻱ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣ��� ﻣﻦ

ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻣ�ﺜﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ :ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ،ﻣ�ﺍﺟﻌﺔ ﺍﻻﻣ�ﺜﺎﻝ ،ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻻﻣ�ﺜﺎﻝ ،ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺑﺎﻻ�ﺘﻬﺎﻙ ﻣﻊ
ﺍﻟﺘﺤﺬ�ﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍ��ﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘ�ﺍ�ﺍﺕ
ﺃﻭ ﻃﻠﺐ ﺇﺟ�ﺍﺀ ﻣ�ﺍﺟﻌﺔ ﺇﺩﺍ��ﺔﺯ.

أ.

Policy on Communications and Federal Identity https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=30683. Deputy heads are responsible for the following: 6.3.5
Meets the requirements of the Standard on Web Accessibility and provides published information on request that is substantially equal for people with
.disabilities

ب.

.https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/government-communications/guidance-implementing-standard-web-accessibility.html

د.

Government of Canada. Measuring progress: Accessibility Strategy for the Public Service of Canada https://www.canada.ca/en/government/publicservice/
wellness-inclusion-diversity-public service/diversity-inclusion-public-service/accessibility-public-service/accessibility-strategy-public-service-toc/accessibil.ity-strategy-public-service-measuring-progress.html

ج.

.Canadian Human Rights Act – R.S.C., 1985, c. H-6 (Section 24). https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/h-6/

ﻫ.

.https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/government-communications/guidance-implementing-standard-web-accessibility.html

ز	.

�Government of Canada – Proposed Accessible Canada Act – Summary of the bill. https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/ac
.cessible-people-disabilities/act-summary.html

و.

Administrative monetary penalties: Depending on the nature and severity of non-compliance, an officer could require that the regulated entity pay a fine
.(up to $250,000). https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/accessible-people-disabilities/act-summary.html

 .2النتائــج المســتخلصة مــن تجربة كندا
بــدأت كنــدا بمراعــاة معاييــر النفاذيــة الرقمية بشــكل مبكر،

ذلــك إقــدام كنــدا علــى تطوير النســخة الثانية مــن المعيار

بها تحت اســم «Common Look and Feel (CLF) 1.0

 ،standardsوألزمــت القطاعــات الحكوميــة بتنفيــذ بنــوده قبل
ُ
نهايــة العــام  .2008عندهــا أطلــق المعيــار الدولي .WCAG 2.0

ففــي العــام  2000أطلقــت معيــار النفاذيــة الرقمية الخاص

 .»standardsوقــد طبــق المعيــار الــذي اعتمدتــه كندا في

إرشــادات النفــاذ إلــى محتــوى الويب في نســخته األولى التي
تضمنهــا المعيــار العالمــي  ،WCAG 1.0وقــد ألزمــت القطاعات

الحكوميــة تنفيــذ بنــوده قبــل نهايــة العــام  .2002وقد أعقب

المذكــور ليصبــح Common Look and Feel (CLF) 2.0

وفــي نهايــة العــام  ،2008تب ّنــت كندا المعيــار العالمي

 WCAG 2.0وطالبــت مؤسســاتها بتطبيقــه .ولــم تطلــق كندا
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السياســة الوطنيــة للنفاذيــة الرقميــة الخاصــة بها إال

فــي العــام  2011وذلــك عندمــا أعلــن وزير الخزانــة أن المعايير

الحاليــة لـــ  CLF 2.0سيُ ســتعاض عنهــا بثالثــة معايير
جديدة وهي:

ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ �ﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ �ﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟ�ﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ

ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮﺓ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ
ً
ﺗﺪ��ﺠﻴﺎ ﻛﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ
ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮ�ﺮﻫﺎ

ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮﺓ ﻓﻲ �ﻨﻔﻴﺬ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ )ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ (2000

ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ
�ﺘﻤﺘﻊ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺇﻧﻔﺎﺫﻳﺔ ﻭﻋﻘﺎ�ﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ
ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎ�ﺘﻬﺎﺝ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ
"ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﻜﻞ"

ً
ﻭﺻﻮﻻ ﺇﻟﻰ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻛﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ
�ﻨﻔﻴﺬﻳﺔ،
ً
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺃﻓﻀﻞ
ﻭﻳﻌﺪ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻌﺎﻡ .2011
ّ

ﺃﻓﻀﻞ
ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
ﺍﻟﻜﻨﺪﻳﺔ

وقــد أشــار هــذا اإلعــان إلــى أن حكومــة كنــدا

ســتعتمد المعيــار العالمــي  WCAG 2.0الــذي يتضمــن
أحــدث اإلرشــادات المعتــرف بهــا عالميـ ًـا بشــأن
إمكانيــة النفــاذ إلــى اإلنترنــت .12

هن ــا ،يمك ــن مالحظ ــة أن ه ــذه المرون ــة الحكومي ــة
الفائق ــة ف ــي تبن ــي معايي ــر تتط ــور باس ــتمرار

ت ــدل عل ــى مرون ــة تش ــريعية عالي ــة .كم ــا ت ــدل

عل ــى جدي ــة النظ ــر إل ــى النفاذي ــة الرقمي ــة كح ــق

أساس ــي م ــن حق ــوق األش ــخاص ذوي اإلعاق ــة م ــن

مواطني ــن ومقيمي ــن .وتج ــدر اإلش ــارة إل ــى أن أي

ﺍﻟﻄ�ﻕ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻳﺠﺮﻱ ﺗﻄﻮ�ﺮﻫﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣ�ﺍﺣﻞ �ﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ

ً
ﻣﻬﻼ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ
ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ
ﻟﻼﻧﺼﻴﺎﻉ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ،
ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻏ�ﺍﻣﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ً
ﺟﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ
ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻟﺘ�ﺍﻡ

انتهجــت كنــدا «مقاربــة الحكومــة ككل» فــي تنفيــذ

سياســة النفاذيــة الرقميــة .مفــاد هــذه المقاربــة اعتبــار

جميــع مفاصــل الحكومــة االتحاديــة الكنديــة معنيــة

بسياســة النفاذيــة الرقميــة .كل وزيــر ومعاونيــه ومديــري

اإلدارات المختصــة مســؤولون مباشــرة عــن وضــع خطــط

تنفيــذ النفاذيــة الرقميــة للخدمــات الحكوميــة ،ويشــرفون
علــى تنفيــذ متطلبــات سياســة النفاذيــة الرقميــة مــن

قبــل كل مقدمــي المحتــوى ومــن الممكــن أن تشــير إليهــم
المواقــع الحكوميــة ( )Third party contentوإلــى

أي خدمــات فــي القطــاع الخــاص الكبيــر والمتوســط،

والقطــاع األهلــي ذي صفــة الخدمــة العامــة.

محت ــوى دس ــتوري يخض ــع لمب ــدأ «ازدواجي ــة اللغ ــة
الرس ــمية» ُ .13
وت ع ـ ُّـد ه ــذه التجرب ــة ف ــي تحقي ــق

وضمــن هــذا المنهــج ذاتــه أسســت وزارة الخزينــة العامــة

الممارس ــات لل ــدول الت ــي تعتم ــد أكث ــر م ــن لغ ــة

والــذي حــددت مهامــه ضمــن «اســتراتيجية النفــاذ إلــى

النفاذي ــة الرقمي ــة للمحت ــوى بلغتي ــن م ــن أفض ــل

رس ــمية واح ــدة.

مــا ســمته بمكتــب نفاذيــة الخدمــات العامــة OPSA -
الخدمــة العامــة فــي كنــدا» علــى النحــو اآلتــي:
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ﺝ

ﺏ

ﺃ
ﺗﻄﻮ�ﺮ ﻭﺇﻃﻼﻕ ﺍﺳﺘ�ﺍ�ﻴﺠﻴﺔ
ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﻨﺪﺍ

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻭﻗﻴﺎﺩﺓ ﺳﻴ�ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ�ﻨﺴﻴﻘﻪ
�ﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍ�ﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ

ﺗﻄﻮ�ﺮ ﻣﺒﺎﺩ�ﺍﺕ ﻫﺎﺩﻓﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ
ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ
ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻣﻨﺢ
ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺫﻟﻚ ﻟﻐﺎﻳﺔ 2021

حــول إلزاميــة القطــاع الخاص ومؤسســات المجتمع الكندي ،والوضع بعد صدور قانــون النفاذية الرقمية ()AODA
فــي العــام  ،2005صــدر قانــون النفاذية الرقمية لألشــخاص
ذوي اإلعاقــة لمقاطعــة اونتاريــو رسـ ً
ـميا .وقــد تضمن القانون

كامــل .هــذا ويجــب علــى المؤسســات الخاصة أو غيــر الربحية
التــي تضــم أكثــر مــن  50موظفـ ًـا وجميع منظمــات القطاع العام

الربحيــة االمتثــال لهــا .والهــدف مــن هذا القانــون هو اعتماد

مــع إرشــادات النفاذيــة ( 2.0 )WCAGالدرجــة  AAبحلول 1

المعاييــر التــي يجــب علــى المنظمــات العامــة والخاصة وغير

خطــة لجعــل مقاطعــة أونتاريــو متوافقة بشــكل كامل مع

معاييــر النفاذيــة الرقميــة بحلــول عــام  .2025أي أن أونتاريو

أعطــت  20ســنة كاملــة لجميــع القطاعات لالمتثال بشــكل

أن تجعــل موقعهــا علــى اإلنترنــت ومحتوى الويــب متوافقين

كانــون الثاني/ينايــر  .2021وقــد يــؤدي عــدم االمتثال بعد هذا

التاريــخ إلــى فــرض غرامــات تصــل إلى  100,000دوالر عن كل
يــوم مــن أيام االنتهاك.

 .3الواليات المتحــدة األمريكية

ﺍﻟﺒﻨﺪ

ﺍﻟﻮﺻﻒ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

)ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺇﻟ�ﺍﻣﻴﺔ(
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  508ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻋﺎﻡ  - 1973ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔﺃ.

ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ

ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﻴﺪ�ﺍﻟﻴﺔ ) :(FCCﻟﺪ�ﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﻹﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﺤﺼ��ﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ،255
ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤﺼ��ﺔ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﻟﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭ�ﻨﻔﻴﺬ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.
ﻓﻲ 18ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎ�ﺮ ،2017ﺃﺻﺪﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ،508ﻭﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻹﺭﺷﺪﺍﺕ ﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  255ﻣﻦ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕﺏ.
• ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻷﻣ��ﻜﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ) :(U.S. Access Boardﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﻮ�ﺮ ﻣﻌﺎ�ﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﻹﺩ�ﺍﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﺪ�ﺍﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸ�ﺍﺀﺝ.

ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ

• ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  255ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻟﻌﺎﻡ  :1934ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﻣﺘﺎﺣﺔ
ﺍﻻ ﻋﺎﻗﺔﺩ.
ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ٕ
• ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  501ﻭ 505ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻋﺎﻡ  :1973ﺗﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻔﺪ�ﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤ�ﻴﺰ ﺿﺪ
ٔ
ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔﻫ.
• ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  503ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻋﺎﻡ  :1973ﺗﺤﻈﺮ ﺍﻟﺘﻤ�ﻴﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ�ﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ�ﻦ ﺍﻟﻔﺮﻋ�ﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﺪ�ﺍﻟﻴﺔﻭ.
• ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  504ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻋﺎﻡ  :1973ﺗﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒ�ﺍﻣﺞ ﺃﻭ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻔﻴﺪ�ﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤ�ﻴﺰ ،ﻭﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺮﺗ�ﺒﺎﺕ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔﺯ.
• ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻣ��ﻜ�ﻴﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1990ﺡ :ﺃﻭﻝ ﺇﻃﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﺹ
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ﺍﻟﺒﻨﺪ

ﺍﻟﻮﺻﻒ
• ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  503ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻋﺎﻡ  :1973ﺗﺤﻈﺮ ﺍﻟﺘﻤ�ﻴﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ�ﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ�ﻦ ﺍﻟﻔﺮﻋ�ﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﺪ�ﺍﻟﻴﺔﻭ.

ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ

• ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  504ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻋﺎﻡ  :1973ﺗﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒ�ﺍﻣﺞ ﺃﻭ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻔﻴﺪ�ﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤ�ﻴﺰ ،ﻭﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺮﺗ�ﺒﺎﺕ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔﺯ.
• ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻣ��ﻜ�ﻴﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1990ﺡ :ﺃﻭﻝ ﺇﻃﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﺹ
ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ.
�ﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ )ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ( ﺍﻟﻔﺪ�ﺍﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻄﻮ�ﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﻭﺷ�ﺍﺋﻬﺎ ﻭﺻﻴﺎ�ﺘﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ .ﻭﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ،508ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺃﻥ �ﺘﻴﺢ

ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻀﺎﻫﻲ
ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ٕ
ً
ﺃﻣﻮﺍﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻶﺧ��ﻦ .ﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻻﻣ�ﺜﺎﻝ ﻣﺎ ﻟﻢ �ﺘﻠﻖ
ﺍﻟﻔﺪ�ﺍﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﺪ�ﺍﻟﻴﺔ .
ً
ً
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻭﺗﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺇﺫﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﻴﺪ�ﺍﻟﻴﺔ ﺍﻻﻣ��ﻜﻴﺔ
ﺃﺳﺎﺳﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﻨﻈﻤﺔ/ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ
ﺃﻥ ﺗﻤ�ﺜﻞ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ .508
ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ،ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻟﻴﺴﺖ ﺇﻟ�ﺍﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹﻁ.
ً
ً
ﻓﻴﺪ�ﺍﻟﻴﺎ ،ﺃﻭ �ﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻷﻣ��ﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻴﺪ�ﺍﻟﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ
ﺗﻤﻮﻳﻼ
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ �ﺘﻠﻘﻰ
ﺑﺎﻻﻣ�ﺜﺎﻝ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ،ﻭﺃﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ .ﻓﻌﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ �ﺘﺤﻘﻖ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻴﻪ .ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺗﻄ�ﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻬﻮﺍ�ﻒ

ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ

ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻴﺔ ،ﻭﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ،ﻭﺃﻛﺸﺎﻙ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ،ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺼ�ﺍﻑ ﺍﻵﻟﻲ .ﺇﻥ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻻﻣ�ﺜﺎﻝ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 508ﻱ.
ﻭ�ﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣ��ﻜﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺤﺮﻛﺖ ﺑﺎ�ﺠﺎﻩ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻳ��ﺪ ﻋﻠﻰ
ً
ﺃﺷﻮﺍﻃﺎ ﻭﺍﺳﻌﺔ
ﻋﻘﺪ�ﻦ ،ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺸ��ﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ
ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ .ﻭ�ﺮﺟﻊ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﺷ��ﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻢ ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ
ﺷ��ﺤﺔ ﺷ�ﺍﺋﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻭﺍ�ﻘﻨﻮﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴ�ﺍﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹ�ﺘﺮﻧﺖ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻕ ﺍﻹﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻲ.
ﻭﻗﺪ ﺗﺮﻛﺰﺕ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
• ﻗﻄﺎﻉ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻴﺔ.
• ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.

• ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ.

ﺍﻟﻤﻌﺎ�ﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ

•  WCAG 2.0ﺩﺭﺟﺔ  AAﻛﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.
• ﻣﻌﺎ�ﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻣ��ﻜ�ﻴﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟﺴﻨﺔ .1990
• ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  503ﻣﻦ "ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ".

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎ�ﻴﺮ ﻣﻦ ﻭﻻﻳﺔ ﻷﺧﺮﻯﻙ.

ﻳﻘﻮﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍ�ﺤﺎﺩﻳﺔ ﺑﺘﻘ�ﻴﻢ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ

ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ

ﺑﻐﻴﺮﻫﻢ ،ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘ��ﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺸﺄﻥ ﺫﻟﻚ .
ﻟﻢ ُﻳﺴﻨﺪ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﻴﺪ�ﺍﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﻣﺮﻛ��ﺔ ﺣﺘﻰ
ﺍﻟﻌﺎﻡ  2017ﺃﻱ ﺣﻴﻦ ﺗﺄﺳﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻷﻣ��ﻜﻲ .ﻫﺬﺍ ،ﻭ�ﺘﻀﻤﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﻄﻮ�ﺮ
ﺍﻟﻤﻌﺎ�ﻴﺮ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻭﺩﻣﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘ��ﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺪ�ﺍﻟﻴﺔ .
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 ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ508 ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﻛﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻔﻲ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻓ�ﺍﺩ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩ��ﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻹ�ﺘﺮﻧﺖ
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻔﻘﺪ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻﺕ
.ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺠﺐ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
.ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻻﻣ�ﺜﺎﻝﻝ
 ﻭﻫﻲ �ﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ،ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺃﻣ��ﻜﻴﺔ
ً ﻟﻜﻦ
ٔ  ﻓﻜﺎﻥ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ �ﻨﺼﺎﻉ ﻟﻠﻤﻌﺎ�ﻴﺮ ﺍﻷﻭ�ﻭ�ﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ،ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺎ�ﻬﺎ
ﺍﻻﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ
 ﻭﻗﺪ ﺟﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ.ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻬﺎ
ً
 ﻓﻘﺪ،ﻭﻋﻤﻠﻴﺎ
.WCAG 2.0 ﻭﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻭﺗﻄ�ﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻬﻮﺍ�ﻒ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎ�ﻴﺮ ﺍﻻﻣ��ﻜﻴﺔ ﻭﻣﻌﻴﺎﺭ
.ﺧﻀﻌﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻟﻤﻌﺎ�ﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗ�ﻴﻊ ﺧﺪﻣﺎ�ﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﺎ�ﻴﺮ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﺍﻗﻌﻬﺎ ﺍﻹﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻴﺔ ﻭﺿﻤﻦ
.ﺑ�ﺍﻣﺠﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻣﺜﻼ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎﻳﻜ�ﻭﺳﻮﻓﺖﻡ

ﺍﻟﺒﻨﺪ

ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

.Section 508 of the Rehabilitation Act of 1973. https://section508.gov/manage/laws-and-policies#508-policy

.أ

.https://www.access-board.gov/ict/

.ب

.المرجع نفســه

.ج

.About the Telecommunications Act Section 255 Guidelines. UNITED STATES ACCESS BOARD. https://www.access-board.gov/about

.د

.The Rehabilitation Act of 1973 – Sections 501 and 505, USA. https://www.eeoc.gov/statutes/rehabilitation-act-1973

.ﻫ

.Section 503 of the Rehabilitation Act of 1973, as Amended, USA. https://www.dol.gov/agencies/ofccp/section-503/law

.و

Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, as Amended, USA. https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2018-title29/pdf/USCODE-2018-title29-chap16.subchapV-sec794.pdf

.ز

.AMERICANS WITH DISABILITIES ACT OF 1990, AS AMENDED, USA. https://www.ada.gov/pubs/adastatute08.htm

.ح

Questions & Answers about Section 508 of the Rehabilitation Act Amendments of 1998, Q#4. https://www.access-board.gov/guidelines-and-standards/com�
.munications-and-it/518-questions-answers-about-section-508-of-the-rehabilitation-act-amendments-of-1998#three

.	ط

2.12.2016 EN Official Journal of the European Union L 327/1. (Legislative acts) - DIRECTIVE (EU) 2016/2102 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE .
COUNCIL of 26 October 2016- on the accessibility of the websites and mobile applications of public sector bodies. https://dynomapper.com/blog/27-accessibil.ity-testing/552-what-is-section-508-and-who-needs-to-be-compliant

.ي

Oxford Academic, The Gerontologist – Web Accessibility for Older Adults: A Comparative Analysis of Disability Laws. https://academic.oup.com/gerontolo�
.gist/article/55/5/854/2605270

.	ك

Website Accessibility & the Law: Why Your Website Must Be Compliant- Search Engine Journal - Kim Krause Berg- January 9, 2019. https://www.search� .
.enginejournal.com/website-accessibility-law/285199/#close

.ل

.Microsoft – accessibility portal. https://www.microsoft.com/en-us/accessibility

.م

 النتائــج المســتخلصة من تجربــة الواليات المتحــدة األمريكية.4
ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻷﻣ��ﻜﻴﺔ
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وعلــى الرغــم مــن أن التجربــة األمريكيــة لم تكن بنفس الفعالية
الحوكميــة التــي اتســمت بهــا التجربة الكندية ،فقد تجاوزتها
في الترتيب لمؤشــر تقييم حقوق النفاذ الرقمي ()DARE
الــذي تعتمــده المبادرة العالمية لشــمولية تكنولوجيات
المعلومــات واالتصــاالت 14لعامي  ،2017و .2018ومرد
ذلك لإلعمال المبكر للمادة  508على المســتوى الحكومي
الفيدرالي ،أما على مســتوى الواليات فالفروقات كبيرة.
فحتى العام  ،2017لم تنجز التجربة األمريكية إســناد
ّ
محددة .وقد أثر
السياســة الوطنيــة للنفاذيــة الرقميــة لجهة

ذلك في التنســيق بين الســلطة الفيدرالية والواليات .فالكثير

 .5االتحاد األوروبي

ﺍﻟﺒﻨﺪ

مــن الواليــات لديهــا تعليمــات خاصة للنفاذية الرقمية حتى
أن بعض المؤسســات الكبيرة الحكومية وضعت سياســتها
ً
عمال بالمادة  508من قانون
الخاصــة للنفاذيــة الرقميــة
إعــادة التأهيــل الصــادر العــام  ،73أو مزيــج من هذه المادة مع
المعيــار .WCAG 2.0
حفــزت هــذه الحزمــة مــن السياســات إطــاق النمــوذج
الخــاص لتنفيــذ تلــك المعاييــر Voluntary Product
 )Accessibility Template (VPATوأطلقــت عــدة

نســخ منه .15

ﺍﻟﻮﺻﻒ

ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ .
.
�ﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺿﻤﺎﻥ ��ﺎﺩﺓ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻴﺔ ﻭﺗﻄ�ﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻬﻮﺍ�ﻒ ﺍﻟﻨﻘﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ،ﻭﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ
ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ �ﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎ�ﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ
ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺳﻮﻕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ،ﻭﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎﺕ،
ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ ﻓﻲ �ﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺘﻄ�ﻴﻘﺎﺕ
ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ
ّ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮﺍﻓﻖ ،ﻭﺑﻜﻠﻔﺔ ﺃﻗﻞ ،ﻭﺟﺎﻫ��ﺔ ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ
ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭ�ﻭﺑﻲﺏ.
ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ،ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺃﻥ �ﺘﺠﺎﻭﺯﻩ.
ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻦ
ّ
.
ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ .
ﺍﻷﻭ�ﻭﺑﻲ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ
ﻓﻲ
ﻋﻀﻮ
ﺑﻠﺪ
ﻛﻞ
ّ
ﻭﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎ��ﺦ  23ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2023ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ
ً
ﺃ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ

ﺍﻷﻭ�ﻭﺑﻲ ﺃﻥ ﺗﺮﻓﻊ ﺗﻘﺎ��ﺮ ٕﺍﻧﺠﺎﺯﻫﺎ ﻛﻞ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭ�ﻭﺑﻲﺝ .
ﺍﺳﺘﺤﺪﺛﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺳﻤﻴﺖ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺨﺒ�ﺍﺀ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ) - (WADEXﻋﻠﻰ

ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ

ً
ﺭﺳﻤﻴﺎ
• ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻷﻭ�ﻭﺑﻲﺩ ) .(EAAﻓﻲ  7ﺣ���ﺍﻥ�/ﻮﻧﻴﻮ  ،2019ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭ�ﻭﺑﻲ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻷﻭ�ﻭﺑﻲ ﺑﻬﺪﻑ ﻭﺿﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ
ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭ�ﻭﺑﻲ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻨﺔ.
• ﺍ�ﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔﻫ ).(CRPD
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭ�ﻭ�ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ.
• ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ
ّ

ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

• ﺩﻭﻝ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭ�ﻭﺑﻲ.
• ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭ�ﻭﺑﻲﻭ.

ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻭ�ﻭ�ﻴﺔ ﻟﻺﺷ�ﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎ�ﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ،ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻮﻛﻤﻴﺔ .

ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ

• ﺗﻄﻮ�ﺮ ﺍﻟﺘﺸ��ﻌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.
• ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻪ )ﺍﻹ�ﺘﺮﻧﺖ ،ﺍﻟﺘﻄ�ﻴﻘﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﻉ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﺋﻲ(.
• ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺏ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
ﺍﻟﺼ�ﺍﻑ ﺍﻵﻟﻲ ﻭﺣﺠﺰ ﺍﻟﺘﺬﺍﻛﺮ ﻭﺁﻻﺕ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ.
• ﺃﺟﻬﺰﺓ
ّ
• ﺍﻟﻬﻮﺍ�ﻒ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ.
• ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ.
• ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎ�ﻒ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ.
• ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺼ��ﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﺚ ﺍﻟﺘﻠﻔ��ﻮﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ.
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ﺍﻟﺒﻨﺪ

ﺍﻟﻮﺻﻒ

ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ

• ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻘﻞ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻭﺍﻟﺤﺎﻓﻼﺕ ﻭﺍﻟﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ.
• ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ.
• ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻹﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻴﺔ.
• ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺴﻮﻕ ﻋﺒﺮ ﺍﻹ�ﺘﺮﻧﺖ ﻭﺗﻄ�ﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻬﻮﺍ�ﻒ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ.
ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻟﻠﻤﺤﺘﻮﻯ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﺒ�ﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻹ�ﺘﺮﻧﺖﺯ  AAﺩﺭﺟﺔ  WCAG 2.0ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ

ﺍﻟﻤﻌﺎ�ﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ

ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻧﺸﺮ �ﻴﺎﻥ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹ�ﺘﺮﻧﺖ
ﻭﻫﻮ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ِ

ﻭﺗﻄ�ﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻬﻮﺍ�ﻒ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ ،ﻣﻊ ﻭﺻﻒ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﺬﺭ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻴﻪﺡ.

ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻹﺧﻼﻝ

ﺑﺬﻟﻚ ،ﻭﺿﻌﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺤﻮﻳﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ

ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻵﺗﻲ:

� .1ﻴﺎﻥ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ.

 .2ﺁﻟﻴﺔ ُﻣﻌ�ﺯَ ٌﺓ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺪﺓ.

 .3ﺇﺟ�ﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﻧﻔﺎﺫ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟ�ﺍﺩﻋﺔ ﺍﻟﻤﻘ�ﺭ ﺇﻧ�ﺍﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺠ�ﺒﻮﺍ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ

ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ

ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.

 .4ﻣﻌﺎ�ﻴﺮ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ.

 .5ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻄ�ﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻬﻮﺍ�ﻒ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ.

 .6ﺍﻻﻟﺘ�ﺍﻡ ﺑﻤﻬﻞ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ .ﻭﻗﺪ ﺗﻀﻤﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻵﺗﻲ:

• ﺣﺪﺩ �ﻮﻡ  23ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  2019ﻛﺄﺟﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻹﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺃﻭﺿﺎﻉ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄ�ﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﻟ�ﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ.

• ﺣﺪﺩ �ﻮﻡ  23ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  2020ﻛﺄﺟﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻹﺗﻤﺎﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺸﺒﻜﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ.

• ﺣﺪﺩ �ﻮﻡ  23ﺣ���ﺍﻥ�/ﻮﻧﻴﻮ  2021ﻛﺄﺟﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻹﺗﻤﺎﻡ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻄ�ﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻬﻮﺍ�ﻒ
ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ.

ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ،ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻓﻲ:
ً
ً
ً
ً
ﻭﻭﺍﺿﺤﺎ ﺑﺸﺄﻥ
ﻭﺷﺎﻣﻼ
ﻣﻔﺼﻼ
�ﻴﺎﻧﺎ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  :4ﺗﻜﻔﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻭﺗﻄ�ﻴﻘﺎ�ﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺗﺤﺪﻳﺜﻪ ﺑﺎ�ﺘﻈﺎﻡ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  :9ﺗﻜﻔﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺇﺟ�ﺍﺀﺍﺕ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﻣ�ﺜﺎﻝ
ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪﻁ.
ً
ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ.
ﺗﺆﻛﺪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﺎﻥ  94ﻭ95

أ.

2.12.2016 EN Official Journal of the European Union L 327/1. (Legislative acts) - DIRECTIVE (EU) 2016/2102 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL of 26 October 2016- on the accessibility of the websites and mobile applications of public sector bodies. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
.TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L2102&from=EN

ب.

المرجع نفســه.

ج.

.Accessibility of public sector websites and mobile apps – 2018. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX:32016L2102

د.

.European Accessibility Act (EAA). https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202

ﻫ.

.Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-a.pdf

و.

EU Web Accessibility Compliance and Legislation- By Deque Systems -January 16, 2020. https://www.deque.com/blog/
/eu-web-accessibility-compliance-and-legislation

ز.

.W3C - Web Accessibility Initiative - WAI - European Union - Last Updated: 9 February 2017. https://www.w3.org/WAI/policies/european-union/

ح.

.2.12.2016 EN Official Journal of the European Union L 327/1

ط.

المرجع نفســه.
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ً
ـواطا كبيــرة
فــي العــام  2019قطــع االتحــاد األوروبــي أشـ

تحســن النفاذيــة الرقميــة،
علــى صعيــد إصــدار تشــريعات
ّ

إن المبــادئ التوجيهيــة للنفاذيــة الرقميــة التــي وضعهــا
االتحــاد األوروبــي تمثــل نموذجـ ًـا جيـ ً
ـدا لصنــاع سياســة

ّ
فوريــة ومســتمرة
التوجيهيــة للــدول األعضــاء تأثيــرات

الرقميــة فــي دول االتحــاد األوروبــي.

المتابعــة المباشــرة مــن جانــب االتحــاد األوروبــي .16

وقــد وضعــت المبــادئ التوجيهيــة للــدول األعضــاء فــي

فــكان لقانــون النفاذيــة األوروبــي (  )EEAوالمبــادئ

فــي الســنوات القليلــة المقبلــة ،وخاصــة مــع بــدء عمليــة

وعلــى المســتوى الوطنــي قطعــت بعــض الــدول فــي
ً
ـواطا أكثــر مــن غيرهــا.
تحقيــق النفاذيــة الرقميــة أشـ

فحســب ترتيــب مؤشــر تقييــم حقــوق النفــاذ الرقمــي
(  )DAREالــذي تعتمــده المبــادرة العالميــة لشــمولية

تكنولوجيــات المعلومــات واالتصــاالت ( )G3ict
لعامــي  2017و ّ 2018
حلــت فرنســا فــي صــدارة الترتيــب
األوروبــي ،بينمــا ّ
حلــت إيطاليــا فــي المرتبــة الثانيــة ثــم
17

المملكــة المتحــدة فــي المرتبــة الثالثــة .وفــي عــام ،2020
حلــت إيطاليــا فــي صــدارة الترتيــب بينمــا ّ
ّ
حلــت فرنســا
فــي المرتبــة الثانيــة.

النفاذيــة بمــا أنــه ُموجـ ٌـه لصنــاع السياســة الوطنيــة للنفاذيــة

االتحــاد األوروبــي لمســاعدة الــدول األعضــاء فــي اعتماد
ّ
موحــدة ضمــن االتحــاد عوضـ ًـا عــن اســتخدام بعــض
معاييــر
الــدول معاييــر تختلــف عــن بعــض الــدول األعضــاء األخرى

ممــا يســبب مشــكالت علــى مســتوى التوافقيــة.

ولقــد ذكــرت المبــادئ التوجيهيــة صراحــة أن أحــد أهدافهــا

هــو مســاعدة القطــاع الخــاص المتخصــص بالنفاذيــة الرقميــة
علــى النمــو فــي االتحــاد األوروبــي ،باعتبــار أن توحيــد

المعاييــر يســاعد فــي توســيع رقعــة ســوق النفاذيــة الرقميــة

فــي االتحــاد األوروبــي برمتــه ،ممــا يســمح باســتخدام
خدمــات الشــركات فــي كل بلــدان االتحــاد األوروبــي.

بــاء .دراســة تحليليــة مقارنة فيما يتعلق بسياســة النفاذيــة الرقمية في أربع دول عربية
ّ
يركــز هــذا القســم علــى تجــارب النفاذيــة الرقميــة فــي

أربــع دول عربيــة هــي ســلطنة عمــان ،ودولــة قطــر ودولــة

اإلمــارات العربيــة المتحــدة والجمهوريــة العربيــة

المصريــة ،واســتخالص الــدروس المســتفادة منهــا.

26

وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه مــن بيــن هــذه الــدول ،حازت

دولتــان علــى ترتيــب متقــدم فــي مؤشــر تقييــم حقــوق

النفــاذ الرقمــي (  )DAREفــي التصنيــف العالمــي للعاميــن

(  ،)2018 -2017إذ حصلــت ســلطنة عمــان علــى الترتيــب
األول عالمي ـاً وعربي ـاً ،بينمــا حصلــت دولــة قطــر علــى

الترتيــب األول للعــام ( .18 )2020

 .1ســلطنة ُعمان

ﺍﻟﺒﻨﺪ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ

ﺍﻟﻮﺻﻒ
السياســة الوطنيــة للنفاذيــة الرقميــة أ تحــت مســمى "ضوابــط النفاذيــة الرقميــة" رقم هـ ت م – 5-1 -
تاريــخ  2014\9\11وهي سياســة إلزاميــة توجيهية.
اعتمــدت ســلطنة عمــان فــي تنفيذهــا لضوابــط النفاذيــة الرقمية علــى هيئة تقنيــة المعلومات
المســتحدثة بموجــب المرســوم الســلطاني رقــم ( )52/2006الصــادر بتاريــخ  31أيار/مايو  .2006وتتبع
الهيئــة وزيــر االقتصــاد الوطنــي .وقد قضى المرســوم المذكور بإنشــاء الهيئــة ككيان مســتقل يتمتع
بالشــخصية االعتباريــة واالســتقالل المالي واإلداري.
وتُ عـ ّـد الهيئــة الجهــة المســؤولة عــن تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة لمجتمع عمان الرقمــي والحكومة
اإللكترونيــة .وهــي مختصــة بتنفيــذ مشــاريع البنية األساســية واإلشــراف على جميع المشــاريع ذات
"عمــان الرقمية" ب.
العالقــة بـ ُ

ﺣﺮﺻﺖ ﺳﻠﻄﻨﺔ ُﻋﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ )ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ( ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ
ﻭﻗﻌﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﻠﻄﻨﺔ ُﻋﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍ�ﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ 30
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﻗﺪ ﱠ

ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ

ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ  .2008ﻭﻓﻲ  5ﻣﻦ ﺗﺸ��ﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2008ﺻﺪﺭ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ
) ،(2008/121ﻭﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺟﺮﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺎ��ﺦ ﺻﺪﻭﺭﻫﺎ.
ً
ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ) (35ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ،
ﺭﺳﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ.
ﻭﺑﺪﺀﺍ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺑﺪﺃ ﺳ��ﺎﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ً
ً

ً
ﺗﻘ���ﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ٔ
ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻋﻦ ﻃ��ﻖ
ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ
ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ �ﻮﺿﺢ ﺍﻟﺘﺪﺍ�ﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺍ�ُ ﺨﺬﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺬﻱ ُﺃﺣ�ﺯ ﻓﻲ �ﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺭﻗﻢ )(2008/63ﺝ.
 .1ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ٔ
ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻭﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ.
 .2ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻸﺟﻬﺰﺓ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ٔ
ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻭﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ.

ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

 .3ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄ�ﻴﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ٔ
ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻭﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ.
� .4ﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ �ﻨﻔﻴﺬ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺗﺤﺮﻱ
ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻬﺎ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ٔ
ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻭﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﺗﺨﺼﺼﺎ�ﻬﻢ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.
 .5ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ )ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ  -ﻋﻠﻰ ﺳ�ﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺮ:
ﺗﻘﻴﺪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ( ّ

ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺑﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﻓﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ،ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻤﺎ ﺗﻀﻌﻬﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥﺩ.
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ﺍﻟﺒﻨﺪ

ﺍﻟﻮﺻﻒ

ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
)ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ(

�ﺘﻀﻤﻦ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻓﻲ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻋﻨﺼ��ﻦ ﻫﺎﻣﻴﻦ:
 .1ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻛﺄﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻮﺍ�ﻒ ﺍﻟﻨﻘﺎﻟﺔ.
 .2ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﺍﻟ�ﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄ�ﻴﻘﺎﺕ ﻋﻦ ﻃ��ﻖ
ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻴﺔ.
ﻭﻻ ﺗﻐﻄﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ .ﻭﻗﺪ ﺍﺳ�ﺜﻨﺖ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ،
ﺇﺫ ﻻ �ﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.
ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻘﺎ��ﺮ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺃﻥ "ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻋﺸﺮﺓ
ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ �ﻨﻔﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  .2012ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ:
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ
ﻭﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻭ�ﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ"ﻫ.

ﺍﻟﻤﻌﺎ�ﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ

ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻹ�ﺘﺮﻧﺖ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ WCAG
 2.0ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﻨﺘﻪ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍ�ﺤﺎﺩ ﺍﻹ�ﺘﺮﻧﺖ ) (W3Cﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ).(A, AA, AAA
ﻓﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ،ﻻ �ﻮﺟﺪ ﺫﻛﺮ ﻵﻟﻴﺎﺕ ﺣﻮﻛﻤﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ،ﺇﻧﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻣﻬﻤﺔ
ﺣﻮﻝ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ .ﻭﺟﺎﺀﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﺗﻲ:
 .1ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﺆﺧﺬ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺟﻤﻴﻊ ﺷ�ﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻋﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ

ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺗﻄ�ﻴﻘﻬﺎ.
 .2ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﺷ�ﺍﻙ ٔ
ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ،ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻜﻔﻮﻓﻴﻦ ﻭﺍﻟﺼﻢ ،ﻭﻣﻌﺎﻗﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ،ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻭﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .
ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕﻭ.

ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺇﻧﻔﺎﺫ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

ﺗﻘﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻭ�ﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ
ً
ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ �ﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ
ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﻹﺷ�ﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ.
ﻭﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﻭﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ ﻓﻲ
ً
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ،ﺍﻟﻔﺼﻞ
�ﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻟﻤﺸ�ﻭﻉ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ،
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ )ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ(/ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (13ﺍﻟﺘﻲ �ﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮ��ﺮ ،ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﻭﻣ�ﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ،ﻭﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗ�ﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮ��ﺮ .ﻭﻗﺪ ﺗﺸﻜﻠﺖ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘ�ﺍﺭ ﺍﻟﻮ�ﺍﺭﻱ ﺭﻗﻢ 2009/1ﻡ .ﻭﺃﻋﻴﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﺍﻟﻘ�ﺍﺭ ﺍﻟﻮ�ﺍﺭﻱ ﺭﻗﻢ 2014/179ﻡ ،ﻭﺟﺮﻯ ﺗﻌ�ﻴﻦ ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ٔ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ٕ
ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ ُ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ
ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ 2016/24ﻡ ،ﻭﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ُ
ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2016ﻡ .ﻭﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (14ﻣﻬﺎﻡ
ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ �ﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺨﺘﺺ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺪ�ﺍﺳﺔ
ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ ،ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﺒ�ﺍﻣﺞ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻬﻢ ﻭﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ﻭﺗﺸﻐﻴﻠﻬﻢ
ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻤﺴﺘﻮﺍﻫﻢ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌ��ﺰ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﻭﺍﻟﺒ�ﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ

ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻮﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘ�ﺍﺭ ﺍﻟﻮ�ﺍﺭﻱ ﺭﻗﻢ  2009/1ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮ��ﺮ )ﻭ��ﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ(،
ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ ﻭﻛﻼﺀ ﺍﻟﻮ�ﺍ�ﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﻣ�ﺍﻛﺰ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ
ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﻭﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ  ،ﺣﻴﺚ ﺑﺎﺷﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎ�ﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ ) (14ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ
ﻛﻤﺎ ﺃﻟﻔﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﻓﻨﻴﺔ �ﺘﺒﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘ�ﺍﺭ ﺍﻟﻮ�ﺍﺭﻱ ﺭﻗﻢ
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ﺍﻟﺒﻨﺪ

ﺍﻟﻮﺻﻒ
ﻣﻨﻬﺎ .ﻭﻛﻮﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘ�ﺍﺭ ﺍﻟﻮ�ﺍﺭﻱ ﺭﻗﻢ  2009/1ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮ��ﺮ )ﻭ��ﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ( ،ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ ﻭﻛﻼﺀ ﺍﻟﻮ�ﺍ�ﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﻣ�ﺍﻛﺰ ﺗﺄﻫﻴﻞ

ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺇﻧﻔﺎﺫ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺑﺎﺷﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎ�ﻬﺎ
ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﻭﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ٕ
ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ٕ
ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ ) (14ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ٔ
ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ.
ﺍﻻ .ﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ٕ
ﻛﻤﺎ ﺃﻟﻔﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﻓﻨﻴﺔ �ﺘﺒﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘ�ﺍﺭ ﺍﻟﻮ�ﺍﺭﻱ ﺭﻗﻢ
) (2015/193ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺪ�ﺮ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻤﺪﻳ��ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺆﻭﻥ ٔ
ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﺑﻮ�ﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ٕ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ.

أ.

Oman – e-accessibility Policy – 2014. https://tms.taxoman.gov.om/portal/documents/20126/38852/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9+%D8%A7% .
.D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B0+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A.pdf/fa70763d-8d9e-50b5-72ae-288249b5ab15

ب.

.Royal Decree to establish the Information Technology Authority. https://www.ita.gov.om/itaportal_ar/MediaCenter/Document_detail.aspx?NID=56

ج.

.Sultani Decree No. 63/2008 Promulgating the Law on the Care and Rehabilitation of the Disabled

د.

.Oman’s 2014 e-Accessibility Policy

ﻫ.

The Sultanate celebrates the International Day for Awareness of Ease of Access, affirming the right to equality for all in electronic services, including the
.disabled and the elderly- ITA website, News, 2013. https://www.ita.gov.om/ITAPortal_AR/MediaCenter/NewsDetail.aspx?NID=522

و.

