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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

تكنولوجيا املعلومات والت�صالت...

نحو بيئٍة ممَكنٍة لل�صمِّ العرب

الدكتور / غ��ّص����������ان �ُص�������������ح������رور  

يف  العاملة  للهيئات  العربي  االحت��اد  اإدارة  جمل�س  ع�صو 

1
رعاية ال�صم- رئي�س جمعية الريموك دم�صق -  �ص��ورية

ملخ�ص:

اإحداث  على  واالت�شاالت  املعلومات  تكنولوجيا  يف  واملت�شارع  الهائل  التطور  �شاعد 

تغيري كبري يف حياتنا جميعاً, وتزداد اأهمية  هذا التاأثري  يف حياة االأ�شخا�س املعوقني, ال 

الرتبوية  املجاالت  كافة  اإلــى  وبقوة   ميتد  الأنه  ال�ّشمع,  و�شعاف  م  ال�شّ االأ�شخا�س  �شيما 

تاأهيلهم دجمهم وم�شاركتهم  والتعليمية, وال�شحية واالجتماعية, والأنه يعزز من فر�س 

الفاعلة يف املجتمع. 

ويف كل يوم تتفتح جوانب جديدة من اإمكانات تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت, و�شبل 

ا�شتثمارها االأف�شل يف كل مراحل العمل مع االأ�شخا�س املعوقني, ال �شيما ميادين التدّخل 

املطالبة  اإىل  لل�شم  العاملي  االحتاد  دعا  الذي  االأمر  واالحتواء,  والدمج  والتاأهيل  املبّكر, 

لالأ�شخا�س  ممّكنة  بيئة  وتطوير  واملعلومات  واللغة  لالت�شاالت  الكاملة  االإتاحة  بتحقيق 

اأفراد املجتمع,  ٢0٢0 بحيث يتاح لهم, �شـاأنهم يف ذلك �شاأن باقي  م بحلول العام  ال�شّ

الو�شول اإىل كافة جوانب جمتمع املعلومات واملعرفة. 

�شهولة  يف  بزيادة  واالت�شاالت  املعلومات  تكنولوجيا  يف  الهائل  التطور  هذا  ترافق  لقد 

انت�شارها  يف  وات�شاٍع  االقت�شادية,  كلفتها  يف  وتراجٍع  وفعاليتها,  ونفاذها  ا�شتخدامها 

وا�شتخدامها بني �رشائح املجتمع, االأمر الذي يوؤدي, اإذا ما ا�شتمر, اإىل ات�شاع الفجوة بني 

م وجمتمعاتهم, هذه الفجوة املوجودة اأ�شال بفعل انت�شار االأمية بينهم,  االأ�شخا�س ال�شّ

و�شعف التعليم والتاأهيل املتاحني لهم, ما مل يتم اتخاذ اإجراءات منا�شبة وفعالة وملزمة 

من  الكاملة  اال�شتفادة  يف  املعوقني  االأ�شخا�س  وباقي  م  ال�شّ االأ�شخا�س  حقوق  ت�شمن 
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والفاعلة يف  الكاملة  م�شاركتهم  تعزيز  اإىل  وتوؤدي  املعلومات واالت�شاالت,  تكنولوجيا 

حياة جمتمعاتهم.

م العديد والعظيم من الفوائد  حققت تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت لالأ�شخا�س ال�شّ

ال�شيما اإذا ما ا�شتخدمت يف التعليم العام واخلا�س, ويف البيئة املنزلية واملهنية, ويف تعزيز 

 ,Video Conferencing التوا�شل )كالربيد االإلكرتوين, االجتماع عرب الفيديو

الفيديوي  الهاتف  االنرتنت,  عرب  الدرد�شة  منطوق,  كالم  اإىل  الن�س  حتويل  اأجهزة 

وغريها(, ويف تطوير االأدوات امل�شاعدة: كاملعينات ال�ّشمعية, معينات االإ�شغاء, الومي�س 

ال�شوئي, وغري ذلك.

