
 الشمول الرقمي لألشخاص ذوي اإلعاقة في أوقات األزمات

  

یتخلف أحد  ال  -الرقمي األشخاص ذوي اإلعاقة في وقت األزمة  النفاذ"كیف خدمت إمكانیة  شعارفي إطار 
المتكافئ إلى تكنولوجیا  النفاذتھدف ھذه الجلسة االفتراضیة إلى تسلیط الضوء على أھمیة توفیر  ،"عن الركب

 .خاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة في المنطقة العربیة ،أثناء األزمات للجمیعالمعلومات واالتصاالت 

جمیع أنحاء العالم بما في ذلك المنطقة  بتأثیرھا علىواضحة " 19 –"كوفید جائحة  ظھرت تداعیات أزمةلقد 
في التكیف من النجاح  قابلة للنفاذالبلدان التي لدیھا بنى تحتیة رقمیة ُمحّسنة  تمكنت بعض ،العربیة. ومع ذلك

الحیاة واألنشطة الیومیة على الرغم من دورة استئناف  حیث استطاعت ھذه الدولوإدارتھا  القائمةمع األزمة 
 .المفروضة عالمی�اقیود التباعد االجتماعي 

فجوة رقمیة في  وجود منعلى األشخاص ذوي اإلعاقة  19-كوفیدجائحة تأثیرات  كشفت ،على ذلك عالوةً 
تقلیل مستوى من  أصبح ال بدّ بشكل مباشر عندما  النفاذإمكانیة  عوائق أمام برزت ھنالكحیث  ،المنطقة

أدى تحول ولقد اإلنترنت فقط.  عن بعد من خاللمتوفرة لتكون  بعضھا أو تحولھا إیقافأو خدمات األساسیة ال
العمل عن بُعد إلى تفاقم التحدیات أسلوب العمل والتعلیم والرعایة الصحیة والتسوق والخدمات المصرفیة إلى 

ستمرت الحیاة الیومیة بسبب المحتوى الرقمي على مواقع الویب لقد االتي یواجھھا األشخاص ذوو اإلعاقة. 
ورسائل البرید  االجتماعي وسائط التواصلورات ومنش وتطبیقات األجھزة المحمولة والوثائق اإللكترونیة

حقیقة  ترسخت ،. وبالتاليللجمیعأن تكون متاحة  ھ كان ال بدّ منألن ،وال سیما خالل ھذه األوقات ،اإللكتروني
 ضرورة.ا؛ وإنما الرقمي لم یعد خیارً  الشمولأن 

الرقمي والمنصات الرقمیة الشاملة  النفاذخدمات ومبادرات  أنفقد أظھرت ھذه األزمة أیًضا كیف  ،ومع ذلك
الظروف ومواكبة في تمكینھم من إدارة  وساھمتاألشخاص ذوي اإلعاقة في وقت األزمة ساعدت في المنطقة 

 .الحالیة غیر المسبوقة والتعامل معھا

   

 

 :تنسیق الجلسة

سیشارك خمسة متحدثین تم اختیارھم من ، حیث المشاركون علیھ یشرفحوار مفتوح على  الجلسة ستشتمل
إلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في المنطقة العربیة جھودھم  النفاذمجال إمكانیة خبراء مختصین في 

 .19-كوفید وإنجازاتھم والتحدیات والدروس المستفادة خالل أزمة

 :أھداف الجلسة



إلى المعلومات وفقًا التفاقیة األمم المتحدة  النفاذتقدیم لمحة عامة عن حاالت یتم س: عامة إقلیمیة لمحة •
 .إلى المعلومات النفاذالمساواة في  فيلحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

كیف یمكن لمنصة فكرة ستتم المناقشة حول : أفضل الممارسات واألسالیب المطبقة ومناقشة مشاركة •
 التعلیمك ؛المجاالت مختلف إلى المعلومات في النفاذتؤثر بشكل كبیر على الحق في  أن  قابلة للنفاذ
مواصلة التعلم عن بعد والتفاعل مع  فيلدعم الطالب  قابلة للنفاذتطویر أدوات تعلیمیة  من خالل

 األزمة على نحو فعال. المعلمین وزمالئھم في الفصل أثناء 

: ستتم مناقشة التحدیات إلظھار أھمیة االلتزام بالمعاییر الدولیة تسلیط الضوء على التحدیات والفرص •
إلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وأفضل الممارسات. یتبع ذلك تسلیط الضوء  النفاذإلمكانیة 

زیادة الوعي وتغییر كیفیة إدراك الھیئات الحكومیة والشركات وحتى  من خاللعلى الفرص المتاحة 
 للنفاد.  قابلة طویر منصاتاألفراد ألھمیة ت

 األمم المتحدة تحدید المجاالت التي یجب اتخاذ إجراءات فیھا لالمتثال التفاقیةیتم : العمل المستقبلي •
 النفاذ. إمكانیة  - 9حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، المادة ل
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