.Oman’s 2014 e-Accessibility Policy

 .2النتائــج المســتخلصة مــن تجربة ســلطنة عمان
ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺳﻠﻄﻨﺔ ُﻋﻤﺎﻥ

ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺒﻨﻲ
ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ
ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

ﺍﻟﺸ�ﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ  G3ictﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ
ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻌﺎ�ﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪ ﻟﻬﺎ
ﺍﻹﺷ�ﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ
ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻴﺔ ﻓﻲ
ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻟﺘﻘﻮﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺩﻣﺎﺝ
ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻭ�ﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ،ﻭﻫﻮ
ﻣﺎ ﺃﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻷﻃﺮ
ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ،ﻭﺧﻔﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
ﺍﻟﺘﺪ��ﺐ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﺪﺓ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﺗﺪ��ﺐ ﻓ�ﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ
ﻭﺗﺠﻬﻴ�ﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﻭﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻓﺤﺺ ﻣﻮﺍﻗﻌﻬﻢ
ﺍﻹﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻴﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎ�ﻬﻢ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﻮ��ﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

ﻛﺎﻑ ﻹﻋﺪﺍﺩ
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻭﻗﺖ
ٍ
ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘ�ﻭﻳ� ﻭﺍﻟﺘﺪ��ﺐ ﻭﺇﺩﻣﺎﺝ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﺪﻯ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺨﺎﺹ .ﻭﻗﺪ ﺃﻧﺠﺰﺕ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻮﻗﺖ ﻛﺎﻑ
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ضوابــط النفاذيــة فــي ســلطنة عمــان مختصــرة وتقتصرعلــى

جــرى إهمالهــا .وإنمــا يعنــي أن آليــات الحوكمة العامة لمشــاريع
التحــول الرقمــي فــي ســلطنة عمــان قد طبقــت ً
آليا على

المعنيــون بالتنفيــذ ومــا هــي المعاييــر العالميــة المعتمــدة

ضمــن حزمــة مشــاريعها .وإن وصــول ســلطنة عمــان إلى مراتب

متطلبــات الســلطنة مــن هــذا المشــروع ،ولــم تتطــرق إلــى

آليــات حوكمــة أو آليــات تنفيــذ بقــدر مــا أشــارت إلــى مــن هــم

المشــروع الجديــد الــذي اســتلمته هيئــة تقنيــة المعلومات من

لتحقيــق ضوابــط النفاذيــة.

عليــا فــي مجــاالت النفاذيــة الرقميــة يدعم هذا الرأي.

أنشــئت وزارة التقنيــة واإلتصــاالت وجــرى ضم هيئة

تقنيــة المعلومــات إليهــا بموجب المرســوم الســلطاني

( ،)63/2019وفي العام 2020م صدر المرســوم الســلطاني
رقــم ( )90/2020بإنشــاء وزارة النقــل واالتصــاالت وتقنية

المعلومــات ،وهــي وزارة مســؤولة عــن كل برامج ســلطنة

ُعمــان الرقميــة ،وبحســب مرســوم إصدارها« ،تعمــل الهيئة

كمركــز كفــاءة ألفضــل التطبيقــات لــإدارة اإللكترونية ،عبر

إن هيئــة تقنيــة المعلومــات منــذ العــام  ،2009وبعــد ســنة من
إطالقهــا لبوابتهــا الحكوميــة ،بــدأت فعليـ ًـا فــي نشــر الوعي بين

الجهــات الحكوميــة لتمكيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن النفاذ

إلــى مواقعهــم وخدماتهــم ،وإطالع المؤسســات الحكومية
والخاصــة علــى أفضــل الممارســات والمعاييــر العالمية.

وقــد نفــذت العديــد مــن البرامج التدريبية حول اســتخدام

التقنيــات الرقميــة فــي مســاعدة األشــخاص ذوي اإلعاقة.

تســخير تقنيــات المعلومــات واالتصــال لتوفيــر خدمات فاعلة،

وفــي العــام  2010أطلقــت الهيئــة معاييــر النفاذيــة الرقمية

توصيــل الخدمــات اإللكترونيــة» .وقد جــرى توريث أفضل

الســلطان قابــوس للتميّ ــز فــي الحكومــة اإللكترونية.

وتحقيــق التكامــل بيــن كافــة القطاعات ،ورفــع كفاءة منافذ
الممارســات في حوكمة المشــاريع الرقمية 19إلى مشــروع

علــى بوابتهــا الحكوميــة ،وحصلــت بنــاء على ذلــك على جائزة

النفاذيــة الرقميــة ،دونمــا الحاجــة إلــى تخصيــص نظام حوكمة

وفــي العــام  2012أطلقــت ســلطنة عمــان السياســة

أفضــل الممارســات التــي تخفــف مــن أي تقاطعــات بين عمل

لشــمولية تكنولوجيــات المعلومــات واالتصــاالت ( .)G3ict

خــاص بالنفاذيــة الرقميــة ،وهــذا من الممكــن اعتباره من

هيئــات مختلفــة لمشــاريع تشــترك باألهداف ،مثــل الحكومة

الوطنيــة للنفاذيــة الرقميــة بالتعــاون مــع المبــادرة العالميــة
وقــد أطلقــت حملــة توعيــة بشــأن النفاذيــة اإللكترونيــة.

اإللكترونيــة ،والحوكمــة اإللكترونيــة ،والنفاذيــة الرقمية.

وفــي العــام  ،2013أدمجــت النفاذيــة الرقميــة فــي خطــة

إن عــدم ذكــر آليــات حوكمــة خاصة بالنفاذيــة الرقمية في

لقيــاس النفاذيــة الرقميــة للمواقــع والتطبيقــات الخاصــة

وثيقــة سياســة ضوابــط النفاذيــة الرقميــة ال يعنــي أنه قد

التحــول الرقمــي لســلطنة عمــان ،وأعــدت اختبــارات

بالقطاعيــن الرســمي والخــاص.
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ﺍﻟﺒﻨﺪ

ﺍﻟﻮﺻﻒ
ﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ )ﻭﻫﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺇﻟ�ﺍﻣﻴﺔ( ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ .2011

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ

ﻭﺗﺄ�ﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﺒﺎﺩ�ﺍﺕ ﺭﻗﻤﻴﺔ ""ictQATARﺃ.
ﻭﺍﺳﺘ�ﺍ�ﻴﺠﻴﺔ ﻗﻄﺮ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕﺏ.

ً
ﺣﺎﻟﻴﺎ(.
• ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕﺝ )ﻭ�ﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ

• ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻯ – ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓﺩ.

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ) (2ﻟﺴﻨﺔ  2004ﺑﺸﺄﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ .2004/2

ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ

ﻭﻗﻌﺖ ﻗﻄﺮ ﺍ�ﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﺤﻘﻮﻕ ٔ
ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ  3ﺁﻳﺎﺭ/ﻣﺎ�ﻮ .2008
ﻗ�ﺍﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺭﻗﻢ  73ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ
ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ).( 2009

ﺍﻻﺳﺘ�ﺍ�ﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ ،2010 ،ﺍﻟﻘﺴﻢ ،9
) 10ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ –"ﻣﺪﻯ" ﻗﻄﺮ ،ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺫﺍﺕ ﻧﻔﻊ
ﺍﻟﻌﺎﻡ .( 2010
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  2014ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻭ�ﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻋﻦ ﺍﺳﺘ�ﺍ�ﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﻤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ،2017ﺟﺮﻯ ﺇﻃﻼﻕ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ

.
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ﺍﻟﺒﻨﺪ

ﺍﻟﻮﺻﻒ
ﺍﻻﺳﺘ�ﺍ�ﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ ،2010 ،ﺍﻟﻘﺴﻢ ،9
) 10ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ –"ﻣﺪﻯ" ﻗﻄﺮ ،ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺫﺍﺕ ﻧﻔﻊ
ﺍﻟﻌﺎﻡ .( 2010
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  2014ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻭ�ﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻋﻦ ﺍﺳﺘ�ﺍ�ﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﻤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ،2017ﺟﺮﻯ ﺇﻃﻼﻕ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ

ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ

ﺍﻹﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻭ�ﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ
ﺗﻄﻮ�ﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻴﺔ .

ﻛﻤﺎ ﺃﻃﻠﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻧﻔﺴﻪ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻤﻞ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﺍﻝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻭ�ﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ
ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻭﻧﺸﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻬﻮﺍ�ﻒ ﺍﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ً

ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎ�ﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .

ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  2019ﺟﺮﻯ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄ��ﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﺮﺗ�ﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴ��ﺔ
ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﺍ�ﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ .
ً
ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ

ﺷﻤﻞ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻛﺎﻣﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ،ﻭﺃﻭﻛﻠﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻹﺷ�ﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻫﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻯ .ﻭﻗﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ

ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻯ ﺍﻹﺷ�ﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎ��ﺔ ،ﻭﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺸ�ﺍﻛﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺑﺢ )ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ( ،ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ .
ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﻘﻄ��ﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﻣﻦ

ﺩﻭﻥ ﺇﻧﻔﺎﻕ ﻏﻴﺮ ﻣﺒ�ﺭ �ﺮﻫﻖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ .ﻭﻗﺪ ﺭﻛﺰﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺗﻲ:

• ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻬﻮﺍ�ﻒ ﺍﻟﻤﻌ�ﺯﺓ ﺑﺘﻄ�ﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ،

ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺍﻟﻤﻌ�ﺯﺓ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻮﺍ�ﻒ ﺍﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ

ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻬﻮﺍ�ﻒ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

• ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ُﻣﻌ�ﺯ
ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.

ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ )ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ(

• ﺇﻟ�ﺍﻡ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ

ﺧﺪﻣﺎ�ﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌ�ّ ﺯ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ،ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺾ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺼ�ﺍﻑ ﺍﻵﻟﻲ ،ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﻠﻚ

ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻋﺒﺮ ﺍﻹ�ﺘﺮﻧﺖ ﺃﻭ ﻋﺒﺮ ﺃﻛﺸﺎﻙ ﺧﺪﻣﺔ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺻﺮﻑ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻣﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ

ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ.

• ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘ�ﻭﻳ� ﻭﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺪ��ﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ �ﻨﻔﻴﺬ ﻭﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌ�ﺯ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.
ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ،ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺷ�ﺍﺀ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ
ِ

• ﺩﻋﻮﺓ ﺟﻤﻴﻊ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ
ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻭﺗﻌ��ﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺑﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔﻫ.

• ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺧﺎﺹ.
• ﺃﻥ �ﺘﻮﺍﻓﻖ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ " "AAﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ
.WCAG 2.0

ﺍﻟﻤﻌﺎ�ﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ

• ﺃﻥ �ﺘﻮﺍﻓﻖ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ
ﻣﻦ " "W3Cﻭﺩﻟﻴﻞ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ) (1.0ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﻟﺔ

)ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ( ""Mobile devicesﻭ.
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ﺍﻟﺒﻨﺪ

ﺍﻟﻮﺻﻒ
ﺗﻠﺨﺺ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻘﻄ��ﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ

ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ

ﻭﺳﻠﻄﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ�ﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻠﻮﺍ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔﺯ .
ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻣﻦ ﺗﺎ��ﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ.

ﺣﺪﺩﺕ ﺗﻮﺍ��ﺦ ﺍﻹﻧﻔﺎﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﺗﻲ:

• ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻌﺎ�ﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﻌﺎﻡ  ،2013ﻭﺗﻌﺪ�ﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ
ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ .2015

ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

• ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﺪ�ﻞ ﻣﻨﺼﺎﺕ/ﺃﻛﺸﺎﻙ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ .2015
ً
ً
ﺧﺎﺻﺎ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭﻭﺿﻊ ﺃﺩﻟﺔ ﺇﺭﺷﺎﺩﻳﺔ ﻟﺪﻋﻢ
ﺗﻤﻮﻳﻼ
• ﺃﺳﺴﺖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ.

• ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ��ﺎﺩﺓ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﺿﻤﻦ
ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴ��ﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  5ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ

ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻗﻌﻬﻢ.

• ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﺯّ ﻋﻲ ﺑ�ﺍﻣﺞ ﺍﻟﻔﻴﺪ�ﻮ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﻭﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑ�ﺍﻣﺞ
ﺍﻟﻔﻴﺪ�ﻮ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﺷ�ﺡ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﺃﻭ ﻣﻐﻠﻖ.

• ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲﺡ.
أ.

.Qatar e-accessibility Policy. https://www.motc.gov.qa/sites/default/files/documents/QATAR’s%20eAccessibility%20Policy%20-%20Eng.pdf

ب.

تلــزم اســتراتيجية  ICT2015مــن  ictQATARالدولــة بتطويــر مجموعــة مــن الســكان ذوي المهــارات فــي تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت الذيــن يتشــارك أعضاؤهــم فــي الوصــول المتســاوي
إلــى التكنولوجيــا ويمكنهــم النجــاح فــي اقتصــاد المعرفــة .ويشــمل هــذا الجهــد إعطــاء األولويــة للفئــات الديمغرافيــة المحرومــة ،وال ســيما النســاء والمتقاعديــن والمواطنيــن ذوي اإلعاقــة.

ج.

المــادة  4مــن المرســوم بقانــون رقــم  36لســنة  2004بإنشــاء الهيئــة العليــا لالتصــاالت ويقــر المجلــس األعلــى لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ،باعتبــاره أعلــى ســلطة مختصــة فــي شــؤون
االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات ،بالصالحيــات واالختصــاص الالزميــن إلقامــة مثــل هــذه األمــور ،وخاصــة ســلطة تنظيــم السياســة ووضعهــا علــى صعيــد قطاعــي االتصــاالت وتكنولوجيــا
المعلومــات فــي دولــة قطــر.

د.

وثيقــة تأســيس مركــز التكنولوجيــا المســاعدة –«مــدى» قطــر ،كمؤسســة خاصــة ذات نفع عام .https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=4381&language=ar .2009

ﻫ.

.https://www.motc.gov.qa/sites/default/files/documents/QATAR's%20eAccessibility%20Policy%20-%20Eng.pdf

و.

المرجع نفســه.

ز.

المرجع نفســه.

ح.

.Creative Commons portal. https://creativecommons.org/licenses/?lang=ar

 .4النتائــج المســتخلصة مــن تجربة دولة قطر
ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺮﻛﺰ "ﻣﺪﻯ" ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﺳﺘﺸﺎ��ﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ،2011ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ،ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﻂ ﻗﻴﺎﺱ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺘ�ﺍﻡ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ
ﺍﻻﻟﺘ�ﺍﻡ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎ�ﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ،ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺩﺭﺟﺔ �ﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ )ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻄ��ﺔ (AA
ﻣﺜﻞ ﺧﻂ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘ�ﺍﻡ ﺁﺧﺮ
ﺇﺩ�ﺍﺝ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺯﻣﻦ ﺍﻻ�ﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ً
ً
ﻋﺮ�ﻴﺎ
ﺣﺼﻮﻝ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﻭﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺆﺷﺮ ﺗﻘ�ﻴﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻌﺎﻡ (DARE) 2020
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أفــراد مســنين أو ذوي إعاقــة ،وتدعــم المبــادرات التــي

فــي العــام  ،2010دعمــت قطــر إنشــاء مركــز مــدى

للتكنولوجيــا المســاعدة فــي قطــر ،مــن أجــل الوفــاء

تضمــن اإلدمــاج االجتماعــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.

الميســرة .وقــد وضــع مركــز «مــدى» السياســة الوطنيــة
ّ
ً
القطريــة للنفاذيــة الرقميــة ،التــي صــدرت رســميا فــي

تهــدف االســتراتيجية العامــة لألســرة فــي قطــر إلــى تحســين

بااللتزامــات المتعلقــة بالمعلومــات والتكنولوجيــا

العــام  .20 2011ويالحــظ أن السياســة الوطنيــة للنفاذيــة

مســتويات المعيشــة لألســر فــي مختلــف المجــاالت مثــل

المجــاالت االجتماعيــة واالقتصاديــة والصحيــة والتعليميــة

ّ
وســعت مهــام اســتراتيجية مركــز مــدى الصــادرة
الرقميــة

والتكنولوجيــة .وتشــدد علــى اســتخدام التكنولوجيــا مــن

وألزمــت مركــز مــدى برفــع مســتوى النفاذيــة الرقميــة

الحيــاة اليوميــة .كمــا تعتبــر أن نقــص المحتــوى العربــي هــو

فــي العــام  2014حــول (الممارســات المبتكــرة) ،21

عبــر جميــع المنصــات الرقميــة وجعــل المحتــوى الرقمــي
أكثــر ســهولة للجميــع .وتدعــم هــذه السياســة أجنــدة

قطــر األشــمل حــول حــق الوصــول للمعلومــات والرؤيــة
الوطنيــة للعــام .22 2030

جانــب األشــخاص ذوي اإلعاقــة والمســنين للقيــام بأنشــطة
أحــد العقبــات التــي تمنــع األشــخاص الذيــن تزيــد أعمارهــم

عــن  60عامــا مــن االســتفادة مــن التقنيــة.

وقــد ّ
وقعــت قطــر علــى اتفاقيــة األمــم المتحــدة لحقــوق

األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،التــي دخلــت حيــز التنفيــذ فــي 3

ومــن الضــروري اإلشــارة إلــى أن اســتراتيجية قطــر

أيار/مايــو  .2008وتعتــرف هــذه االتفاقيــة بــأن النفاذيــة هــو

للتنميــة الوطنيــة للفتــرة  2011-2016تدعــم اســتخدام

حــق مــن حقــوق اإلنســان ،وتتطلــب مــن الموقعيــن اعتمــاد

التعلــم لألطفــال ذوي اإلعاقــة ،وتقــدم الدعــم لألســر
التــي تواجــه ظروفـ ًـا خاصــة ،ال ســيما تلــك التــي لديهــا

تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت وخدمــات الطــوارئ

تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت لتحســين بيئــات

التدابيــر المناســبة لحصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،علــى

وخدمــات اإلنترنــت ،علــى قــدم المســاواة مــع اآلخرين.

 .5دولــة االمارات العربيــة المتحدة

ﺍﻟﺒﻨﺪ

ﺍﻟﻮﺻﻒ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻬﻤﻢ )ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ( ) ،ﻭﻫﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ(
ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﻓﻲ )ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟ�ﺍﺑﻊ( ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )ﺍﻟﻬﺪﻑ  (4.2ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﺗﻲ
ﺃ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

"ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺼﻴﻎ ﻣﻴﺴﺮﺓ ﻟﺬﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﺼ��ﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ،ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ".
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻬﻤﻢ.

ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (6ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ) (2ﻟﺴﻨﺔ  2014ﺑﺸﺄﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ

ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ

ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺗﻲ:

”ﺗﺸﻜﻞ ﺑﻘ�ﺍﺭ ﻳﺼﺪﺭﻩ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﺠﻨﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﺗﺴﻤﻰ "ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ

ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺸﺆﻭﻥ ﺃﺻﺤﺎﺏ
ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻬﻤﻢ” ﺑﻬﺪﻑ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ �ﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ّ

ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻬﻤﻢ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻀﻢ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ّ

ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻭﻳﺤﺪﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘ�ﺍﺭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﺮﺋﻴﺴﻬﺎ ،ﻭﺁﻟﻴﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ�ﻬﺎ،
ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻗ�ﺍ�ﺍ�ﻬﺎ ،ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ" .
• ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (29ﻟﺴﻨﺔ  2006ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻬﻤﻢ ﻭﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ.

• "ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻬﻤﻢ ﺓ ﻓﻲ ﺇﻣﺎﺭﺓ ﺩﺑﻲ ﺭﻗﻢ ) (2ﻟﺴﻨﺔ ."2014

ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ

• ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (116ﻟﺴﻨﺔ  2009ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺼﺪ�ﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻭﺗﻌ��ﺰ ﺣﻘﻮﻕ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻬﻤﻢ.

• ﻗ�ﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮ��ﺍﺀ ﺭﻗﻢ ) (7ﻟﺴﻨﺔ  2010ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻬﻤﻢ.

• ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ) (3ﻟﺴﻨﺔ  2003ﺑﺸﺄﻥ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ �ﻨﻔﻴﺬﻱ ﻹﻣﺎﺭﺓ ﺩﺑﻲ.

• ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ) (12ﻟﺴﻨﺔ  2008ﺑﺸﺄﻥ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ �ﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺩﺑﻲ ﻭﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ.

ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
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ﺍﻟﺒﻨﺪ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ
ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

ﺍﻟﻮﺻﻒ
• ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ) (3ﻟﺴﻨﺔ  2003ﺑﺸﺄﻥ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ �ﻨﻔﻴﺬﻱ ﻹﻣﺎﺭﺓ ﺩﺑﻲ.

• ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ) (12ﻟﺴﻨﺔ  2008ﺑﺸﺄﻥ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ �ﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺩﺑﻲ ﻭﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ.
ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻹﻣﺎ�ﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎ�ﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻌﺪ�ﻞ ﺍﻟﺘﺸ��ﻌﺎﺕ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻬﻤﻢ )ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ(.

ﻭﻭﺿﻌﺖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻬﻤﻢ )ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ( ﻭﺗﻤﺤﻮﺭ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺣﻮﻝ:

 .1ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ.

ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ )ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ(

 .2ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.

 .3ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
 .4ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ.

 .5ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻷﺳﺮﻱ.

 .6ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟ��ﺎﺿﺔ.

ﻟﻜﻦ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﻣﺒﺎﺷﺮ ﺿﻤﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ.
ﺍﻟﺘ�ﺍﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺩ�ﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍ�ﺮﺓ ﺣﻮﻝ ﺩﻋﻢ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ
ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻭﺁﺧﺮﻫﺎ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ "ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ  ...ﻣﻜﺎﻥ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ"ﺏ ،ﻭﺍﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﺄﻥ �ﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ""AA

ﺍﻟﻤﻌﺎ�ﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ

ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ  WCAG 2.0ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ WCAG 2.1ﺝ.
ﻭ�ﺘﻮﺍﻓﻖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ  W3Cﻭﺩﻟﻴﻞ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺘﻪ )(1.0ﺩ.
ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻢ ) (29ﺑﺸﺄﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻬﻤﻢ ﻭﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ،ﻓﺈﻥ ﻭ�ﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ

ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﻭ��ﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ،ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻤﻦ ﺷﻤﻠﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻳﻀﻌﻮﻥ ﺍﻟﻘ�ﺍ�ﺍﺕ

ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ

ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ �ﻨﻔﻴﺬﻩ.