يبني الباحث غياب و�شعف الت�رشيعات العربية اخلا�شة با�شتخدام االأ�شخا�س املعوقني 

لتكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت, ويبني الفر�س املتاحة التي اأطلقها العامل اأخريا من 

خالل القمة االأوىل للمعلومات يف جنيف ٢003, القمة الثانية يف تون�س ٢005, و�شوال 

اإىل اتفاقية االأمم املتحدة حلقوق االأ�شخا�س ذوي االإعاقة ٢007, التي تطالب العديد من 

موادها بتحقيق اإمكانية و�شول االأ�شخا�س ذوي االإعاقة, على قدم امل�شاواة مع غريهم, 

اإىل البيئة املادية املحيطة وو�شائل النقل واملعلومات واالت�شاالت, مبا يف ذلك تكنولوجيات 

للمعلومات  الو�شول  لدعم   ٢007 القاهرة  اإعالن  واأخريا  واالت�شال,  املعلومات  ونظم 

باالأ�شخا�س املعوقني, ويقدم على �شوء ذلك  وخدمات تكنولوجيا االت�شاالت اخلا�شة 

م يف جمتمع املعلومات  بع�س التو�شيات يف هذا ال�شاأن خللق بيئة ممكنة لالأ�شخا�س ال�شّ

واملعرفة.
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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت..نحو بيئٍة ممَكنٍة لل�صمِّ العرب..

د.غ�ّصان �ُصحرور  

اأ- التطور الهائل وال�صريع لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت:

اآثارا كبرية على  واالت�شاالت  املعلومات  لتكنولوجيا  وال�رشيع  الهائل  التطور  فر�س  لقد 

امل�شتفيدة  والفئات  تقدمها  التي  اجلهات  �شملت  وال�شحية  واالجتماعية  الرتبوية  الربامج 

وعامليا,  واإقليميا  حمليا  املجتمع  �شهدها  التي  العديدة  التغريات  اإىل  باالإ�شافة  منها, 

اإليها يوما  واأ�شبحت املعلومات متاحة للجميع على ال�شابكة )االإنرتنت(, ويزداد النفاذ 

بعد يوم بعد اأن اأ�شحت, ودون �شك,  الوعاء االأكرب للمعارف.

العامل  يف  )االإنرتنت(  ال�شابكة  انت�شار  عن  االإح�شائيات  بع�س  اإىل  نتعرف  عجالة  ويف 

والوطن العربي, ويف بع�س اأقطاره, واإىل موؤ�رشات تكنولوجية خمتارة مثل عدد خطوط 

الهاتف املحمول لكل 100 فرد, عدد احلوا�شيب ال�شخ�شية لكل 100 فرد, عدد م�شتخدمي 

االإنرتنت لكل 100 فرد, وهي تعطي موؤ�رشات على واقع ا�شتخدام تكنولوجيا املعلومات 

وجود  وعدم  دقيقة,  اإح�شائيات  توافر  عدم  ظل  يف  العربية,  البالد  يف  واالت�شاالت 

درا�شات عن واقع ا�شتخدام االأ�شخا�س املعوقني لهذه التكنولوجيا, ال�شيما االأ�شخا�س 

م.  ال�شّ

(((
بع�ض االإح�صائيات عن انت�صار ال�صابكة )االإنرتنت( يف العامل والوطن العربي

MIDDLE EAST REGION Pop. % 
of World

% Population 
(Penetration)

Usage % 
of World

Use Growth 
(2000-2007)

Total in Middle East 2.9 % 17.4 % 2.5 % 920.2 %

Rest of the World 97.1 % 20.1 % 97.5 % 259.6 %

WORLD TOTAL 100.0 % 20.0 % 100.0 % 265.6 %

(1) Internet Usage in the Middle East, Middle East Internet Usage & Population Statistics 
InternetWorldStats.com, 2008.
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)((

بع�ض االإح�صائيات عن انت�صار ال�صابكة )االإنرتنت( يف بع�ض اأقطار والوطن العربي

MIDDLE EAST Population 
( 2007 Est. )

Usage, in 
Dec/2000

Internet 
Usage, 

Latest Data

% Population 
(Penetration)

Use Growth 
(2000-2007)

Bahrain 708,573 40,000 157,300 22.2 % 293.3 %

Iraq 27,499,638 12,500 36,000 0.1 % 188.0 %

Jordan 6,053,193 127,300 796,900 13.2 % 526.0 %

Kuwait 2,505,559 150,000 816,700 32.6 % 444.5 %

Lebanon 3,925,502 300,000 950,000 24.2 % 216.7 %

Oman 3,204,897 90,000 319,200 10.0 % 254.7 %

Palestine (WB) 2,535,927 35,000 266,000 10.5 % 660.0 %

Qatar 907,229 30,000 289,900 32.0 % 866.3 %

Saudi Arabia 27,601,038 200,000 4,700,000 17.0 % 2,250.0 %

Syria 19,314,747 30,000 1,500,000 7.8 % 4,900.0 %

Emirates 4,444,011 735,000 1,708,500 38.4 % 132.4 %

Yemen 22,230,531 15,000 270,000 1.2 % 1,700.0 %

TOT Mid East 192,755,045 3,284,800 33,510,500 17.4 % 920.2 %

)((

موؤ�صرات تكنولوجية خمتارة لعام 005)

 عدد خطوط 

 الهاتف الثابت 

لكل 00) فرد

 عدد خطوط 

الهاتف 

 املحمول

لكل 00) فرد

عدد احلوا�صيب 

 ال�صخ�صية

 لكل 00) فرد

عدد م�صتخدمي 

 االإنرتنت 

لكل 00) فرد

34.))6.9)03.04)7.05)البحرين

3.786.75)8.4)4.04)م�صر

(1)  Internet Usage in the Middle East, Middle East Internet Usage & Population Statistics 
InternetWorldStats.com . 2008.

))( امل�صدر: االحتاد العاملي لالت�صاالت، 005).
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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

 عدد خطوط 

 الهاتف الثابت 

لكل 00) فرد

 عدد خطوط 

الهاتف 

 املحمول

لكل 00) فرد

عدد احلوا�صيب 

 ال�صخ�صية

 لكل 00) فرد

عدد م�صتخدمي 

 االإنرتنت 

لكل 00) فرد

4).0…)).)4العراق

)).))8.935.34)36.))االأردن

6.05)33.))8.9988.57)الكويت

9.57)45.))7.68)7.68)لبنان

944.669.67.)0.335)ُعمان

9.574.596.56)9.43فل�صطني

6).8)7.88)5).)9)6.4)قطر

)35.396.6)).5.4654)ال�صعودية

5.78).5.494)4).5)�صورية

08.)9.843)00.86))7.5)الإمارات

450.87.)3.859.54اليمن

855.048.977.73.)ال�صودان

09.)6.080.63)).)ال�صومال

)3.)635.073.09.)جيبوتي

)3.6...5).3.564)ليبيا

065.83.))5.)4)7.8اجلزائر

5.639.46)4756.3.))تون�ض

)4.6)35.)639.37).4املغرب

0.47)4.)4.3)34.)موريتانيا

8).5.466.47)9.47متو�صط الدول العربية

7).5)3.38)9.7833.95)متو�صط العامل

يتبني من هذه اجلداول االإح�صائية:

1- وجود تاأخر كبري يف ا�شتخدام االنرتنت يف البالد العربية عن معظم اأنحاء العامل يف 

عام ٢000.
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٢- ت�شاعد اال�شتخدام يف البالد العربية بني عامي ٢000 – ٢007 بن�شبة ٩٢0% للتعوي�س 

عن التاأخر ال�شابق, وهو ت�شاعد كبري جدا, بينما ن�شبة الت�شاعد يف باقي اأنحاء العامل 

بلغت ٦.٢٦5% .