ﺇﻥ ﻟﻜﻞ ﺇﻣﺎﺭﺓ )ﺃﺑﻮ ﻇﺒﻲ ،ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ ،ﺍﻟﻔﺠﻴﺮﺓ� ،ﺃﺱ ﺍﻟﺨﻴﻤﺔ ،ﺩﺑﻲ ،ﻋﺠﻤﺎﻥ( ﻣﺒﺎﺩ�ﺍ�ﻬﺎ ﺑﺸﺄﻥ )ﺃﺻﺤﺎﺏ
ﺍﻟﻬﻤﻢ ﺃﻭ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ( ﻭﻣ�ﺍﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎﺕ .ﻭﻟﻜﻞ ﺇﻣﺎﺭﺓ ﻣﻮﺍﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ،

ﻭﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ ﺍﻹﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﺍ�ﺤﺎﺩﻳﺔ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺃﻋﻤﺎﻝ �ﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ً
ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ.
ﺑﺎﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ

ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

ﻟﻢ �ﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺃﻱ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺗﻄﺎﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻠﺘﺰﻡ

ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺩ�ﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.

أ	.

السياســة الوطنيــة لتمكيــن أصحــاب الهمــم – دولــة االمــارات العربيــة المتحــدةhttps://u.ae/ar-ae/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-governments-strat� .
.egies-and-plans/the-national-policy-for-empowering-people-with-special-needs

ب.

أطلــق ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ولــي عهــد دبــي رئيــس المجلــس التنفيــذي فــي العــام  2013مبــادرة هدفــت إلــى جعــل إمــارة دبــي «مجتمعــي  ...مــكان للجميــع» مدينــة
صديقــة ألصحــاب الهمــم بحلــول العــام  .2020ومــن خــال هــذه المبــادرة ،تــم العمــل علــى سياســة حمايــة أصحــاب الهمــم ،وبعــد ذلــك ،تــم إصــدار القانــون رقــم ( )2للعــام  2014لتفعيــل السياســة
الحكوميــة المعتمــدة لحمايــة أصحــاب الهمــم ،ودعمـ ًـا لغايــات المبــادرة مــن جهــة أخــرى ،عــن طريــق العمــل علــى ســد الفجــوات التشــريعية الحاليــة ،وتفعيــل مــا جــاء بــه القانــون االتحــادي رقــم
( )29لعــام  ،2006وتــم تشــكيل اللجنــة العليــا لحمايــة حقــوق أصحــاب الهمــم (المعوقيــن) وذلــك لتنفيــذ المبــادرات والبرامــج المفصلــة مــن خــال خطــة عمــل محــددة مرتبطــة بإطــار زمنــي معتمــد.
وتضــم اللجنــة العليــا كل الجهــات الرئيســة التــي يعتمــد عليهــا تنفيــذ المبــادرة ،ويترأســها ســمو الشــيخ منصــور بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــومhttps://mycommunitydubai.com/page/ .
.strategy.html

ج.

.https://dubailand.gov.ae/en/accessibility/#/; https://www.emirates.com/ae/english/information/accessibility/

د	.

�IBIMA Publishing- Journal of E-Government Studies and Best Practices. http://www.ibimapublishing.com/journals/JEGSBP/jegsbp.html. Vol. 2013 (2013), Ar
ticle ID 978647, 15 pages. DOI: 10.5171/2013. 978647. Accessibility Evaluation of Dubai e-Government Websites: Findings and Implications. Basel Al Mourad
.and Faouzi Kamoun. Zayed University. Box 19282. Dubai, United Arab Emirates. https://ibimapublishing.com/articles/JEGSBP/2013/978647/978647.pdf
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 .6النتائــج المســتخلصة مــن تجربة االمارات العربيــة المتحدة
ُتعـ ّـد تجربــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن التجــارب

لــذوي اإلعاقــة إنجــاز مهامهــم بشــكل مســتقل ومشــابه

المميــزة علــى المســتوى العالمــي فيمــا يتعلــق بمعاييــر

لمــا ينجــزه غيرهــم.

اإلعاقــة) فــي المؤسســات الحكوميــة والخاصــة،

ومبــادرة «مجتمعــي مــكان للجميــع» ،هــي مبــادرة أطلقهــا

جــودة خدمــات أصحــاب الهمــم (األشــخاص ذوي

إذ فتحــت مراكــز دعــم مخصصــة فــي المؤسســات

الحكوميــة ألصحــاب الهمــم (األشــخاص ذوي اإلعاقــة)،

ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ولــي

العهــد رئيــس الــوزراء وحاكــم دبــي فــي العــام  2013بهدف

وحتــى تــم تخصيــص عربــات مجهــزة إلنجــاز الخدمــات

جعــل إمــارة دبــي مدينــة صديقــة بالكامــل ألصحــاب الهمــم
ّ
ومثلــت هــذه المبــادرة ركيــزة اســتندت
بحلــول العــام ،2020

يتســن
المختلفــة؛ لكــن مــن ناحيــة النفاذيــة الرقميــة لــم
َّ

جــاء بــه القانــون االتحــادي رقــم ( )29للعــام .2006

الحكوميــة المختلفــة تصــل لمــكان إقامــة األشــخاص
ذوي اإلعاقــة فــي اإلمــارات وتنجــز لهــم خدماتهــم

عليهــا جهــود ســد الفجــوات التشــريعية الحاليــة وتفعيــل مــا

المفصلة ،وأطلقــت الهيئة باإلضافة إلى
كمــا شــكلت اللجنــة العليا لحقوق اإلنســان للعمل على تنفيــذ المبادرات والبرامج
ّ
عمليــات التخطيــط مجموعة أعمال ومنها:

ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻨﺪ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ
ﺍﻟﻬﻤﻢ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻧﻬﺎ ﻣــﻦ
ﺧــﻼﻝ ﻟﻐﺔ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ
ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻐﺔ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ
ﻋﻦ ﻃ��ﻖ ﻣﺤﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﻔﻴﺪ�ﻮ ﺃﻭ
ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻄ�ﻴﻖ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﻌ��ﺰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻬﻢ
ﻭﺩﻣﺠﻬﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺧﺪﻣﺔ ﺧﻂ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﺬﻱ �ﻬﺪﻑ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎ�ﺍﺕ ﺃﺻﺤﺎﺏ
ﺍﻟﻬﻤﻢ ﻭﺃﺳﺮﻫﻢ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻭﻣﻮﺛﻮﻗﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﺸ��ﻌﺎﺕ
ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺄﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻬﻤﻢ

ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺳﻨﺪ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻬﻤﻢ :ﻭﻫﻲ
ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺫﻛﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻬﻤﻢ
ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﻭﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻛ�ﻴﺮﺓ ﻭﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ
ﻓﻲ ﺇﻣﺎﺭﺓ ﺩﺑﻲ

 .7مصر

ﺍﻟﺒﻨﺪ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

ﺍﻟﻮﺻﻒ
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ .ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻗ�ﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮ��ﺍﺀ ﺭﻗﻢ  2733ﻟﻠﻌﺎﻡ  2018ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔﺃ .
ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  4ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ) (10ﻟﻠﻌﺎﻡ  2018ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼ��ﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ
ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺧﺮ .ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 4
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ :ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺀ ﻷﻗﺼﻰ ﺣﺪ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻴﺴﻴﺮ ﺍﻟﺘﺪﺍ�ﻴﺮ
ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﺍﺣﺘ�ﺍﻡ ﺍﻟﻜ�ﺍﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺤﻘﻖ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺄﻛﻞ ﻭﻣﺴﻜﻦ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻧﻔﺴﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻭﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺤﻖ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘ�ﻭﻳﺢ ﻭﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤ�ﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺣ��ﺔ ﺍﻟﺘﻌ�ﻴﺮ ﻭﺍﻟ�ﺃﻱ ،ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤ��ﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ.
ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  12ﻋﻠﻰ :ﺍ�ﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺪﺍ�ﻴﺮ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺻﻮﻝ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ
ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺫﻟﻚّ ،
ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟﻠ�ﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ،ﻭﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ،
ﻭﻛﻔﺎﻟﺔ ﻧﻔﺎﺫ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﻌ��ﺰ
ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ .
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺭﻗﻢ  2018/2733ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗ�ﺍﺭ

.
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ﺍﻟﺒﻨﺪ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

ﺍﻟﻮﺻﻒ
ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  12ﻋﻠﻰ :ﺍ�ﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺪﺍ�ﻴﺮ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺻﻮﻝ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺫﻟﻚّ ،
ﺍﻻﺷﺨﺎﺻﺬﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟﻠ�ﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ،ﻭﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﻭﻛﻔﺎﻟﺔ ﻧﻔﺎﺫ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﻌ��ﺰ
ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ .
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺭﻗﻢ  2018/2733ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗ�ﺍﺭ
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮ��ﺍﺀ ﺭﻗﻢ  2733ﻟﺴﻨﺔ  2018ﺍﻟﺨﺎﺹ �ﺈﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ
ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘ�ﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎ�ﻖ ﺍﻟﻮ�ﺍ�ﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ
ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (2ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮ�ﺍ�ﺍﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  10ﻟﺴﻨﺔ  ،2018ﱞ
ﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ� ،ﺈﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘ�ﺍ�ﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (8ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻹﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ،ﻭﺍ�ﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺪﺍ�ﻴﺮ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺑ�ﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺪ��ﺐ ﻭﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻦ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻄﺒﻖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻓﻬﻲ
ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ًﺃﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻤﺠﺎﻝ
ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ،ﻭﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎ�ﻬﺎ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻭ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ

ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ.

ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ

• ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  10ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻌﺎﻡ 2018ﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ �ﺈﺻﺪﺍﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ.
• ﻗ�ﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮ��ﺍﺀ  -ﺭﻗﻢ 2733ﻟﺴﻨﺔ � - 2018ﺈﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ.
• ﻭﻗﻌﺖ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍ�ﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ  4ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑ��ﻞ  ،2007ﻭﺻﺎﺩﻗﺖ
ً
ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒ�ﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻱ .ﻗﺪﻣﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ  14ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑ��ﻞ  .2008ﻣﺼﺮ ﻟﻴﺴﺖ
ﺗﺤﻔﻈﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ) (2ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (12ﺍﻟﺘﻲ �ﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘ�ﺍﻑ ﺑﺎﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ
ﺍﻟﻤﺼ��ﺔ
ٍ
ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻣﻊ ﺁﺧ��ﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ؛ ﺇﺫ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ
ﻟﺪ�ﻬﻢ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ.

ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ،ﻭﻛﻞ ﻣﻦ
ﻳﻘﺪﻡ ﺃﻱ ﺧﺪﻣﺔ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ .

ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ )ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ(

ﺗﻀﻤﻦ ﻗ�ﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮ��ﺍﺀ –  2733ﻟﻠﻌﺎﻡ � - 2018ﺈﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ
ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻭﻣﺤﺎﻭﺭ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﺗﻲ:
 .1ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻮ�ﺍ�ﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮ�ﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻷﺯﻫﺮﻱ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮ�ﺍ�ﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،
ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺘﺮﺗ�ﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﺄ�ﻲ:
• ﺿﻤﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ
ﻭﺍﻟﺒ�ﺍﻣﺞ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎ�ﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ.
• ﺇﺟ�ﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟ�ﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ
ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻭﺍﻻﻧﺨ�ﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ.
• ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻲ
�ﻨﺎﺳﺐ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
• ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﻣﺘﺮﺟﻤﻲ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﻠﺘﺤﻖ ﺑﻬﺎ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ.
• ﺇ�ﺎﺣﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺗﺎﺣﺔ ﻭﻏﺮﻑ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ﻭﻣﻮﺍﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﻴﺔ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﺪ��ﺲ ﻭﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﺎ.

36

ﺍﻟﺒﻨﺪ

ﺍﻟﻮﺻﻒ
• ﺇ�ﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ
ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ.

• ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤ�ﺍﺣﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟ�ﺜﻘﻴﻒ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻭﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ
ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﻭﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ،ﻭﺳﺒﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﻣﺘﻄﻮﺭﺓ.

• ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻜﺘﺐ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﺑﻜﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻮ�ﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.

• ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪ�ﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎ�ﻝ ﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﻣﺞ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻼﺏ ﺍﻟﺪﻣﺞ
ﺍﻟﻤﻘﻴﺪ�ﻦ ﺑﺎﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﻣ�ﺍﻓﻖ ﻣﻌﻬﻢ ﺃ�ﻨﺎﺀ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ.

 .2ﻣﺠﺎﻝ ﻣﺤﻮ ﺍﻷﻣﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(23

ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻮ�ﺍ�ﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺤﻮ ﺍﻷﻣﻴﺔ ﻭﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺑﻤﻮﺍﺀﻣﺔ ﺑ�ﺍﻣﺠﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺤﻮ ﺃﻣﻴﺔ
ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺬ�ﻦ ﻓﺎ�ﻬﻢ ﺳﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ،
ﻛﻤﺎ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺎﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒ�ﺍﻣﺞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻗﻌﻬﺎ ﺍﻹﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻴﺔ ﻭﺑﻜﺎﻓﺔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺮﺋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻮﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘ�ﻭﺀﺓ.

 .3ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(77

ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺼﺮﻑ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻭﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎ�ﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ،ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ �ﺘﺨﺬ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺟ�ﺍﺀﺍﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ:

• ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﻄﻮ�ﺮ ﻣﺎﻛﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼ�ﺍﻑ ﺍﻵﻟﻲ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﺘﻮﺍﺋﻤﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ.

• ﺑﺤﺚ ﺃﺣﺪﺙ ﺍﻟﺘﻄ�ﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ
ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄ�ﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺠﻤﻬﻮ��ﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ.

ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
)ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ(

• ﻭﺿﻊ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﻮ�ﺮﻫﺎ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻬﻢ.

• ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘ�ﻭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻ�ﺘﻤﺎﻧﻴﺔ.

• ﺍﻻﻋﺘ�ﺍﻑ ﺑﻠﻐﺔ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻛﻠﻐﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﻄ��ﻘﺔ ﺑ�ﺍ�ﻞ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ

ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﺼ��ﺔ ،ﻭﺇﺩﺧﺎﻝ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺑﺼﻤﺔ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﺼ��ﺔ ﻛﺒﺪ�ﻞ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ً
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﻴﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ
ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ،ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺬﺭ ﺫﻟﻚ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺃﻥ �ﻮﻛﻞ ﻣﻦ ﻳ�ﺍﻩ

ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ.

 .4ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(78

ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻹﺟ�ﺍﺀﺍﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
• ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ �ﻴﻦ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﻭ�ﻴﻦ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ.
• ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻌ�ّ ﺯﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻣﻊ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ
ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ.

• ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺃﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ،ﻭﻟﻐﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻟﻐﺔ

ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ،ﻭﻃ��ﻘﺔ ﺑ�ﺍ�ﻞ ،ﻭﻋﺮﺽ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺨﻄﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺒﺴﻄﺔ ،ﻭﺍﻟﻘ�ﺍﺀﺓ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ

ﺍﻟﺒﺸﺮ ،ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.
• ﺍﻟﺘ�ﺍﻡ ﻛﺎﻓﺔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ �ﺈ�ﺎﺣﺔ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ
ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻭﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻪ ﻭﺗﻴﺴﻴﺮ ﺗﻮﺍﺻﻠﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ.

• ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻮﻁ ﺑﻬﺎ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ
ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨ�ﻭﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎ�ﻴﺮ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻮﺍ�ﻴﻖ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ.
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ﺍﻟﺒﻨﺪ

ﺍﻟﻮﺻﻒ

ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
)ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ(

ً
ً
ﺻﺤﻴﺎ
ﺇﻋﻼﻣﺎ
• ﺍﻟﺘ�ﺍﻡ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔ��ﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺩ�ﺍﺝ ،ﺿﻤﻦ ﺷﺒﻜﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺔ،
ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻌﻬﻢ.
• ﺇﺩﻣﺎﺝ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻃ�ﻴﻌﻲ ﻭﺫﻛﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻹ�ﺘﺎﺝ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ،
ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ.
• ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻐﺔ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺃ�ﻨﺎﺀ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺒ�ﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻠﻔ��ﻮﻧﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(79
ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻣﻦ �ﻨﻔﻴﺬ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘ�ﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻼﺋﺤﺔ.
 .5ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻣﺎﺩﺓ )(80
ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ
ﻛﺎﻓﺔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺗﺎﺣﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇ�ﺎﺣﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻃ��ﻘﺔ ﺑ�ﺍ�ﻞ ﻟﻤﻜﻔﻮﻓﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮ
ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺘﺮﺟﻤﻴﻦ ﻟﻐﺔ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻟﻠﺼﻢ ﻭﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺇﺑﺪﺍﺀ
ﺩﻓﺎﻋﻬﻢ ﺃﻭ ﺷﻬﺎﺩﺍ�ﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣ�ﺍﺣﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ.

ﺍﻟﻤﻌﺎ�ﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ

ﻻ �ﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﻗ�ﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮ��ﺍﺀ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺎ�ﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.
ﻟﻜﻦ ﻟﻮﺣﻆ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺼ��ﺔ ﻭﻓﻲ �ﻴﺎﻥ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺟﺮﺕ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻟﺘ�ﺍﻡ
ﺑﻤﻌﻴﺎﺭ  W3Cﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺃﺧﺮﻯ .
ﺝ

ﺣﺴﺐ ﻗ�ﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮ��ﺍﺀ –  2733ﻟﻠﻌﺎﻡ � - 2018ﺈﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ
ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﻭﺭﺩﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ �ﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮ�ﺍ�ﺍﺕ ﺿﻤﻦ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺑﺮﺓ ﻟﻠﻮ��ﺍﺕ.
ﻣﺜﺎﻝ :ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (14ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ:

ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ

ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ �ﺈﺧﻄﺎﺭ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮ�ﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻮ�ﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﺑﺄﻱ ﺗﻐ�ﻴﺮ ﻳﻄ�ﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺫﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ.
ﻭﻣﻌﻈﻢ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻀﺒﻂ ﻋﻤﻞ ﻛﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻮ�ﺍ�ﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
�ﺈﺣﺪﻯ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  15ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ  17ﻭ 19ﻭ 22ﻭ 38ﻭ 39ﻭ،54 ،53 ،48 ،44 ،43 ،42 ،41
 ،56 ،55ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻣﻦ  57ﺇﻟﻰ .65
ﺣﺴﺐ ﻗ�ﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮ��ﺍﺀ –  2733ﻟﻠﻌﺎﻡ � - 2018ﺈﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ
ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻛﻞ ﻭ��ﺮ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻭ�ﺍﺭﺗﻪ ،ﻭﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻟﺠﻨﺔ

ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮ��ﺮ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻹﺩﺍ�ﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ .

ﻟﻢ �ﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻷﻱ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺗﻄﺎﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺩ�ﺍﺕ

ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.
أ.

جمهوريــة مصــر العربيــة  -رئاســة الجمهوريــة  -الجريــدة الرســمية العــدد ( 51مكــرر)  23 -كانــون األول/ديســمبر  2018الســنة الحاديــة والســتون قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم  2733لســنة
 - 2018بإصــدار الالئحــة التنفيذيــة لقانــون حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة.https://www.elwatannews.com/data/iframe/pdf/1562644881545637336.pdf .

ب.

القانـ�ون رقـ�م  10مصــر للعــام https://drive.google.com/file/d/1SZkqhTR95H2pO0wJ44qlDLjqHAfzgUKT/view?fbclid=IwAR2rNewS2TrVLdDnytU94ekp� .2018
.MN16cGCDhGV_R2XcrKoqo9wusNTT7SaVqEA

ج.

.Egypt government gateway. https://www.egypt.gov.eg/English/General/Accessibility.aspx#

 .8النتائــج المســتخلصة من التجربــة المصرية
تبــرز التجربــة المصريــة كنمــوذج متميز لجاهزيــة المكونات

القانونيــة والتنفيذيــة للنفاذيــة الرقميــة ،وإنمــا بشــكل موزع

مــع باقــي حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقة .إن تصميم سياســة

مصريــة للنفاذيــة الرقميــة انطالقـ ًـا من تلك التشــريعات

والتعليمــات أمــر يعــزز سياســة النفاذيــة الرقميــة فــي
مصــر .ومــن الممكــن أن ينعكــس إيجابـ ًـا علــى المتطلبــات

38

التنفيذيــة الموكلــة للــوزارات والجهــات المصريــة خاصــة

حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة هو من األمــور المعتادة

 2733لســنة  - 2018بإصــدار الالئحــة التنفيذيــة لقانــون

وعــدم وجــود نظــام مســاءلة ،وعدم وجــود معيار عالمي أو

وعامــة والتــي وردت فــي قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء –

حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة .إن تعــدد اللجــان المختصــة

فــي كل مجــال مــن مجــاالت تنفيــذ الالئحــة التنفيذية لقانون

فــي الكثيــر مــن الــدول .ولكــن انعدام خطة زمنيــة للتنفيذ،

محلــي معتمــد للنفاذيــة الرقميــة ،قــد يؤخــر عمليــة تنفيذ مهام

النفاذيــة الرقمية.