3- بلغ نفاذ ال�شكان يف البالد العربية اإىل ال�شابكة نحو  17.4% بينما و�شطي باقي العامل 

.%٢0.0

4- هناك تفاوت كبري بني البالد العربية يف ت�شاعد ا�شتخدام االنرتنت.

5- هناك تفاوت كبري بني البالد العربية قي عدد خطوط الهاتف املحمول, عدد احلوا�شيب 

ال�شخ�شية  لكل 100 فرد.

٦- هناك تفاوت كبري يف ن�شبة نفاذ ال�شكان بني البالد العربية, يف االإمارات بلغت اأعلى ن�شبة 

38.4 %, ثم الكويت 3٢.٦ %, وقطر 3٢%, بينما بلغت اأقل الن�شب يف اليمن ٢.1 %.

7- من البديهي وجود تفاوت كبري داخل البلد الواحد.

العربية  اللغة  اإجادة  اإىل  اأي�شا  ا�شتخدام االنرتنت يحتاج  اأن  اال�شتنتاج  البديهي  8- من 

لدى  تقل  ومعارف  مهارات  وهي  احلا�شوب,  ا�شتخدام  ومباديء  االإجنليزية  وبع�س 

م عن اأقرانهم ال�شامعني.   االأ�شخا�س ال�شّ

ب- تنامي ا�صتخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت و االأ�صخا�ض املعوقني:

حة واليون�شكو  اإىل وجود  يف الوقت الذي ت�شري فيه االإح�شائيات العاملية ومنظمات ال�شّ

فجوة تربوية تعليمية بني ال�شخ�س االأ�شم واملعاق من جهة, وجمتمعه من جهة اأخرى, 

ب�شبب عدم تكافوؤ فر�س التعليم والتدريب, التي يوافرها املجتمع الأبنائه املعوقني, وعلى 

�شبيل املثال تفيد اليون�شكو منظمة االأمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم اأن نحو ٩8% من 

, وهذا يعني وجود ارتفاع هائل يف 
)1(

االأطفال املعوقني يف العامل ال يلتحقون باملدار�س

م, االأمر الذي يجعل من ا�شتخدامهم الفعال  انت�شار االأمية بني املعوقني واالأ�شخا�س ال�شّ

اأو  اأمرا متعذرا  لتكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت كاالنرتنت, والهاتف النقال, وغريه 

1  The Flagship on Education for All and the Right to education for Persons with Disabilities: 
Towards Inclusion, UNESCO, 2001.

       http://www.unesco.org/education/efa/know_sharing/flagship_initiatives/disability_last_
version.shtml
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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

اليومية,  االإن�شان  حياة  يف  واأ�شا�شية  بل  اال�شتخدام  �شائعة  اأ�شحت  اأنها  خا�شة  حمدودا 

وهكذا تن�شم اإىل هذه الفجوة )االأمية(, فجوة اأخرى نتيجة انت�شار تكنولوجيا املعلومات 

واالت�شاالت ب�شكل مت�شاعد كما بينا �شابقا, وهكذا تت�شع الفجوة بني االأ�شم وجمتمعه ما 

مل نتخذ اإجراءات �رشيعة خا�شة على ال�شعيد الت�رشيعي ل�شمان اإعداد وتاأهيل االأ�شخا�س 

املعوقني من جهة, واإك�شابهم القدرة على ا�شتخدام احلا�شوب, وباقي اأدوات تكنولوجيا 

املعلومات واالت�شاالت, من اأجل حمو االأمية اجلديدة, وهي اأمية ا�شتخدام احلا�شوب, 

بعد اأن اأخذت دورا كبريا يف حياة االإن�شان اجتماعيا واقت�شاديا و�شحيا وغري ذلك.

اإن بناء جمتمٍع يعتمد على املعلومات –كالذي نعي�شه االآن وب�شكل مت�شارع- ال يتحقق 

هو  بل  اجليد,  اال�شتخدام  على  والتدريب  االت�شال,  واأدوات  احلا�شوب  توافر  مبجرد 

اأعقد من ذلك بكثري, واأكتفي يف هذه العجالة فقط بعر�س اأهم حماور وجماالت العمل 

عمل  خطة  وجود  �رشورة  لتو�شيح  الرقمية,  الفجوة  وتقلي�س  املعلومات  جمتمع  لبناء 

ما  اأهم  اإىل  فقط  هنا  واأ�شري  االجتاهات.  كل  يف  وتتقدم  ت�شري  متنا�شقة  جمتمعية  وطنية 

م و�شائر االأ�شخا�س املعوقني هو بناء البيئة التمكينية )الت�رشيعية  يحتاجه االأ�شخا�س ال�شّ

ونقل  والتدريب  )التعليم  القدرات  وبناء  واملعرفة,  املعلومات  اإىل  والنفاذ  والقانونية(, 

مثل:  اخلا�شة  واالتفاقيات  االإعالنات  عليها يف  التاأكيد  مت  موا�شيع  وهي  التكنولوجيا(, 

 ,٢005 الثانية للمعلومات يف تون�س  ٢003, القمة  القمة االأوىل للمعلومات يف جنيف 

اتفاقية االأمم املتحدة حلقوق االأ�شخا�س ذوي االإعاقة ٢007, و اإعالن القاهرة ٢007 لدعم 

الو�شول للمعلومات وخدمات تكنولوجيا االت�شاالت اخلا�شة باالأ�شخا�س املعوقني.

حماور وجماالت العمل لبناء جمتمع املعلومات وتقلي�ص الفجوة الرقمية1:

1- ا�شرتاتيجيات النهو�س بتكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت من اأجل التنمية؛

٢- البنية التحتية للمعلومات واالت�شاالت؛

3- النفاذ اإىل املعلومات واملعرفة؛

4- بناء القدرات )التعليم والتدريب ونقل التكنولوجيا(؛

5- بناء الثقة واالأمان يف ا�شتعمال تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت؛
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٦- البيئة التمكينية )الت�رشيعية والقانونية(؛

 -8 والتعلم  واالأعمال  احلكومة  )يف  واالت�شاالت  املعلومات  تكنولوجيا  تطبيقات   -7

وال�شحة والتوظيف والبيئة والزراعة والعلوم(؛

8- التنّوع الثقايف والهوية الثقافية والتنّوع اللغوي واملحتوى املحلي؛

٩- و�شائط االإعالم؛

10- اأخالقيات جمتمع املعلومات؛

11- التعاون الدويل واالإقليمي.

ج- اأهمية تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت لالأ�صخا�ض ال�ّصم:

مل يعد هناك اأدنى �شك يف املجاالت الوا�شعة التي اأتاحتها تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت 

االأمر  والتعليمية, وال�شّحية واالجتماعية  الرتبوية  املجاالت  م, وذلك يف  ال�شّ لالأ�شخا�س 

الذي يعزز من فر�س دجمهم وم�شاركتهم الفاعلة يف املجتمع. وقد دعا ذلك اإىل ت�شليط 

اإمكانات تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت و�شبل ا�شتثمارها االأمثل يف كل  ال�شوء على 

مراحل العمل مع االأ�شخا�س املعوقني, ال �شيما التدّخل املبكر, والتاأهيل والدمج واالحتواء, 

الكاملة  االإتاحة  �رشورة  اإىل  امل�شاندة  العاملية  م  ال�شّ االأ�شخا�س  منظمات  دعا  الذي  االأمر 

م بحلول العام ٢0٢0 من  لالت�شاالت واللغة واملعلومات وتطوير بيئة ممّكنة لالأ�شخا�س ال�شّ

م يف  , وهذا ما تو�شل اإليه االحتاد العاملي لل�شّ
)1(

خالل تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت

موؤمتره مبدينة روما عام ٢003.