 .9الممارســات الفضلىالمســتخلصة حــول النجــاح بتصميــم وتنفيــذ سياســة وطنية للنفاذيــة الرقمية
بعــد النظــر فــي ممارســات معظم الدول الحائزة على ترتيب متقدم في مؤشــر تقييم حقــوق النفاذ الرقمي ( )DAREعلى
ً
ً
عالميا ،تم اســتخالص الممارســات الفضلى التالية:
عربيا أو
الصعيدين

ﺍﻟﺒﺪﺀ ﻣﺒﻜ�ﺍ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.
ﻭﺿﻊ ﺗﺸ��ﻌﺎﺕ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺗﺸ��ﻌﺎﺕ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﺩﺍﻋﻤﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﺿﻌﻮ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﻔﺎﺫﻳﺔ ﻭﺍﻹﻟ�ﺍﻡ ﻓﻲ �ﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﺠﺎﺡ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .ﻭﻳﺘ�ﺍﻭﺡ ﻣﺪﻯ
ً
ً
ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻟ�ﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺻﻮﻧﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻟﺘ�ﺍﻡ
ﺣﻘﺎ
ﺍﻹﻟ�ﺍﻡ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺪﻯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﻄ�ﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﺑﻤﻌﺎ�ﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ )ﻛﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣ��ﻜﻴﺔ( ﺷﻜﺎﻭﻯ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻹﻟ�ﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ً
ﻭﺃﺧﻴ�ﺍ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ) (directivesﻟﻮﺍﺿﻌﻲ ﻭﻣﻨﻔﺬﻱ ﺳﻴﺎﺳﺔ
ﺗﻄ�ﻴﻘﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻬﻠﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ )ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﻨﺪﻳﺔ( ﻭ)ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻄ��ﺔ(.
ﺍﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ �ﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺃ�ﺮ
ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺘﻴﻦ ﺍﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﻭﺍﻷﻭ�ﻭ�ﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ٌ
ٌ
ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻊ ﺭﻓﻊ ﺳﻘﻒ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎ��ﺔ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﺔ.
�ﺘﻤﻴﺰ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻭﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ .ﻭﻗﺪ ﺃ�ﻤﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻧﺠﺎﺣﺎ
ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻭﺍﻟﺒﺴﺎﻃﺔ:
ّ
ً
ً
ﺟﺰﺀﺍ ﻻ ﻳﺘﺠ�ﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎ�ﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.
ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻣﺴﺤﻬﺎ ﺑﺪﻗﺔ ﻭﺻ�ﺍﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤ�ﺍﺩ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣ�ﻭﺩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻟﺘ�ﺍﻡ ﺑﻤﻌﺎ�ﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ .ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻻﻟﺘ�ﺍﻡ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻗﺴﻢ
ﻋﻠﻰ ﺍﻹ�ﺘﺮﻧﺖ .ﻭﻗﺪ ﺩﻋﻲ ّ
ﺍﻟﻤﺸﺘ��ﺎﺕ ﺑﺄﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷ�ﺍﺀ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻤﻮﻗﻊ ﺃﻡ ﺧﺪﻣﺔ ﺭﻗﻤﻴﺔ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺠﺐ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.
ﻌﺪ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻹﻣﺎ�ﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺎ�ﻴﺮ ﺟﻮﺩﺓ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻬﻤﻢ
ﺗُ ّ
)ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ( ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻭﺑﻔﺘﺢ ﻣ�ﺍﻛﺰ ﺩﻋﻢ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻬﻤﻢ
)ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ( ،ﻭﺣﺘﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻋﺮﺑﺎﺕ ﻣﺠﻬﺰﺓ ﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﻤﻜﺎﻥ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ
ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﺎ�ﺍﺕ ﻭﺗﻠﺒﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎ�ﻬﻢ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ�ﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻭﺫﻭ�ﻬﻢ ،ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺧﺪﻣﺘﻬﻢ ﻭﺭﻋﺎﻳﺘﻬﻢ ،ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺨﺪﻣﻲ ،ﻭﻣ�ﺍﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺨﺒ�ﺍﺀ
ﻓﻲ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ.

.4

نموذج السياســة الوطنية
للنفاذية الرقمية
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 .4نموذج السياســة الوطنيــة للنفاذية الرقمية

ألــف .اإلطار العام لتصميم سياســة وطنيــة للنفاذية الرقمية
ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ
ﺍﻟﻤﻮﺟﺒﺔ
ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ

ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
ﻭﺍﻟﺘﻮ��ﻦ

إن الهــدف مــن هــذه الوثيقــة هــو دعم صناع سياســة النفاذية

ﺭﺻﺪ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻭﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ

ﺍﻟﺘﻘ�ﻴﻢ
ﻣ�ﺍﻗﺒﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
)ﺍﻟﺮﺻﺪ(

يعتم ــد النم ــوذج المقت ــرح لوضع السياس ــة الوطنية

الرقميــة فــي المنطقــة العربيــة فــي تعزيز السياســة والقوانين

للنفاذي ــة الرقمي ــة عل ــى دورة األس ــاس المنطقي واألهداف

ّ
مخصصــة للنفاذيــة الرقميــة ،تتيــح لهم الخدمات
سياســة

اعتم ــدت الحكوم ــة البريطاني ــة ه ــذه الدورة كنموذج

الوطنيــة الخاصــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة عبر وضع

والمحتــوى الخدمــي الرقمــي الحكومــي والعام المنشــور عبر

والتقيي ــم والرص ــد والتغذي ــة المرت ــدة ( .)ROAMEFوقد
معياري لبناء السياس ــات ،والتحس ــين المس ــتمر لها

المواقــع اإللكترونيــة والتطبيقــات الهاتفيــة وأكشــاك الخدمات

وكأداة لضم ــان تحق ــق صانع ــي السياس ــة مم ــا إذا كانت
برام ــج التغيي ــر تحق ــق أهدافه ــا .وتمثل الدورة جس ـ ً
ـرا

وتحــدد سياســة النفاذيــة الرقميــة اإلطــار العــام الــذي

القطاع ــات .وم ــن خ ــال هذه الدورة ،يج ــري تقييم

والصرافــات اآللية.

ســيدعم عمليــة التحــول الشــامل والتدريجــي نحــو النفاذيــة
الرقميــة ويقودهــا ،وفــق معاييــر معتمــدة وطنيـ ًـا ومتوافقــة
مــع المعاييــر العالميــة.

إن تصميم السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية يخضع لنفس
خطوات إنجاز السياسات الحكومية األخرى.

بي ــن السياس ــة العام ــة وبي ــن إنجاز العمل على مس ــتوى
السياس ــات والبرامج والمش ــاريع.23

ه ــذا ال ينف ــي وج ــود نم ــاذج بن ــاء سياس ــات أخ ــرى مهم ــة

وم ــن الممك ــن اس ــتخدامها مث ــل «النم ــوذج الرش ــيد

لبن ــاء السياس ــة» .24
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محــددة ضمــن الحــدود التــي تفرضهــا ظــروف وقيــود

النمــوذج الرشــيد لبنــاء السياســات ،الــذي طــوره هريبــرت

محــددة .وفــي نموذجــه ،ينفــذ تحليــل السياســات مــن أجــل

ســيمون عالــم االجتمــاع والنفــس الحائــز علــى جائــزة نوبــل،
يشــبه نوعـ ًـا مــا نمــوذج «العمليــات» ،غيــر أنــه يضيــف إلــى

الوصــول إلــى قــرارات رشــيدة عبــر عمليــة تتألــف مــن خمس

مراحل تشــمل:

العمليــة بعــض الخطــوات التــي تناســب تحقيــق أهــداف

.1

.2

ﺟﻤﻊ ﺍﻟ�ﻴﺎﻧﺎﺕ
ﻭ�ﻨﻈﻴﻤﻬﺎ

ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ

.4
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻼﺕ
ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ
ﺍﻟﻤﻌﻴﺎ��ﺔ

.3

ﺗﻘ�ﻴﻢ ﺗﺒﻌﺎﺕ
ﺗﺪﺍﺧﻼﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

.5

ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ
ﺍﻟﻤﻔﻀﻞ ﻣﻊ
ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺃﺻﺤﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

وق ــد أثب ــت «النم ــوذج الرش ــيد» أن ــه مفي ــد ف ــي العدي ــد

وقــد اســتخدمت الحكومــة البريطانيــة هــذا النمــوذج

متعددة ،يرتبط الكثير منها باالفتراضات التي يستند اليها

لضمــان حصــول صنــاع السياســات علــى مؤشــرات إنجــاز

من عمليات صنع القرار ،إال أنه يتضمن مواطن ضعف

النموذج ،والتي ال تصلح بأكملها .كما يهمل النموذج دور

المجتمع المدن ي والقطاع الخاص فيما يتعلق بتخطيط

السياسات وتنفيذها.

ً
اعتمادا على دورة األساس المنطقي
إن تصميم السياسة

واألهداف والتقييم والرصد والتغذية المرتدة يساعد في ربط

السياسات العامة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني

بناء على أن تلك القطاعات الخدمية التي تعمل ضمن المجاالت

السياسية ،واالقتصادية ،االجتماعية ،التقنية ،التشريعية،

والبيئية والتي تحدد فضاءات العمل العام في كل دولة.

ّ
ورو جــت لــه فــي إطــار صنــع السياســات فــي بريطانيــا وذلك

تســاعد فــي التأكــد مــن أن سياســتهم تحقــق أهدافهــا.
ّ
وتتضمــن معظــم أدلــة بنــاء السياســات الخاصــة بالنفاذيــة
الرقميــة فــي مالحقهــا التنفيذيــة االرشــادات المخصصــة

لكبــار مســؤولي اإلدارات الحكوميــة المعنيــة بتعزيــز

النفاذيــة الرقميــة( ،الــوزراء ،ومعاونيهــم المعنييــن بالنفاذيــة

الرقميــة ،والمســؤولين عــن اإلشــراف ومتابعــة التنفيــذ،
وكبــار موظفــي قســم تكنولوجيــا المعلومــات ،ورؤســاء

التواصــل ،ومديــري إدارة المواقــع اإللكترونيــة الخدميــة).
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ﺇﻥ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻷﻱ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻻ ﻳﻜﺘﻤﻞ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻭﺿﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻴﺎ�ﺍﺕ
ﻟﺤﻠﻮﻝ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ �ﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ،ﻭﺩ�ﺍﺳﺔ ﺃ�ﺮ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎ��ﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﺩ�ﺍﺳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﻴﺎ�ﺍﺕ ،ﻭﻛﻠﻔﺔ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺘﻬﺎ ،ﻭﺁ�ﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ.

ﻣﻼﺣﻈﺔ 1

ﺧﻴﺎﺭ ﺃﻥ ُﻳﻌﺪﻝ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺍ�ﺒﺎﻉ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺇﻧﺠﺎﺯ
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﻟﻜﻞ
ٍ

ً
ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ " "ROAMEFﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ " "PESTLEﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﻓﻖ "،"SMART
ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺑﺮﺓ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ )ﻋﺎﻡ – ﺧﺎﺹ – ﺃﻫﻠﻲ(.
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﱡ

ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺳﺘﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻟﺘ�ﺍﻡ ﺑﻤﻌﺎ�ﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ
ﻭﺿﻊ ﺳﻴﻨﺎ��ﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺔ �ﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻭﺯﻣﻦ �ﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﻛﻠﻔﺘﻬﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﻗﻮﺍﻟﺐ ﻣﺤﻮﻛﻤﺔ
ً
ﻭﻃﻨﻴﺎ.
ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻓﻀﻞ

ﻣﻼﺣﻈﺔ 2

ﺇﻥ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻛﻠﻔﺔ ﻛﻞ ﺣﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﺘﻲ �ﺘﺼﺪﻯ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﻣﻘﺎﺭ�ﺘﻪ ﺑﻤﺮﺩﻭﺩﻩ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ ،ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﻭﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ،ﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻧﺠﺎﺡ ﺃﻭ ﻓﺸﻞ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ .ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ �ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ
ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻨﻘﺺ ﺍﻟﺘﻤﻮ�ﻞ .

ﻣﻼﺣﻈﺔ 3

ﺇﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺪﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻘﺪﻣﻮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ( ﺭﻛﻴﺰﺓ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭ�ﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ
ﻳﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻟﺔ .

بــاء .تحديد األولويات الوطنية
حــددت أحــكام االتفاقيــة الخاصة بحقوق األشــخاص ذوي اإلعاقة ،وخاصة البند التاســع 25منها ،اإلطار العــام العالمي المعني
بالنفاذيــة الرقميــة .ونظـ ً
ـرا لفــرادة الوضع االقتصــادي  -االجتماعي لكل بلد ،تعين أن تكون الخطوة األولى لصناع سياســة
النفاذيــة الرقميــة هــي جمــع المعلومات والبيانات المتعلقة ،وذلك عبر إجراء مســح وطني لتحديد األوليات التي ســيعتمدونها
في إنجاز السياســة الوطنيــة للنفاذية الرقمية.

 .1خطــوات أساســية لتحديد األولويــات الوطنية
ﻣﺴﺢ ﺍﻟﺠﻬﻮ��ﺔ
ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﻣﺴﺢ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ

ﺇﺟ�ﺍﺀ ﺍﺳﺘﻄﻼﻉ �ﺃﻱ ﺣﻮﻝ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ
ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

 .2تحديــد الجهــة المشــرفة علــى وضــع السياســة الوطنيــة للنفاذيــة الرقميــة وتنفيذهــا واإلشــراف
علــى عمليــة التنفيــذ وتقييمهــا
فيمــا يتعلــق بآليــة االشــراف علــى تنفيــذ القوانين أو السياســة

الوطنيــة للنفاذيــة الرقميــة ،يســتخلص مــن معظــم التجارب

العالميــة والممارســات الفضلــى وتلــك التــي طبقــت فــي برامج

األمــم المتحــدة المخصصــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة أن
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عليــا تابعــة لرئاســة الــوزراء ،أو وزارة االتصــاالت أو

مهمــة وضــع وتنفيــذ خطــة النفاذيــة الرقميــة قــد أســندت
غالبـ ًـا إلــى الجهــة المعنيــة فــي كل دولــة بملــف متابعــة

وزارة الشــؤون االجتماعيــة ،أو الجهــة المســؤولة عــن

تنظيــم االتصــاالت والمعلومــات فــي الحكومــة ،أو هيئــة

الجهــة العليــا اآلتــي:

االســتراتيجية الرقميــة .وقــد تكــون هــذه الجهــة هيئــة

ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺔ
ﺍﻟﺘﺸ��ﻌﻴﺔ
ﻻﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﺃﻭ ﺗﻌﺪ�ﻞ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ

ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ
ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

خدمــات الحكومــة اإللكترونيــة .وتتضمــن أبــرز مهــام تلــك

ﺇﻃﻼﻕ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ً
ﺯﻣﻨﻴﺎ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ
ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎ�ﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﺑﺸ��ﺔ

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻘﺎ��ﺮ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ
ﺍﻟﺪﻭ��ﺔ ﻟﻜﺒﺎﺭ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻹﺩﺍ�ﺍﺕ
)ﻭ��ﺍﺀ ،ﻭﻣﺪ�ﺍﺀ،
ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ(

جيــم .نمــوذج إدارة المخاطر عبر تحديد أولويات مشــاريع الخطة التنفيذية لسياســة
النفاذيــة الرقمية الوطنية
إن أهــم عامــل مــن عوامــل إنجــاح مشــاريع النفاذيــة

إن جــدول تقييــم المخاطــر يحــدد درجة لكل مشــروع،

وكذلك األمر بالنســبة لســائر المشــاريع .وكلما انخفضت

الرقميــة هــو تحديــد أولويــات تنفيــذ الخطــة الوطنيــة
ً
تزامنــا
التــي ينبغــي أن تصممهــا القطاعــات المختلفــة

هذه الدرجة أصبح تنفيذ المشــروع أســهل وأســرع وأقل

أو بعــد ذلــك مباشــرة ،وذلــك اســتجابة لمتطلبــات

مثاليــة لدعــم تنفيــذ السياســة الحكومية.

مــع تصميــم السياســة الوطنيــة للنفاذيــة الرقميــة
السياســة الوطنيــة.

لذلــك البــد مــن وضــع مقيــاس محــدد تجــرد وفقــه

المشــاريع حســب األولويــات وبشــكل معيــاري ممــا

يســهل علــى متخــذي القــرار تصميــم خطــة التنفيــذ
والتمويــل وتقليــص المخاطــر ألقصــى حــد ممكــن.

كلفــة مــن حيــث المخاطــرة .وهــذا يجعل الجدول أداة

وتتنــوع النمــاذج المعياريــة لجــداول إدارة المخاطــر التي

يمكــن اســتخدامها علــى المســتوى الوطنــي .ويفضل أن
نموذجا واحداً
ً
تتبنــى السياســة الوطنيــة للنفاذيــة الرقميــة
ُيعتمــد مــن كل المؤسســات المعنيــة بتنفيــذ تلك السياســة
أثنــاء رســمها لخريطة أولويــات التنفيذ.

مثــال تدريبــي لمصفوفــة تقييم المخاطــر وتحديد األولويات

ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ/ﻧﻮﻉ
ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ

ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺨﻄﺮ
ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ

ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ/ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ً
ﺗﻘﻨﻴﺎ
ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺭﺻﺪ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ

ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮ�ﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ/
ﻣﺸ�ﻭﻉ/ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ/ﻣﺪﻳﻨﺔ

ﺩﺭﺟﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮﺓ*

ﺍﻟﻮ�ﻥ**

ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮﺓ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻔﺌﺔ
ﺑﻌﺪ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮ�ﻥ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ
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ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ/ﻧﻮﻉ
ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ

ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺨﻄﺮ

ﺩﺭﺟﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮﺓ*

ﺍﻟﻮ�ﻥ**

ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮﺓ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻔﺌﺔ
ﺑﻌﺪ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮ�ﻥ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ

ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺭﺻﺪ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ

ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮ�ﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ/
ﻣﺸ�ﻭﻉ/ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ/ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ �ﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸ�ﻭﻉ
ﻟﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ
ﺗﻮ��ﻊ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺮﺻﻮﺩﺓ

ﺗﺠﺎ��ﺔ /ﻣﺸﺘ��ﺎﺕ

ﻛﻠﻔﺔ ﺭﺧﺺ )ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ(
ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺒﺮﻣﺠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﺍﻹﺟ�ﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ
ﺍﻟﻤﺸﺘ��ﺎﺕ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺍﺳﺘﻼﻡ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌ�ﺯﺓ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ
ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻭﺍﺷﺘ�ﺍﻛﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻫﺪﻑ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎ�ﻴﺔ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ
ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺗﻌ��ﺰﻫﺎ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ
ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹ�ﺘﺮﻧﺖ
ً
ﻓﻌﻠﻴﺎ
ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺗﻌ��ﺰﻫﺎ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ
ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺘﺸ��ﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ

ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ

ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ )(Political

ﺗﻮﻓﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ
ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺃﻃ�ﺍﻑ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘ�ﺍﻣﻬﺎ ﺑﺎﻹﻧﺠﺎﺯ
ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻫﻠﻲ
ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ

* نطــاق درجــة المخاطــرة (.)Risk Score Range

** هــذا النمــوذج يتيــح الفرصــة لمتخــذي القــرار إعطــاء وزن إضافــي ألي مشــروع قــد يزيــد صعوبــة تنفيــذه .وهــم يقــدرون ذلك فــي ضوء خبراتهم .كما إنــه من المتاح

إضافــة أي معلومــات لــم توصــف فــي جــدول نطــاق درجــة المخاطــر .علــى أنــه ينبغــي لمتخــذي القرار بيان األســباب التي دفعتهم إلعطــاء هذا الوزن اإلضافي.