 لقد اأ�شبح وا�شحاً اأن توافر وتقدمي اأدوات البنية التحتية للمعلومات وخدمات تكنولوجيا 

املعلومات  تكنولوجيا  على  املعتمد  العمل  فر�س  من  تزيد  واالت�شاالت,  املعلومات 

 ,  Tele- education بعد  عن  التعلم  خدمات  من  اال�شتفادة  وكذلك  واالت�شاالت 

والتطبب عن بعد Telemedicine, واالندماج الروحي احلركي يف املجتمع وغريها وال 

ي�شعني يف هذه العجالة �شوى ذكر بع�س الت�شهيالت التي تقدمها تكنولوجيا املعلومات 

م: واالت�شاالت لالأ�شخا�س ال�شّ

1  WFD Vision 2020 on Technology, World Congress Resolutions on Technology, 2003, 
WORLD FEDERATION OF THE DEAF Legal Seat - Rome، Italy
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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

 Video تعزيز التوا�صل )كالربيد االإلكرتوين، االجتماع عرب الفيديو

Conferencing, اأجهزة حتويل الن�س املكتوب اإىل كالم منطوق, الدرد�شة عرب 
االنرتنت, الهاتف الفيديوي وغريها, وهي تعزز احلياة االجتماعية لالأ�شخا�س ال�شم من 

خالل التوا�شل مع عائلته ال�شغرية والكبرية واأقرانه يف العمل والدرا�شة داخل القرية اأو 

املدينة ويف جميع اأنحاء العامل, وهي ميزات مل تكن متوافرة لوال تكنولوجيا املعلومات 

واالت�شاالت.

اأن  بعد  وذلك  ومعلميهم..الخ,  وذويهم,  م,  ال�شّ لالأ�شخا�س  واخلا�س  العام  التعليم   *

من  جديدة  اآفاقاً  فتحت  بل  املختلفة,  املناهج  املعلومات  تكنولوجيا  تطبيقات  دخلت 

خالل التعلم عن بعد, وغري ذلك.

واأ�شبحت متاحة  االأقرا�س املدجمة وغريها,  االإ�شارة؛ من خالل  لغة  ت�شجيل وتعليم   *

وجذابة لهم وذويهم والعاملني معهم.

* يف البيئة املنزلية والعمل �شاأنه يف ذلك �شاأن االإن�شان ال�شامع؛

* االأدوات امل�شاعدة: كاملعينات ال�ّشمعية, معينات االإ�شغاء, الومي�س ال�شوئي, وغري ذلك؛ 

بعد اأن اأ�شيف اإليها موا�شفات جديدة بف�شل تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.  

يف  كبري  دور  ولهذا  واالإقليمي,  الوطني  والت�شبيك  والتعاون  االإنرتنت,  عرب  *املنا�رشة 

الدفاع عن حقوقهم, واإثبات وجودهم وتنمية منظماتهم املحلية واالإقليمية والعاملية؛ 

 World  واأجد هنا مثاال قويا ميكن ذكره, وهو الدور الكبري لالحتاد العاملي لل�شم

لالأمم  التح�شريية  اللجان  يف  ممثليه  عرب   Federation of The Deaf)1(

ولوال   ,
)٢(

االإعاقة ذوي  االأ�شخا�س  حلقوق  املتحدة  االأمم  اتفاقية  ت  اأعدَّ التي  املتحدة 

القدرات الكبرية التي يتمتع بها جمل�س اإدارة االحتاد يف ا�شتخدام احلا�شوب وباقي 

م  تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت, ملا متكنوا من الدفاع عن حقوق االأ�شخا�س ال�شّ

واملعوقني ب�شكل عام وبهذا ال�شكل الفريد والذي �شجل يف تاريخ االأمم املتحدة والأول 

1   (WFD is An International Non-Governmental Organisation in official liaison with 
ECOSOC، UNESCO، ILO and WHO).