ﻣﻨﺨﻔﺾ

ﻣﺮﺗﻔﻊ

ﺗﻄ�ﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺤﻀ��ﺔ

ﺗﻄ�ﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟ��ﻔﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺨﺮﺟﺎﺕ ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﺑﻮﺿﻮﺡ

ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﻳﻨﺘﺎﺑﻬﺎ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﻭﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﺪ�ﻬﺎ ﺧﺒﺮﺓ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ �ﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎ�ﻬﺎ

ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﻴﺲ ﻟﺪ�ﻬﺎ ﺃﻱ ﺧﺒﺮﺓ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ
�ﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎ�ﻬﺎ

�ﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻑ ﺳﻬﻞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

�ﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻑ
ﺻﻌﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺗﻄ�ﻴﻘﻬﺎ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ �ﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺗﻄ�ﻴﻘﻬﺎ ﻃﻤﻮﺣﺔ ﻭﻏﻴﺮ
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ﻣﻨﺨﻔﺾ

ﻣﺮﺗﻔﻊ

ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﺪ�ﻬﺎ ﺧﺒﺮﺓ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ �ﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎ�ﻬﺎ

ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﻴﺲ ﻟﺪ�ﻬﺎ ﺃﻱ ﺧﺒﺮﺓ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ
�ﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎ�ﻬﺎ

�ﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻑ ﺳﻬﻞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

�ﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻑ
ﺻﻌﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺗﻄ�ﻴﻘﻬﺎ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ �ﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺗﻄ�ﻴﻘﻬﺎ ﻃﻤﻮﺣﺔ ﻭﻏﻴﺮ
ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ

ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ

ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺰﻣﻦ ﻣﺤﺪﺩ ﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ

ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ �ﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻣﺮﺻﻮﺩﺓ

ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ �ﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ
ً
ً
ﺟﺰﺋﻴﺎ
ﻛﻠﻴﺎ ﺃﻭ
ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺻﻮﺩﺓ

ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺇ�ﻤﺎﻡ �ﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ

ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇ�ﻤﺎﻡ �ﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ

ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺇ�ﻤﺎﻡ �ﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺟﻬﺔ �ﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﺣﺪﺓ

ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇ�ﻤﺎﻡ �ﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﻋﺒﺮ ﺟﻬﺔ �ﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﻭﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﻌﺎﻭﻧﺎ �ﻴﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ

ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ �ﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺑﻜﻠﻔﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ

ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ �ﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻛﻠﻔﺔ
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ

ً
ً
( )1أخطــار منخفضــة جـ ً
خطرا حســب خبرته.
خطرا واألكثر
ـدا  )5( -مخاطــر مرتفعــة جــدا ،ويقــدر متخــذ القــرار إجــراء التصنيــف المناســب بيــن األقــل

دال .الخطــوات اإلرشــادية العامة لصناع السياســة الوطنيــة للنفاذية الرقمية وفق
دورة األســاس المنطقــي واألهداف والتقييــم والرصد والتغذية المرتدة ()ROAMEF
#

ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ

ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ

ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻮﺿﻊ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻟﻮﺍﺿﻌﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ
ﺃ
ﺑﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ

ﺇﻥ ﻭﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺃﻣﺮ ﺩﻗﻴﻖ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ • ﻟﻤﺎﺫﺍ �ﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؟
ﺣﺲ
ٌ
ﻣﺮﻫﻒ ﻳﻤﻜﻨّ ﻪ ﻣﻦ • ﻣﺎ ﻫﻲ ﺁ�ﺎﺭ ﺗﺄﺧﺮ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؟
ﻭﺍﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻟﺪﻳﻪ ٌ
ﺗ�ﻴﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ • ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ/ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ/ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ �ﺘﺼﺪﻯ ﻟﻬﺎ
ﺗﻌﺪ�ﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ،ﻭﺗ�ﻴﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ؟
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ
• ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺎﻷﺩﻟﺔ ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ
ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻗ�ﺍﺀﺓ ﺟﻴﺪﺓ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ/ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ/ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ؟
ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻭﺃﻳﻀﺎً ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﻬﺎ • ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻓﻲ
ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺴﻮﻏﺎً ﻟﺘﻌﺪ�ﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺃﻭ ﻭﺿﻊ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ؟
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ.
• ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ
ﺇﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ؟ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ
ﺍﻟﻤﺸﺎﻭ�ﺍﺕ ﻣﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒ�ﺍﺀ
ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎ�ﻬﺎ؟
ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻻﺣﺼﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﺪ�ﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ.
• ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﻴﻖ �ﻨﻔﻴﺬ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟ�ﺃﻱ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؟
ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺼﻴﺔ،
• ﻣﺎ ﻫﻲ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﻄﻼﻉ ﺍﻟ�ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻲ �ﺍﻓﻘﺖ
ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻭﺿﻌﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺇﺟ�ﺍﺅﻫﺎ.
ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ؟
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#

ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ

ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ

ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻮﺿﻊ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ
Objectives

ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﺘﻮ��ﻦ

ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻟﻮﺍﺿﻌﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ
ﺃ
ﺑﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ

ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻴﻬﺎ
• ﻫﻞ ﺗﻢ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺁ�ﺍﺀ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ
ﺻﻨّ ﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﻄﻼﻉ ﺍﻟ�ﺃﻱ ﺣﻮﻝ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎ�ﻬﻢ
ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻳﺸﺎﺭ ﻟﻬﺬﻩ
ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ؟
ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺑﻜﻠﻤﺔ "�ﻴﺴﺘﻞ":
• ﻫﻞ ﺗﻢ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺁ�ﺍﺀ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ
• ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
�ﺮﻋﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﻄﻼﻉ ﺍﻟ�ﺃﻱ ﺣﻮﻝ
• ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎ�ﻬﻢ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ؟
• ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
• ﻫﻞ ﺟﺮﻯ ﺇﺷ�ﺍﻙ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
• ﺗﻘﻨﻴﺔ
ﺍﺳﺘﻄﻼﻉ ﺍﻟ�ﺃﻱ ﺣﻮﻝ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ
• ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ؟
• �ﻴﺌﻴﺔ
• ﻫﻞ ﺟﺮﻯ ﺇﺷ�ﺍﻙ ﺍﻟﺨﺒ�ﺍﺀ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ
ﺇﻥ ﺑﻌﺾ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻳﺴﺘﻨﺪﻭﻥ ﺇﻟﻰ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ
ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ؟
ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟ�ﻴﺌﻴﺔ.
• ﻫﻞ ﺟﺮﺕ ﺩ�ﺍﺳﺔ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ،
ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ
ﺃﻥ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﻭﺍﺿﻊ
ﺃﻱ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ،
ﺏ
"PESTLE
"drivers
�ﻴﺴﺘﻞ
ﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺆﺛﺮ ﺃﻭ �ﺘﺄ�ﺮ ﺑﺎﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ
ﻛﺒﻨﻴﺎﻥ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺃﺳﺌﻠﺘﻬﺎ
ﻋﻦ
ﻭﺍﻹﺟﺎﺑﺔ
ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ؟

ً
ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻛﺠﺰﺀ ﻻ
ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ،
ﻳﺘﺠ�ﺃ ﻣﻦ ﺗﻌ��ﻒ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ
ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ
ﻓﻘﺮﺓ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ.
ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺻﺎﻧﻌﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﺒﺪﺃ
"ﺳﻤﺎﺭﺕ  "SMART -ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺗﻮ��ﻨﻬﺎ ﻭﺗﺮﺗﻴﺐ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎ�ﻬﺎ،
ﻓﺎﻷﻫﺪﺍﻑ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ:
• ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻭﻭﺍﺿﺤﺔ
• ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ
• ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ
• ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻉ
• ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺪﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ.
ﻭﺗﺼﻤﻢ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ َﻭﻓﻖ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﺄ�ﻴﺮﻫﺎ
ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
ﺃﻭ ﺍﻟﻄﻮ�ﻞ.

• ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺳﺘﻌﺎﻟﺠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ؟
• ﻣﺎ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ؟
• ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺆﺷ�ﺍﺕ ﻧﺠﺎﺡ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ؟
• ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺸ�ﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻭﻛﻴﻒ؟
• ﻫﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ
ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﻃﻤﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ�ﻦ ﻣﻨﻬﺎ؟
• ﻣﺎ ﻫﻲ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﺃﻧﻮﺍﻉ ﻭﻭﺣﺪﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﻧﺠﺎﺡ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ؟

ﻳﺘﻢ ﺗﻘ�ﻴﻢ ﺳﻴﻨﺎ��ﻮﻫﺎﺕ ﺃﻭ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ • ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺨﻴﺎ�ﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻤﻄ�ﻭﺣﺔ ﺿﻤﻦ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ؟
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺟ�ﺍﺀﺍﺕ
ﺃﻫﻤﻬﺎ :ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ • ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺎﻷﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎﺡ ﻭﻋﺎﺋﺪ ﻭﺭﺑﺢ ﻛﻞ ﺧﻴﺎﺭ ﻣﻦ
ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﻛﻠﻔﺔ �ﻨﻔﻴﺬ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺨﻴﺎ�ﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪ�ﻭﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ
ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ؟
ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﻣﺪﻯ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ
• ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﺎﺋﺪ ﺍﻟﺨﻴﺎ�ﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ
�ﻨﻔﻴﺬ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻨﻬﺎ.
�ﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ،ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺤﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺧﻴﺎﺭ ﻣﻦ
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻠﺠﺄ ﻭﺍﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺇﻟﻰ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﻴﺎ�ﺍﺕ؟
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮ��ﻦ .ﻭﻳﻌﻨﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻭ�ﻥ
• ﻫﻞ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﻨﺎﻁ ﺑﻬﺎ �ﻨﻔﻴﺬ
ﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺮﺟﻴﺤﻴﺔ ﻳ�ﺍﻫﺎ ﻭﺍﺿﻊ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ؟
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.
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#

ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ

ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﺘﻮ��ﻦ

ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟ�ﺍﺑﻌﺔ

ﺍﻟﺮﺻﺪ

ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻟﻮﺍﺿﻌﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ
ﺃ
ﺑﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ

• ﻫﻞ ﺣﺪﺩﺕ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻛﻞ ﺟﻬﺔ �ﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ
ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﺪﻯ ﻣ�ﺍﻋﺎﺓ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﻄﻠﻌﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻟﻶﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﻮ��ﻌﻴﺔ ﻭﻻﻋﺘﺒﺎ�ﺍﺕ
ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ؟
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ.
• ﻫﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻴﺎ�ﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ
ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻮ��ﻊ
ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﺮﺟﺤﺎﺕ ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻋﺎﺋﺪﻩ
�ﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ�ﻦ ﻭﺩﻭﻥ ﺗﻤ�ﻴﺰ؟
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
• ﻫﻞ ﻗﺪﻣﺖ ﻛﻞ ﺟﻬﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺘﻬﺎ
ﻭﺍﻟﻄﻮ�ﻞ ﺍﻷﻣﺪ.
ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﻌﺪ ﺩ�ﺍﺳﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺨﺎﻃﺮ
ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻝ ﻣﻨﺎﻃﺔ ﺑﻬﺎ؟
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ
• ﻫﻞ ﻗﺪﻣﺖ ﻛﻞ ﺟﻬﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺘﻬﺎ
ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺛﺮ
ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﻴﻖ
ﺍﻟﻤﺮﺗﺠﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﺔ ﺑﻬﺎ؟
ﺇﻥ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ "ﺍﻟﺮﺻﺪ" ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ �ﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺁ�ﺎﺭﻫﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻫﻲ
ﻭﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﻤﻊ ﺍﻟ�ﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ "ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ" ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻀﺒﻂ ﺇﻳﻘﺎﻉ
ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﻃ�ﺡ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
�ﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
• ﻫﻞ ﺣﺪﺩ ﺗﺎ��ﺦ ﺑﺪﺀ �ﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺃﻣﺎ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻟﻢ �ﻮﺿﻊ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺧﻄﺔ �ﻨﻔﻴﺬ ) (Action Planﻭﺗﻢ
ﺑﺨﻄﺔ �ﻨﻔﻴﺬﻫﺎ؟
ً
ً
ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺗﺎ��ﺦ
ﺍﻟﻘﻔﺰ ﻓﻮ�ﺍ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻓﺬﻟﻚ ﻣﺮﺩﻩ • ﻫﻞ ﺟﺮﻯ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺧﻂ ﺃﺳﺎﺱ
ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻫﻲ
ﻭﻃﻨﻴﺔ
ﺳﻴﺎﺳﺔ
ﻭﺿﻊ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
�ﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
�ﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ً
ﺑﺪﺀﺍ ﻣﻨﻪ؟
ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﻴﺠﺮﻱ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔ
ﺍﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﺗﻠﺤﻆ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﺎﻇﻤﺔ
• ﻫﻞ ﺩﺭﺑﺖ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻘﺎ��ﺮ
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻭﺗﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ﺑﻮﺿﻊ
ﺍﻟﺪﻭ��ﺔ )ﺷﻬ��ﺔ ،ﻓﺼﻠﻴﺔ ،ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮﻳﺔ ،ﺳﻨﻮﻳﺔ(
ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔ؟
ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻓﻖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺮﺻﺪ
• ﻫﻞ ﺩﺭﺑﺖ ﻛﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ
)ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ( ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺿﻤﻦ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻘ�ﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ؟
ﻭﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﻂ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺘﺒﺪﺃ
• ﻫﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﺃ�ﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ُ
ﻃﻠﺐ؟
ﻣﻨﻪ ﻛﻞ ﺧﻄﺔ �ﻨﻔﻴﺬﻳﺔ �ﻨﺘﻤﻲ ﻟﺘﻠﻚ
• ﻫﻞ �ﺘﺤﺴﻦ ﻗﻴﺎﺳﺎﺕ ﻣﺆﺷ�ﺍﺕ ﻧﺠﺎﺡ �ﻨﻔﻴﺬ ﺃﻫﺪﺍﻑ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ .ﻭﺧﻂ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻫﺬﺍ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﻣﻦ؟
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸ�ﻭﻉ،
ﻭﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ
ﻧﻘﻄﺔ ﻗﻴﺎﺱ.
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻳﻔﻀﻞ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘ�ﻴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻲ )ﺍﻟﻤﺠ�ﺃ(

ﺍﻟﺘﻘ�ﻴﻢ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻲ
ﻭﺍﻟﺘﻘ�ﻴﻢ ﺍﻟﻜﻠﻲ
ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘ�ﻴﻢ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻲ
ﻭﺍﻟﺘﻘ�ﻴﻢ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ

ﺝ

ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻭ�ﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ،
ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘ�ﻴﻢ ﻳﺴﺎﻋﺪ
ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎﻣﻦ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ
ﺃﻱ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃ�ﻨﺎﺀ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﻜﺮ ﺑﻌﺪ
ﺇﻃﻼﻗﻬﺎ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ �ﺈﺟ�ﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ
ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻮﻥ ﻣﺤﺪﺩ ﻣﻦ

ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• ﻫﻞ ﺗﻢ ﺗﺠﺰﻱﺀ ﺧﻄﺔ �ﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﻭﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ �ﻨﻔﻴﺬﻫﺎ؟
• ﻫﻞ ﻭﺿﻌﺖ ﻗﻴﻢ ﻣﻌﻴﺎ��ﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻗﻴﺎﺱ
ﻣﺆﺷ�ﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﻜﻞ ﻣﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ
ﺧﻄﺔ �ﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ،
ﻭﻷﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ،ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﺟﻬﺔ ﻣﻨﻔﺬﺓ،
ﻭﻟﻠﻤﺸ�ﻭﻉ ﻛﻜﻞ؟
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#

ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ

ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻟﻮﺍﺿﻌﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ
ﺃ
ﺑﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ.

• ﻫﻞ ﺳﺎﺭ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﺒﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺨﻄﻴﻄﻴﻪ؟ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺆﺷ�ﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﺑﺨﻄﻂ �ﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺴﻢ ﺫﻟﻚ؟

ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺇﺟ�ﺍﺀ ﺗﻘ�ﻴﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺷﺎﻣﻞﺩ.
ﺍﻟﺘﻘ�ﻴﻢ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻲ
ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘ�ﻴﻢ ﺍﻟﻜﻠﻲ
ﺍﻟﺘﻘ�ﻴﻢ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻲ
ﻭﺍﻟﺘﻘ�ﻴﻢ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ

ﺇﻥ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺘﻘ�ﻴﻢ ﺍﻟﻤﺠ�ﺃ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻲ ﻣﻊ
ﺍﻟﺘﻘ�ﻴﻢ ﺍﻟﻤﻌ�ﺯ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ
ﻋﺒﺮ ﻗﻴﺎﺱ ﻣﺆﺷ�ﺍﺕ ﺃﺩﺍﺀ �ﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﻋﺒﺮ ﻣ�ﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺗﻤﻜﻦ ﻭﺍﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﻣﻦ ﺇﺟ�ﺍﺀ ﺗﻘ�ﻴﻢ ﺍﻟﻤﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻭﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ

• ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻜﻠﻲ ،ﻫﻞ ﺣﺪﺩﺕ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻌﻴﺎ��ﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺴﻢ �ﺘﺎﺋﺞ ﺗﺄ�ﻴ�ﺍﺕ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻦ؟
ﻭﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﺹ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﻦ؟
• ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﺄ�ﻴ�ﺍﺕ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺠﺪﻭﻯ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ؟

• ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﺃ�ﻨﺎﺀ �ﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ؟
• ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪ�ﻭﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺎﺓ
ﻣﻦ �ﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ؟
• ﻫﻞ ﺻﻤﻤﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎ
ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ
ً
ﻣﺮﻧﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪ�ﻞ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮ�ﺮ
ﻭﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻘ�ﻴﻤﺎﺕﻫ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
ﻭﺗﻐ�ﻴﺮ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺃ�ﻨﺎﺀ ﻣ�ﺍﺣﻞ �ﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ
ﻟﻠﻤﺸ�ﻭﻉ .ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘ�ﻴﻢ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ
.
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘ�ﻴﻢ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻷﺩﺍﺀ �ﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ؟
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮ.
ً
ﻣﺜﻼ
ﻣﺜﺎﻝ ﻋﻦ ﻣ�ﻭﻧﺔ �ﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ :ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ
ﺇﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺃﻥ ﻳﺼﻤﻢ
ﺇﻃﻼﻕ ﺍﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺳﻴﺎﺳﺔﻩ ﺑﺸﻜﻞ ﻣ�ﻥ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻪ
ﻣ�ﺍﺣﻞ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺨﻔﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ،
ﺍﻟﺘﻌﺪ�ﻞ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮ�ﺮ ﻭﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﻭﺫﻟﻚ
ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ؟
ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ .ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤ�ﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻭﺇﺷ�ﺍﻙ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘ�ﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪ�ﻞ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺇﺩ�ﺍﺝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﻋﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ
ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺼﺤﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤ�ﺍﺟﻌﺔ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺛﺎﻟﺜﺔ ،ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ
ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ.
ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷ�ﺍﺋﺢ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ،
ﻭﺑﻜﻠﻔﺔ �ﻨﻔﻴﺬ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻋﺎﺋﺪ ﺃﻛﺒﺮﻭ.

أ	.

�United Kingdom Government Magenta Book – HM Treasury March 2020. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/at
.tachment_data/file/879438/HMT_Magenta_Book.pdf

ب.

.PESTLE Analysis. https://www.cipd.co.uk/knowledge/strategy/organisational-development/pestle-analysis-factsheet

ج.

Evaluating Socio Economic Development, SOURCEBOOK 2: Methods & Techniques. https://www.cdc.gov/std/Program/pupestd/Types%20of%20Evaluation.
.pdf (formative evaluation); and http://www.idemployee.id.tue.nl/g.w.m.rauterberg/lecturenotes/DGB01%20ADD/sb2_formative_evaluation.doc

د.

Parsons, W. 1995, Public Policy: An introduction to the theory and practice of policy analysis, Edward Elgar, London, Section 4.5, ‘Evaluation’, pp. 543-68.
.https://flo.flinders.edu.au/pluginfile.php/1243092/mod_resource/content/2/10%20%20Policy%20Evaluation.pdf

ﻫ.

The Mohammed Bin Rashid School of Government – Policy Council Paper – Session No. 13 – September 2019 – AGILE GOVERNMENT. https://www.mbrsg.ae/
.home/publications/policy-brief-policy-note/agile-government-agile-skills-report

و.

World Economic Forum – Agile Governance – Reimagining Policy-making in the Fourth Industrial Revolution – January 2018. http://www3.weforum.org/

.docs/WEF_Agile_Governance_Reimagining_Policy-making_4IR_report.pdf
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هــاء .مثــال تدريبي لمصفوفة تصميم السياســة الوطنيــة للنفاذية الرقمية
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ
ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺣﻮﻛﻤﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻴ�ﺍﻧﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﻤﻌﻮﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
ﻭﺍﻟﺤﻠﻮﻝ
ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺪﻋﻢ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮ
ﻧﻮﻉ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮ
ﻧﻮﻉ ﺩﻋﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ
ﺗﻮﻓﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ �ﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ
ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺔ
ﻣﺆﺷ�ﺍﺕ
ﺍﻻﻧﺠﺎﺯ
ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
ﻟﻺﻧﺠﺎﺯ

ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺟﺒﺔ
ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ

ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
ﻭﺍﻟﺘﻮ��ﻦ

ﺍﻟﺮﺻﺪ

ﺍﻟﺘﻘ�ﻴﻢ

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ
ﻭﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
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واو .مكونــات نموذج السياســة الوطنيــة للنفاذية الرقمية
 .1المقدمة
مثال عن المقدمة
بنـ ً
ـاء علــى مــا نصــت عليــه االتفاقيــات الدوليــة ،تهــدف

النفاذيــة الرقميــة إلــى ضمــان إمكانيــة حصــول األشــخاص

ذوي اإلعاقــة علــى الخدمــات والمعلومــات المتوفــرة
علــى منصــات وتجهيــزات تكنولوجيــات المعلومــات

واالتصــاالت ،مثــل الحواســيب والهواتــف النقالــة والمواقــع

الشــبكية ومحطات/أكشــاك النفــاذ العــام أن تجعــل الحيــاة
اليوميــة أســهل ،وأن تزيــد مــن إنتاجيــة العمــل .كمــا يمكــن

لهــا أن تحســن التعلــم ،وأن تســهل تبــادل المعلومــات،

واالتصــاالت علــى قــدم المســاواة مــع اآلخرين .ويشــمل

وأن تعــزز الحيــاة االجتماعيــة .غيــر أنــه إذا لــم تكــن هــذه
التكنولوجيــات متاحــة تمامـ ًـا  ،فإنهــا قــد تصبــح فــي الواقــع

واالتصــاالت واســتخدامها .ويمكــن لتكنولوجيــا المعلومــات

حواجــز جديدة.

ذلــك إزالــة الحواجــز التــي تحــول دون الوصــول إلى

منتجــات وخدمــات وتطبيقــات تكنولوجيــا المعلومــات

أدوات اســتبعاد لبعــض فئــات الســكان عــن طريــق وضــع

 .2التعريفات
نمــوذج عن التعريفات مقتبس مــن التجربة العمانية
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ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ :ﮬﻮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺍﻟﺴﻦ ﺑﻨﻔﺲ ﺩﺭﺟﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻭﻛﺒﺎﺭ
ّ
ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ.

ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻭ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ :ﻫﻢ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬ�ﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﻼﻻﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ ﺑﺪﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺫﻫﻨﻴﺔ
ﺣﺴ َﻴﺔ ،ﻗﺪ ﺗﻤﻨﻌﻬﻢ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺤﻮﺍﺟﺰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺃﻭ ّ
ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻣﻊ ﺍﻵﺧ��ﻦ.

ً
ﺗﻘﺪﻣﮭﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﺮ
ﺍﻟﺴﻦ :ﮬﻢ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ٥٥
ﻛﺒﺎﺭ
ّ
ﻋﺎﻣﺎ ﻭﺍﻟﺬ�ﻦ ﺑﺤﻜﻢ ّ
�ﻨﺎﻗﺼﺖ ﻗﺪﺭﺗﮭﻢ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻣﻊ ﺃﺣﺪ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ.

ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ :ﮬﻲ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺇﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻴﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﺗﻌﻴﻦ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻭﻛﺒﺎﺭ
ﺗﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﻗﺪ�ﺍ�ﮭﻢ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ،ﺃﻭ ﺗ��ﺪﮬﺎ.
ّ
ﺍﻟﺴﻦ ،ﺃﻭ ّ

ﺍﻟﺘﺠﮭﻴ�ﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ :ﻫﻲ ﻣﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺓ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻛﺸﺎﻙ
ﺍﻹﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﺔ ،ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺼ�ﺍﻑ ﺍﻵﻟﻲ.
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ :ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟ�ﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ/ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ
ﺇﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻲ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﺨ��ﻨﮭﺎ ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﮭﺎ ﻋﺒﺮ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ،ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ
ﺍﻟ�ﻴﺎﻧﻲ ،ﻭﺍﻟﺼﻮﺕ ،ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ.

ﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﻮﺍ�ﻒ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻴﺔ :ﮬﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗُ ّ
ﺍﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺏ.

ﺍﻹﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﺔ ،ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺼ�ﺍﻑ ﺍﻵﻟﻲ.
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ :ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟ�ﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ/ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ
ﺇﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻲ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﺨ��ﻨﮭﺎ ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﮭﺎ ﻋﺒﺮ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ،ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ
ﺍﻟ�ﻴﺎﻧﻲ ،ﻭﺍﻟﺼﻮﺕ ،ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ.

ﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﻮﺍ�ﻒ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻴﺔ :ﮬﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗُ ّ
ﺍﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺏ.

ﺍﻟﺠﮭﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ :ﮬﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﻭﺣﺪﺓ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺇﺩﺍ��ﺔ ﻭ�ﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺗﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻭﻳﻘﻊ
ﻋﻠﻰ ﻋﺎ�ﻘﮭﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺠﻤﮭﻮﺭ ﺃﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺗﺠﺎﮬﻪ ،ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﮭﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻮ�ﺍ�ﺍﺕ ،ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ،ﻭﺍﻟﮭﻴﺌﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ.

 .3الواليــة الوطنية
إن (يوضــع اســم البلــد) هو/هــي مــن األطــراف الموقعــة
علــى اتفاقيــة األمــم المتحــدة لحقــوق األشــخاص ذوي
اإلعاقــة («االتفاقيــة») التــي دخلــت حيــز التنفيــذ

فــي أيار/مايــو  .2008وتعتــرف االتفاقيــة بإمكانيــة
النفــاذ كشــرط لألشــخاص ذوي اإلعاقــة لممارســة

ﻣ�ﻭﺩﻱ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻬﻮﺍ�ﻒ ﺍﻟﻤﻌ�ّ ﺯﺓ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ّ
ﺑﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ،
ﻭﺗﻄﻮ�ﺮ ﻭﺍﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ
ﻣﻊ ﻣﻌﺎ�ﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ،
ﻭﺗﻌ��ﺰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻮﺍ�ﻒ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌ�ﺯﺓ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ
ً
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻭﺿ�ﻭ��ﺎ.
ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻭ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ،ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ

حقوقهــم وحرياتهــم األساســية ،وتشــترط علــى

األطــراف الموقعــة اتخــاذ التدابيــر المناســبة لضمــان

تمتــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة بالنفــاذ إلــى تكنولوجيــا

المعلومــات واالتصــاالت وخدمــات الطــوارئ وخدمــات
اإلنترنــت علــى قــدم المســاواة مــع اآلخريــن.

ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ
ﺧﺪﻣﺎ�ﻬﺎ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹ�ﺘﺮﻧﺖ ﺃﻭ ﺗﻄ�ﻴﻘﺎﺕ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ
ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ،ﻭﺃﻛﺸﺎﻙ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ،ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺼ�ﺍﻑ ﺍﻵﻟﻲ،
ﻭﻭﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻭﻣﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻴﻬﺎ.

 .4الرؤية
مثــال عــن الرؤيــة :مقتبــس مــن تجربــة اإلمــارات

العربيــة المتحــدة.

مجتمــع دامــج ،خــال مــن الحواجــز ،يضمــن التمكيــن والحيــاة
الكريمــة ألصحــاب الهمــم (األشــخاص ذوي اإلعاقــة).

ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻟﺒﺪﺀ ﺑﺘﺤﻮ�ﻞ ﺧﺪﻣﺎ�ﻬﺎ
ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻴﺔ ،ﻭﺿﻤﻦ
ﺗﻄ�ﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻬﻮﺍ�ﻒ ﺍﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ،ﺇﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻌ�ﺯﺓ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ
ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ،ﻭﻓﻖ ﺧﻄﺔ �ﻨﻔﻴﺬ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ً
ﺃﻭﻻ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ
ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ.

 .5األهداف
نموذج أول عن األهداف
إن هــدف هــذه السياســة الوطنيــة للنفاذيــة الرقميــة
ّ
لمــزو دي
هــو تنظيــم التحــول إلــى النفاذيــة الرقميــة

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

الخدمــات العامــة مــن القطــاع الحكومــي وقطــاع

االتصــاالت ،والقطــاع الخــاص المقــدم للخدمــة العامــة
(الصحــة ،التعليــم ،التجــارة اإللكترونيــة ،وأنظمــة

المدفوعــات التجاريــة ،وشــركات القطــاع الخــاص

الــذي يزيــد عــدد موظفيهــا عــن أكثــر مــن خمســين
ً
شــخصا وتعمــل فــي مجــال الخدمــة العامــة أو تعمــل

فــي صناعــة ونشــر المحتــوى الرقمــي بأنواعــه) ،وبنــاء
عليــه ســوف يتــم:

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﻔﺎﺫ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ
ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ،ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎ�ﻴﺮ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺍﻻﻟﺘ�ﺍﻡ ﺑﻬﺎ )ﻣﺜﺎﻝWACG 2.0 :
ﻭﺑﺄﻱ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻨﻬﺎ ).((A,AA,AAA
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نمــوذج ثان عن األهداف
الهــدف مــن هــذه المبــادئ التوجيهية هو توفير إطــار تمكيني لدعم تطوير ثقافة وممارســة النفاذية الرقمية ،من خالل:

ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.

ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺪﺍ�ﻴﺮ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﻤﺘﻊ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﺫ ،ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻣﻊ ﺍﻵﺧ��ﻦ ،ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻄ�ﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺤﻀ��ﺔ ﻭﺷﺒﻪ ﺍﻟﺤﻀ��ﺔ ﻭﺍﻟ��ﻔﻴﺔ.
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺒﻜﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺗﻌ��ﺰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺧﻔﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.

ﺗﻌ��ﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ،ﺣﻴﺜﻤﺎ ﺃﻣﻜﻦ ﺫﻟﻚ.

ﺍﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻭﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺤﻮﺍﺟﺰ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻓﻲ �ﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ.

 .6الشــراكة مــع منظمــات المجتمــع المدنــي المختصــة بالخدمــات المقدمــة لدعــم االشــخاص
ذوي االعاقــة
أ و ال  :يجــب أن ترتكــز السياســة الوطنيــة للنفاذيــة

مــن األشــخاص ،والعمــل علــى تحســين التشــريعات

اإلعاقــة فــي كل فرقــة عمــل تغطــي قضايــا هــذه الفئــة

عمليــة صنــع السياســة.

الرقميــة علــى المشــاركة الفاعلــة لألشــخاص ذوي

القائمــة لتشــجيع إشــراك األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي

يتكامــل مــع ذلــك التأكيــد علــى دور األشــخاص ذوي اإلعاقة فــي عمليات:

ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺤﻀﻴ�ﺍﺕ ﻭﺍﻟﺪ�ﺍﺳﺎﺕ
ﻭﺟﻤﻊ ﺍﻟ�ﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟ�ﺃﻱ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ
ﻗﺒﻞ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.

ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ
ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ،ﻭﺧﻄﻄﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻭﺃﻱ
ً
ﺗﻌ���ﺍ ﻟﻬﺎ.
ﺗﺸ��ﻌﺎﺕ ﺗﺮﻓﻊ ﻟﻠﺒ�ﻟﻤﺎﻥ

ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻭﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﻭﺍﻟﻤ�ﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺮﺻﺪ ،ﻭﻓﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.

ثا ً
نيــا  :ينبغــي أن تعمــل السياســة الوطنيــة للنفاذيــة

ثا ً
لثــا  :تعتمــد السياســة الوطنيــة للنفاذيــة الرقميــة مبــدأ

األشــخاص ذوي اإلعاقــة إلــى هــذه العمليــة.

إشــراك األشــخاص ذوي اإلعاقــة».

الرقميــة علــى توفيــر أمــوال خاصــة لضمــان وصــول

«ال ينبغــي اتخــاذ أي قــرارات تتعلــق باإلعاقــة دون
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ً
بعــا  :تعمــل ا لسيا ســة ا لو طنيــة للنفا ذ يــة ا لر قميــة
را

علــى تعز يــز إ لمــا م أ صحــا ب ا لمصلحــة  ،بمــا فــي ذ لــك

ا لهيئــا ت ا لحكو ميــة و ا لمنظمــا ت ا أل هليــة ا لمختصــة

و ا أل شــخا ص ذ و ي ا إل عا قــة  ،بأ هميــة إ شــر ا ك

ا أل شــخا ص ذ و ي ا إل عا قــة فــي عمليــة صنــع ا لسيا ســة
ا لمتعلقــة بهــم .

 .7محــاور العمل
نمــوذج أول عــن محاور العمل مقتبس مــن التجربة الكندية
ُحــدد نطــاق سياســة النفاذيــة الرقميــة (محــاور العمــل) حســب مراحــل التنفيذ الزمنية علــى النحو اآلتي:

ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ) 202Xﺇﻟﻰ � (202Xﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ

ﺟﻤﻴﻊ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻮﻳﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
)ﻛﺤﺪ ﺃﺩﻧﻰ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ٍ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ( ﻭﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻮﻳﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
)ﻣﺤﺘﻮﻯ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ(
ﻭﺍﻟﺘﻄ�ﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻬﻮﺍ�ﻒ
)ﻛﺤﺪ ﺃﺩﻧﻰ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ
ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ
ٍ
ً
ﺇﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻴﺎ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ( ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺓ

ﻋﺪﺩ ﻛ�ﻴﺮ ﻣﻦ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻹ�ﺘﺮﻧﺖ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺗﻄ�ﻴﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻬﻮﺍ�ﻒ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﺃﻫﻢ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟﻸﻓ�ﺍﺩ
ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ
ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ؛ ﻭﺑﺎﻷﺧﺺ ﻋﺪﺩ ﻛ�ﻴﺮ ﻣﻦ
ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻮﻳﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ
ﻭﺗﻄ�ﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻬﻮﺍ�ﻒ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ً
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎ
ﻫﻲ ﺍﻷﻛﺜﺮ

ﺟﻤﻴﻊ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻮﻳﺐ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺗﻄ�ﻴﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻬﻮﺍ�ﻒ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻧُ ﺸﺮﺕ
ﺑﻌﺪ 202X

ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ) 202Xﺇﻟﻰ � (202Xﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ:

ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻋﺪﺩ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻄ�ﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ً
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎ ﻣﻤﺎ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﻛﺜﺮ
ﺳﺒﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ

ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ) 202Xﺇﻟﻰ � (202Xﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ:

ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ
ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻮﻳﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻄ�ﻴﻘﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻭﻗﺴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄ�ﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ً
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎ ﻭﻟﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺍﻷﻛﺜﺮ
ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

وقــد تــم ذكــر مالحظــة هامــة :أن مــا ســبق هــو الحــد األدنــى مــن المتطلبات .اإلدارات مدعــوة للتحرك بوتيرة أســرع ،حيثما أمكن.
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النمــوذج الثانــي لمحاور العمل (مقتبس مــن التجربة األمريكية)
مجــاالت العمــل كما حددتها (اســم الدولة):

ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻪ
)ﺍﻹ�ﺘﺮﻧﺖ ،ﺍﻟﺘﻄ�ﻴﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺋﻴﺔ(

ﺗﻄﻮ�ﺮ ﺍﻟﺘﺸ��ﻌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺼ�ﺍﻑ ﺍﻵﻟﻲ
ﻭﺣﺠﺰ ﺍﻟﺘﺬﺍﻛﺮ ﻭﺁﻻﺕ
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ

ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺏ
ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

ﺍﻟﻬﻮﺍ�ﻒ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ

ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺒﺼ��ﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﺚ
ﺍﻟﺘﻠﻔ��ﻮﻧﻲ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺼﻠﺔ

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎ�ﻒ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ

ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ

ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻘﻞ
ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﺍﻟﺠﻮﻱ
ﻭﺍﻟﺤﺎﻓﻼﺕ ﻭﺍﻟﺴﻜﻚ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺴﻮﻕ ﻋﺒﺮ
ﺍﻹ�ﺘﺮﻧﺖ ﻭﺗﻄ�ﻴﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻬﻮﺍ�ﻒ ﺍﻟﻨﻘﺎﻟﺔ

ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻹﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻴﺔ

النمــوذج الثالــث لمحاور العمل (مقتبس مــن التجربة العمانية)
تتضمن مجاالت التركيز في ضوابط النفاذية الرقمية (اســم الدولة) عنصرين هامين:

1

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻛﺄﺟﻬﺰﺓ
ﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻮﺍ�ﻒ ﺍﻟﻨﻘﺎﻟﺔ

2

ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﺍﻟ�ﻴﺎﻧﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻹﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄ�ﻴﻘﺎﺕ ﻋﻦ
ﻃ��ﻖ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻴﺔ

3

ﻻ ﺗﻐﻄﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ
ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ

وتســتثنى مــن مجــاالت التركيــز :مصلحــة األمــن الوطنــي إذ ال تنطبــق هــذه السياســة علــى الوظائــف الحكوميــة المرتبطــة

بالدفــاع أو األمــن الوطنــي.
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حول مجــاالت التركيز ومحاور العمل
 .1ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ:

ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻇﻤﺔ
ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕ/ﻭ�ﺍﺭﺓ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻧﺔ

ﻭ�ﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﻭﺧﺪﻣﺎ�ﻬﺎ

ﻭ�ﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻭ�ﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﻭ�ﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ

ﻭ�ﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ

ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ
�ﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

 .2ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸ��ﻌﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻌﺪ�ﻞ ﺃﻭ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺗﺸ��ﻌﺎﺕ �ﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ).(CRPD
ً
ﻭﻓﻘﺎ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻋﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﻓﻀﻞ ﻃ��ﻘﺔ ﻹﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻠﻬﺎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ،ﻭﻳﺨﺘﻠﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻨﻈﺮ
ﱢ
ﻟﻠﻨﻈﻢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮ��ﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ:

ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ،ﻗﺪ ﻳﺸﻜﻞ
ﺍﻟﺘﺼﺪ�ﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ً
ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ً
ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ

ﻭﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻗﺪ ﻳﺘﻌﻴﻦ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸ��ﻌﻴﺔ ﺃﻥ
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺇﺟ�ﺍﺀ ﺗﺼﺪ�ﻖ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻣﻤﺎ �ﺆﺩﻱ
ﺇﻟﻰ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ

ً
ﺃﻳﻀﺎ ،ﻣﺜﻞ
ﻭﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﺧﺮﻯ
ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ
ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﺍﻹﻧﻔﺎﺫ ﺇﻻ
ﻋﻨﺪ ﺇﺩ�ﺍﺝ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ

 .3ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻹﺩﺍ�ﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻮ�ﺍ�ﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ،ﻭ�ﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﺩﺍ�ﺍﺕ ﺑﺎﻟﺸ�ﺍﻛﺔ ﻟﺘﻌ��ﺰ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺡ
ﺩﻭ�ﺍ
ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ،ﻭ�ﺆﺩﻱ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮ ﺍﻹﺩﺍ�ﺍﺕ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮ�ﺍ�ﺍﺕ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺸﺮﻋﻴﻦ ﻭﻭﺍﺿﻌﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ً
ً
ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎ�ﻬﺎ.
 .4ﺇﺩﺍ�ﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘ��ﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ:
ﺗﻤﺜﻞ ﺇﺩﺍ�ﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘ��ﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ.
ً
ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻷﻣﺎﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻟﺸ�ﺍﺀ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺇﻥ ﺇﺩﺍ�ﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘ��ﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻮ�ﺍ�ﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻹﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻫﻲ
ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺔ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬﺕ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺃﻥ ﺗﻄﻮ�ﺮ ﺇﺩﺍ�ﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘ��ﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪ��ﺐ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺁ�ﺎﺭ ﺇﻳﺠﺎ�ﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ �ﺈﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ .ﻭ�ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺃﻣ��ﻜﺎ ،ﻭﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻙ ،ﻭﺇﻳ�ﻟﻨﺪﺍ ،ﻭﻛﻨﺪﺍ.
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وقــد ذكــرت بعــض التقاريــر اإلعالمية أن هيئــة تقنية

المعلومــات عملــت بالتعــاون مــع عشــر قطاعــات حكومية على

سياســة النفاذيــة الرقميــة أيلول/ســبتمبر  2012أهمهــا :العمل،

والعمــال ،والصحــة ،والتعليــم ،والمواصالت ،واالتصاالت،

والحكومــة االلكترونيــة ،واإلعالم ،والمصارف ،والشــؤون
الداخليــة ،ووزارة التنميــة االجتماعيــة.

 .8التوعيــة واإلدماج
مثــال عن التوعية واإلدماج:

ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕ/ﻟﻺﻋﺎﻗﺔ/ﺍﻟﻮ�ﺍﺭﺓ[
ﻫﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻌ��ﺰ
ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ
ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ
ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺗﻜﻔﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ.

ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕ/ﻟﻺﻋﺎﻗﺔ/ﺍﻟﻮ�ﺍﺭﺓ[
ﺯﻣ�ﻭﺩﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺸﻐﻠﻮﻥ
ّ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻮﻥ ﻫﻢ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ
ﺗﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟﻤ�ﺍﻓﻖ
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ
�ﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ ﻓﻲ
ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻳﺴﻬﻞ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﻣ�ﺍﻋﺎﺓ
ﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺪﺓ
ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ
ﻭﻣﻤﺜﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.

ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻤ�ﻭﺩﻱ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ �ﺘﺎﺡ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻵﺗﻲ:
 ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻼﻓﺘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ،ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﻬﻮﺍ�ﻒ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺸﺎﻙ ﺍﻟﻬﻮﺍ�ﻒ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﻧﻘﺎﻁ
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻹ�ﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﻋﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ.
 ﺗﺪ��ﺐ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻭﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﻴ�ﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ
ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺆﻻﺀ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ،ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﺪ��ﺐ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻟﺘﺠﻬﻴ�ﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
ً
ً
ﻭﺣﺮﻛﻴﺎ.
ﻋﻤﻠﻴﺎ
ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ

 .9آليــات توفير النفاذيــة الرقمية
فــي مــا يلــي بعــض االمثلــة التي تعــزز آليات توفير النفاذيــة الرقمية:
عدم التمييز :
مــن واجــب مــزودي خدمات النفاذيــة الرقمية تجنــب التمييز،

التصميــم الشــامل فــي مؤسســاتهم ،وذلك عن طريــق تنظيم

اإلعاقــة بســبب عــدم إمكانيــة النفــاذ إلى مرافقهــم ومنتجاتهم

والخدمــات والخيــارات والمعــدات المتاحة عبرها لألشــخاص

بمــا فــي ذلــك التمييــز غير المقصود ،إزاء األشــخاص ذوي

وخدماتهــم .ويمكــن تحقيــق ذلــك من خــال تنفيذ مبدأ

برامــج توعيــة وإعالنــات معتمــدة على النفاذيــة الرقمية
ذوي اإلعاقة.

ﺿﻤﺎﻥ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺗﻤ�ﻴﺰ �ﻴﻦ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻤ�ﻴﺰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤ�ﻴﺰ �ﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻟ��ﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀ��ﺔ
ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ ﻭﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬ�ﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ
ً
ﺃﻧﻮﺍﻋﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻒ ﺃﻭﺍﻟﻀﻌﻒ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ،ﻭﺍﻟﺬ�ﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻌﻒ
ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ،ﻭﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬ�ﻦ ﻟﺪ�ﻬﻢ ﺇﻋﺎﻗﺎﺕ ﺗﻤﻨﻌﻬﻢ ﺃﻭ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺘﻬﻢ

ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺇ�ﺍﻟﺔ ﺃﻱ ﻋﻮﺍﺋﻖ ﺗﻤﻨﻊ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﺍﻟ�ﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌ�ﺯﺓ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
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ومبــادئ النفاذيــة الرقميــة واإلتاحــة والحلــول

خدمات الطوارئ
ينبغــي أن يكــون األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة قادريــن

علــى اســتخدام وســائل االتصــال للحصــول علــى خدمــات

الطــوارئ ،ويجــب أن يكونــوا قادريــن علــى االتصــال

بخدمــات الطــوارئ مجانــا بغــض النظــر عــن التكنولوجيــا أو

الجهــاز الــذي يســتخدمونه.

ومصــادر المعلومــات.

 .10متطلبــات مطابقــة المقاييس
مثال متطلبــات مطابقة المقاييس:28
يجــب أن تتطابــق المواقــع والخدمــات اإللكترونيــة مــع

المبــادئ التوجيهيــة بشــأن النفــاذ إلــى محتويــات اإلنترنــت

التدريب
ال بــد مــن تدريــب الموظفيــن فــي مراكــز تقديــم

المتضمنــة فــي المعيــار  WCAG 2.0ودرجــة مطابقتهــا

(  )A,AA,AAAمــع مبــادرة النفــاذ الشــبكي الصــادرة عــن

الخدمــات العامــة بصــورة دوريــة حــول أســس التعامــل

اتحــاد شــبكة الــوب العالميــة (  .)W3Cويجــب أن تكــون

يشــمل هــذا التدريــب معلومــات حــول الثقافــة واللغــات

واالتصــال متاحــة وقابلــة للنفــاذ بالنســبة لألشــخاص ذوي

مــع العمــاء مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة .ويجــب أن

والمعاييــر المجتمعيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة،

األجهــزة العموميــة القائمــة علــى تكنولوجيــا المعلومــات
اإلعاقــة وكبــار الســن.

نمــاذج من متطلبــات التطابق مع المقاييس

ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﻣ��ﻜﺎ

ً
ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ )ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ( ﻭﺣﺘﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ )ﻭ�ﺍ�ﺍﺕ ،ﻫﻴﺌﺎﺕ( ﻋﻨﺪ ﻭﺿﻊ
ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻌﺎ�ﻴﺮ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ:
• ) ،(WCAG 2.0ﻣﺴﺘﻮﻯ  AAﻛﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.
• ﻣﻌﺎ�ﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ "ﺍﻷﻣ��ﻜ�ﻴﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ" ﻟﺴﻨﺔ 1990
• ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  508ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ "ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ".
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻳﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﻣ�ﺜﺎﻝ ﻟﻠﻠﻤﻌﺎ�ﻴﺮ �ﻴﻦ ﻭﻻﻳﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ.

ﺣﺮﻓﻴﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻹ�ﺘﺮﻧﺖ ،ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ
ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ  WCAG 2.0ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ AA
ً

ً
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
 WCAG 2.0ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ  AAﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﺒ�ﺍﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻹ�ﺘﺮﻧﺖ .ﻭﺫﻟﻚ
ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭ�ﻭﺑﻲ

WCAG2ICTﺃ.
ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻧﺸﺮ �ﻴﺎﻥ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹ�ﺘﺮﻧﺖ
ﻭﺗﻄ�ﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻬﻮﺍ�ﻒ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ ،ﻣﻊ ﻭﺻﻒ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻣﺤﺘﻮﻯ
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ.

ﺇﻥ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ �ﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ " "AAﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ
.WCAG 2.0
ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ �ﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ
ﻣﻦ " "W3Cﻭﺩﻟﻴﻞ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ) (1.0ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ
.Mobile devices

أ.

.W3C - Web Accessibility Initiative - WAI - European Union - Last Updated: 9 February 2017. https://www.w3.org/WAI/policies/european-union/
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 .11بيان النفاذيــة الرقمية
مطالبــة الجهــات العامــة والخاصــة بإدراج بيــان النفاذية

الرقميــة فــي مواقعهــم اإللكترونيــة ،وتطبيقــات الهواتف

الذكيــة ،وأكشــاك الخدمــات ،والصرافــات اآللية ،وفي مكان
واضح للمســتخدمين.

كحـ ٍـد أدنــى ،يجب أن تحتوي عبــارات النفاذية على ما يلي:

ﺍﻻﻟﺘ�ﺍﻡ �ﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ

ﺗﻄ�ﻴﻖ ﻣﻌﺎ�ﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ  WCAG 2.0ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ WCAG 2.1

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ �ﺘﻴﺢ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺃﻱ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻨﻴﺔ

ً
أيضا أن تشــمل المعلومات ما يلي:
ومن المستحســن

ً
ﺗﻔﺎﺩﻳﺎ
ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻗﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ
ﻹﺭﻫﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ

ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺮﺿﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻟﺘﻄ�ﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

ﺍﻟ�ﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ

ﺍﻟﺘﺪﺍ�ﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

ﺍﻹﺷﺎ�ﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎ��ﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ �ﺈﻋﻤﺎﻝ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
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مالحظــة :تعــود أهميــة بيانــات النفاذيــة الرقمية ألســباب عديدة منها:
ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ
ﺗ�ﻭﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻬﻢ
ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘ�ﺍﻡ �ﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘ�ﺍﻡ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

 .12نموذج عــن بيان النفاذيــة المطلوب

ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ

بيان سهولة النفاذ إلى منصة حكومة قطر اإللكترونية

ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ

بيان سهولة النفاذ للبوابة الرسمية للخدمات اإللكترونية

29

30

بيان سهولة النفاذ – المنصة الحكومية الموحدة – المملكة

ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ

العربية السعودية

31

 .13الحوكمة
وآليات إنفاذها ومتابعة إنجازها ،ومن الممكن أن تحوي

تعتمد في السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية نفس أدوات

السياسة الوطنية ضوابط إنفاذيه ومتابعة وتقييم يحدد فيها:

الحوكمة المعتمدة على المستوى الوطني لباقي السياسات

ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ �ﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﻻﻟﺘ�ﺍﻡ ﺑﺎﻟﺨﻄﺔ
ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻭ�ﺍﺭﺓ ،ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ،ﺃﻭ ﻗﺴﻢ ،ﻋﻦ �ﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ
ﺍﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻬﻔﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺯﻣﻦ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﻟﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣ�ﺍﺣﻞ ﺗﻄ�ﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ
ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻭﺧﻄﺔ ﺇﻧﺠﺎﺯﻫﺎ

ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﻣﻌﺎ�ﻴﺮ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﺗﻄ�ﻴﻘﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﻭﺧﻄﺔ ﺇﻧﺠﺎﺯﻫﺎ ،ﻭﺗﻮﺍ�ﺮ ﺗﻘﺎ��ﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
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ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻜﻨﺪﻳﺔ

ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﻜﻨﺪﻱ ﻣﺎ ﻳﻀﺒﻂ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﺔ ﺑﺎﻹﺷ�ﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻭﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻭﺍﻻﻧﻔﺎﺫ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﺘ�ﺍﻣﺎ�ﻬﺎ ،ﻳﻘﺘ�ﺡ ﻣﺸ�ﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣ��� ﻣﻦ
ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻣ�ﺜﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ .ﻭﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
• ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ :ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ
�ﺘﺒﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻟﻮﺍﺋﺤﻪ.
• ﻣ�ﺍﺟﻌﺔ ﺍﻻﻣ�ﺜﺎﻝ :ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﺤﺺ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻧﻬﺎ �ﺘﺒﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻟﻮﺍﺋﺤﻪ.
• ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻻﻣ�ﺜﺎﻝ :ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﻻ ﻳﻔﻲ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎ�ﻪ ،ﻳﻤﻜﻨﻪ
ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﻣﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﻮﻗﻒ ﺃﻭ ﺑﺪﺀ ﺃﻱ ﻧﺸﺎﻁ ﻟﻠﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ.
• ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺑﺎﻻ�ﺘﻬﺎﻙ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺤﺬ�ﺮ :ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺳﺒﺐ ﻭﺟﻴﻪ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻗﺪ ﺍ�ﺘﻬﻚ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻀﺒﺎﻁ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﻣﻊ ﺗﺤﺬ�ﺮ ﻟﻼﻣ�ﺜﺎﻝ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻟﻮﺍﺋﺤﻪ.
ً
ً
ﻣﻨﻈﻤﺎ ﻗﺪ ﺍ�ﺘﻬﻚ
ﻛﻴﺎﻧﺎ
• ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺑﺎﻻ�ﺘﻬﺎﻙ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ :ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺳﺒﺐ ﻭﺟﻴﻪ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺄﻥ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻀﺒﺎﻁ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﻭﻏ�ﺍﻣﺔ.
• ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍ��ﺔ :ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ،ﺣﺴﺐ ﻃ�ﻴﻌﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣ�ﺜﺎﻝ ﻭﺷﺪﺗﻪ ،ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ
ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﺩﻓﻊ ﻏ�ﺍﻣﺔ )ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ  250,000ﺩﻭﻻﺭ(.
• ﺍ�ﻔﺎﻕ ﺍﻻﻣ�ﺜﺎﻝ :ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺑﺎﻻ�ﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ،ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﺃﻥ ﺗﺒﺮﻡ
ﺍ�ﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻣ�ﺜﺎﻝ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻ�ﺘﻬﺎﻙ ﺑﻄ��ﻘﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﺤﺪﺩ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﺑ�ﺍﻡ
ﺍ�ﻔﺎﻕ ﻟﻼﻣ�ﺜﺎﻝ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺨﻔﺾ ﺍﻟﻐ�ﺍﻣﺔ.
• ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﻧﻔﺎﺫ ﻫﺬﻩ ،ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻠﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘ�ﺍ�ﺍﺕ ﺃﻭ ﻃﻠﺐ ﺇﺟ�ﺍﺀ ﻣ�ﺍﺟﻌﺔ ﺇﺩﺍ��ﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺧﻄﺎﺀ.

زاي .الرصــد والتقييم
يالحظ ضمن السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية ضرورة توصيف آليات رصد ،وتقييم إنفاذ تلك السياسة وذلك عبر خطط الرصد.
نمــوذج عن خطة الرصد
وفقـ ُـا آلليــات الحوكمــة المعتمــدة على المســتوى الحكومي

والمدرجــة فــي السياســة الوطنيــة للنفاذيــة الرقمية يتم

رصــد وتقييــم إنفــاذ الخطــط التنفيذيــة المقدمــة من الجهات

الحكوميــة المكلفــة بإنجازهــا وفــق الجدول التالي:

ﺍﻟﻮﺗﻴﺮﺓ ﺍﻹﺟ�ﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ

ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺮﺻﺪ

ﺍﻟﻬﺪﻑ

�ﺘﺒﻊ �ﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤ�ﺯ
ّ

ﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻧﺴﺐ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺇﻧﺠﺎﺯﻫﺎ
ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﻓﻖ
ﺍﻟﻤﺆﺷ�ﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ
ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻭﺧﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.

ﺭﺻﺪ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺿﻤﻦ
ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻳﺘﻢ ﺍﻻ�ﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﻭﺍﻻﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺃﻱ
ﻣﺼﺎﻋﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﺭﺟﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ً
ﺷﻬ��ﺎ
ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﻬﺔ ﺇﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ
ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻭﺧﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.

ً
ﺷﻬ��ﺎ

ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ
�ﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺃﻱ ﺗﺒﺎﻃﺆ
ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻠﻤﺸﺎ��ﻊ ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ.

ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ
�ﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﻱ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺪﺭﺟﺔ ﻭﻣﺘﻮﻗﻌﺔ
ﺃﻭ ﻃﺎﺭﺋﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺃﻱ ﺗﺄﺧﻴﺮ
ﻓﻲ �ﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺎ��ﻊ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.
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ﺍﻟﻮﺗﻴﺮﺓ ﺍﻹﺟ�ﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ

ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺮﺻﺪ

ﺍﻟﻬﺪﻑ

ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ )ﺍﻟﺪ�ﻭﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺎﺩﺓ(

ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻭﺧﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻗﺪ
ﺃﺩﺭﺟﺖ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺨﺒ�ﺍﺕ ﻭﺍﻟﺪ�ﻭﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺎﺩﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ �ﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻫﻠﻲ ،ﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﻱ
ﺃ�ﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺩﻭﺭﻱ.
ﻛﺤﺪ ﺃﺩﻧﻰ
ٍ
ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺪ�ﻭﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ،ﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ
ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻋﺪﻡ ﺗﻜ�ﺍﺭﻫﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ
ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ.

ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ �ﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ
ﻣﻮﺳﻊ ﻳﻀﻢ ﻛﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﻟﻠﻤﺸﺎ��ﻊ ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺪ�ﻭﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺎﺩﺓ،
ﻭﺗﺪ��ﺐ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻧﺎ�ﺠﺔ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻭﺇﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺆﺷ�ﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎ��ﻊ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ،
ﺃﻡ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﻟﻴﺘﻢ ﺭﺻﺪ ﺣﺴﻦ �ﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.

ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸ�ﻭﻉ

ﻘﻴﻢ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎ��ﻊ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺗُ ّ
ﻭﻓﻖ ﻣﻌﺎ�ﻴﺮ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺫﻟﻚ
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﻘﺎﻁ ﻗﻮﺓ ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺸ�ﻭﻉ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻤﺸ�ﻭﻉ
ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍ�ﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘ�ﺍﺭ.

ﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﻱ
ﻛﺤﺪ ﺃﺩﻧﻰ
ٍ

ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ
�ﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣ�ﺍﺟﻌﺔ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻒ،
ﻭﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻟﺘﺼﻮﻳﺐ ﺍﻟﻘ�ﺍ�ﺍﺕ
ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﺸﺎ��ﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.

ﺍﻟﻤ�ﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭ��ﺔ ﻭﺇﺟ�ﺍﺀ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﺎﺕ

ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﺎ��ﺮ ﺍﻟﻤ�ﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭ��ﺔ ﺍﻟﺮﺑﻌﻴﺔ
ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻟﺪﻯ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﻟﻠﻤﺸﺎ��ﻊ،
ً
ﺭﺑﻌﻴﺎ.
ﻭﺃﻥ �ﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﻧﺴﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻳﺘﻢ ﺭﻓﻌﻬﺎ

ﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﻱ
ﻛﺤﺪ ﺃﺩﻧﻰ
ٍ

ﺗﺴﺘﻠﻢ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ �ﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎ��ﺮ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ،ﻭﺗﺠﺮﻱ
ً
ﻭﻃﻨﻴﺎ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ
ﻓﻲ ﺗﻘ�ﻴﻢ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎ��ﻊ ،ﻭ�ﺘﺪﺧﻞ
ﻹﺻﻼﺡ ﺃﻱ ﺧﻠﻞ ﺃﻭ ﻟﺘﺴ��ﻊ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﻣﻔﺎﺻﻞ �ﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﻤﺸﺎ��ﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻄﻠﺐ ﺍﻷﻣﺮ ﺫﻟﻚ.

ﺍﻟﺘﻘ��ﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ

ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎ��ﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻟﺪﻯ ﻛﺎﻓﺔ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﻟﻠﻤﺸﺎ��ﻊ ،ﻭﺃﻥ �ﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ
ً
ﺃﺻﻮﻻ.
ﻭﻧﺴﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﻢ ﺍﺩ�ﺍﺟﻬﺎ ﺿﻤﻨﻪ

ً
ﺳﻨﻮﻳﺎ
)ﻭﻣﻊ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺃﻱ
ﻣﺸ�ﻭﻉ
ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺸﺎ��ﻊ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ(

ﺗﺴﺘﻠﻢ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ
�ﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎ��ﺮ
ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ،ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺩﻣﺠﻬﺎ ﺑﺘﻘ��ﺮ ﺳﻨﻮﻱ ﺷﺎﻣﻞ ،ﻭﺗﺠﺮﻱ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ
ً
ﻭﻃﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﻘ�ﻴﻢ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎ��ﻊ،
ﻭ�ﺘﺪﺧﻞ ﻹﺻﻼﺡ ﺃﻱ ﺧﻠﻞ.

مــن الممارســات الجيــدة فــي مجــال الرصــد مــن الممكن اعتماد إحدى الحلــول التالية:
ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻷﻭﻝ :ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺭﺻﺪ ﺧﺎﺹ ﺑﻤﺸﺎ��ﻊ
ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ،ﻳﺘﻢ ﺭﻓﻊ �ﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺸﻜﻞ
ﺩﻭﺭﻱ ﻭ�ﺮﺗﺒﻂ ﺑﻠﻮﺣﺔ ﻣﺆﺷ�ﺍﺕ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ.

ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺭﺑﻂ ﻣﺸﺎ��ﻊ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻟﻮﺣﺔ
ﻣﺆﺷ�ﺍﺕ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎ��ﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.

حاء .الخطة اإلعالمية
ً
دورا هامـ ًـا فــي تعزيز نتائج
إن اإلعــام بأنواعــه يــؤدي

السياســات وإدماجهــا ،والسياســة الوطنيــة للنفاذيــة الرقمية

مطلــوب منهــا اعتمــاد أكثــر مــن مقاربة لبنــاء حمالت إعالمية.

وتكمــن المقاربــة األولــى في اســتهداف المعلومــات النمطية

عــن اإلعاقــة واألشــخاص ذوي اإلعاقة؛ وتقتضــي المقاربة
الثانيــة توضيــح السياســة الوطنيــة للنفاذيــة الرقمية؛

وتقــوم المقاربــة الثالثــة علــى بنــاء المعززات اإلعالمية

الخاصــة بالنفاذيــة الرقميــة مــن محتوى وصــور وفيديوهات

62

ومــن الممكــن أن تكــون خطــة اإلعــام لدعم السياســة الوطنية

توضيحيــة ،ويســاعد اإلعــام في إيصال الرســائل إلى

للنفاذيــة الرقميــة كبيــرة وشــاملة كمــا ويمكن أن تكون

متابعيــه؛ والمقاربــة الرابعــة تســتند إلى وســائل التواصل

االجتماعــي كفضــاء إعالمــي البــد من التعامل معه بشــكل

متدرجــة .وال بــد لــكل دولــة مــن أن تضمن في آليــات تنفيذها

وفيديوهــات قصيــرة تتناســب مــع متطلبات وســائل التواصل

وتناســب مجتمعاتهــا ،كمــا تناســب الميزانيــات التــي عادة ما
تصــرف حكوميـ ًـا على حمــات مماثلة.

لسياســتها الوطنيــة للنفاذيــة الرقميــة خطــة إعالمية تناســبها،

متخصــص وبمــواد ومحتــوى وصور ورســائل قصيرة
االجتماعــي المختلفة.

نمــوذج خطة إعالمية لدعم سياســة النفاذية الرقمية:

.1
.2

.3
.4

ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ.
ﺃﻥ ﺗﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﻢ ﻓﺌﺔ "ﺧﺎﺻﺔ" ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﻢ
ﻟﻴﺴﻮﺍ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻣﻤﺎ �ﺒ�ﺭ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺼﺎﺕ ﻭ�ﻴﺌﺎﺕ ﺣﺎﺿﻨﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ،ﻭ�ﺘﻤﺤﻮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ
ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ﺃ

ﺏ

ﺝ

ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻫﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .ﻭﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺎﻟﺔ
ﻃ�ﻴﺔ ،ﺑﻞ ﻫﻲ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﺎ �ﻴﻦ
ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
ﻟ�ﻴﺌﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ .ﻋﻠﻰ ﺳ�ﻴﻞ
ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ،ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺃﻭ
ﻣﻔﺎﻗﻤﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺫﻭﻱ
ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﺣﺴﺐ ﺇﻋﺎﻗﺘﻪ )ﻓﻘﺪﺍﻥ
ﻟﻠﺒﺼﺮ ،ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﻭﻇﺎﺋﻒ
ﻓﻜ��ﺔ ﺃﻭ ﺣﺮﻛﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ( ﻭﺫﻟﻚ
ﺑﺤﺴﺐ ﺟﻬﻮ��ﺔ ﺇﺩﻣﺎﺟﻪ ﺑﻨﺠﺎﺡ
ﻓﻲ �ﻴﺌﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ.

ﺇﻥ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ
ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻷﻥ "ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺸﺮ
ً
ﺃﺣ�ﺍ�ﺍ ﻭﻣﺘﺴﺎﻭ�ﻦ ﻓﻲ
�ﻮﻟﺪﻭﻥ
ﺍﻟﻜ�ﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ" ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻓﻬﻮ ﻫﺪﻑ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺫﺍ�ﻪ.

ﺇﻥ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ
ﻫﻢ  -ﻛﻤﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ  -ﺑﺸﺮ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻮﻥ� ،ﺰﺩﻫ�ﻭﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻭ�ﺘﺸﻜﻞ ﺷﺨﺼﻴﺎ�ﻬﻢ
ً
ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﻮﻧﻬﻢ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .ﻭﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﺿ�ﻭﺭﻱ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎ�ﻬﻢ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ
ﻋﻠﻰ �ﻨﻮﻋﻬﺎ.

ﺇﺷ�ﺍﻙ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﻭ�ﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ،
ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻲ "ﻻ ﺷﻲﺀ ﻋﻨﺎ ﺑﺪﻭﻧﻨﺎ" ،ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﻓﻲ ﺍ�ﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ.
ﻭﺫﻟﻚ ً

ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﺯﻣﻦ ﺇﻃﻼﻗﻬﺎ ﻭﻣﺪﺗﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻨﻬﺎ .ﻭﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ
ﻧﻤﺎﺫﺝ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﻫﻲ:

حمــات التوعية العامــة طويلة األمد
إن هــدف هــذه الحملــة هــو التوعيــة حول قضايــا اإلعاقة بين

عامــة النــاس بمــن فيهــم األشــخاص ذوي اإلعاقة  -بهدف

تغييــر المواقــف الســلبية تجــاه األشــخاص من ذوي اإلعاقة

والتوصــل إلــى حالــة مــن االعتراف االيجابــي بمهارات هؤالء
األشــخاص واحتياجاتهــم وحقوقهــم .ومع ذلــك ،من المهم
ً
ـريعا.
إدراك أن هــذا النــوع مــن التغييــر ال يحدث سـ
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الحمــات اإلعالمية المركزة

ﺏ

ﺃ

ﺣﻤﻼﺕ ﺩﻭ��ﺔ )ﻣﺜﺎﻝ :ﺃﺳﺒﻮﻉ
ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ
ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ(

ﺣﻤﻼﺕ ﻟﺘﻐ�ﻴﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

ﺝ
ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳ�ﺍﺕ )ﻣﺜﺎﻝ :ﺟﺎﺋﺰﺓ
ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻷﻓﻀﻞ ﻣ�ﻭﺩ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ(

ﺩ
ﺍﻟﻤﺆﺗﻤ�ﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ
ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

الحمــات المرتكزة على وســائل التواصل االجتماعي

ﺃ

ﺍﻟﺸ�ﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺛ��ﻦ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ
ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺃﻫﺪﺍﻑ
ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﻴﻬﻢ

ﺏ
ﺍﻟﺸ�ﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ
ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ
ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

الحمــات اإلعالميــة المرتكزة على نماذج معياريــة للنفاذية الرقمية
إطــاق موقــع شــبكي وخدمــات رقمية وتطبيــق على الهواتف
الذكيــة واألجهــزة النقالــة تحــوي كامل خصائــص النفاذية

الرقميــة كمثــال مــن الممكــن أن تشــير إليه وســائل اإلعالم

وتســتخدمه فــي أمثلتهــا وتغطياتها.
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