)    اتفاقية حقوق االأ�صخا�ض ذوي االإعاقة، االأمم املتحدة، املعتمدة من اجلمعية العامة لالأمم املتحدة ودخلت 

حيز التوقيع يف 30 اآذار مار�ض 007).
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قانونية حتمي  ت�شم مواداً  التي  االتفاقية  لهذه  املتحدة  االأمم  باعتماد  ج  توِّ مرة, والذي 

حقوقهم وت�شون كرامتهم االإن�شانية.

ر�شد  يف  كبرٍي  دوٍر  لعب  يف  ال�شم  االأ�شخا�س  منظمات  ت�شتمر  اأن  املوؤكد  ومن 

 Monitoring تنفيذ مواد االتفاقية على ال�شعد الوطنية واالإقليمية والعاملية من خالل 

.Internetومواقعها على ال�شابكة ,E-Communication التوا�شل االإلكرتوين

د- تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف ت�صريعات االإعاقة العربية:

اأر�شية  بناء  هو  املعوقني  و�شائر  ال�شم  لالأ�شخا�س  ممكنة  بيئة  حتقيق  �رشوط  اأهم  من 

املجتمعية  املختلفة  اجلهات  التزامات  وحتدد  حقوقهم,  تكفل  ملزمة,  وقانونية  ت�رشيعية 

ودور كل منها, وجتعل من املمكن لل�شخ�س االأ�شم اأن يتمتع مبواطنة كاملة ويقوم بواجباته 

جتاه املجتمع.

عقدي  يف  �شدر  قد  معظمها  اأن  جند  العربية,  االإعاقة  ت�رشيعات  اإىل  نظرنا  ما  واإذا 

الثمانينات والت�شعينات, اأي قبل االنت�شار الهائل لهذه التكنولوجيا اجلديدة, وبروز دورها 

يف احلياة االجتماعية واالقت�شادية والثقافية, ويف �شائر اجلوانب احلياتية اليومية لالإن�شان, 

الفر�س  تكافوؤ  حتقيق  حول  املوحدة  القواعد  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  اعتماد  ومع 

 The Standard Rules on the Equalization ,1٩٩3 لالأ�شخا�س املعوقني عام

)of Opportunities for Persons with Disabilities )UNSR, زاد االهتمام 

اأن توجت اتفاقية االأمم املتحدة حلقوق االأ�شخا�س ذوي االإعاقة هذا االهتمام  بذلك اإىل 

ب�شدورها واإبرازها لهذا الدور املن�شود لتكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

اأنها مل ت�شلط ال�شوء عليها ب�شكل كاف كالقانون  اإذا نظرنا اإىل االإعاقة العربية, جند 

ال�شوري عام ٢004: يف املادة الرابعة »توفري اأجهزة ومعدات ومرافق ات�شاالت عامة ما 

اأمكن ذلك لتتالءم واحتياجات االأ�شخا�س املعوقني ج�شميا ومنحهم االأولوية يف احل�شول 

)1(

على و�شائل االت�شال املختلف”.

الرابعة، جماالت  املادة  ال�صورية،  العربية  004) اجلمهورية  املعوقني  باالأ�صخا�ض  34، اخلا�ض  رقم  القانون      (

البيئة املوؤهلة.
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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

املعلومات  لتكنولوجيا  الكبري  الــدور  اأغفل  فقد   1٩٩٩ لعام  اليمني  القانون  اأمــا   

 .٢000
)٢(

, وكذلك القانون اللبناين ال�شادر عام  
)1(

واالت�شاالت

ويف القانون ال�شعودي ذكر فقط يف املادة الثامنة  جماالت اخلدمات التكميلية توفري 

 ال�شادر حديثا عام ٢007 
)4(

. بينما تو�شع قليال القانون االأردين
)3(

اأجهزة التقنية امل�شاعدة

:

يف ذلك كما يلي

الطلبة  وتعليم   تدري�س  يف  احلديثة  التقنيات   :7 مادة  العايل  والتعليم  ب-التعليم   

املعوقني يف القطاع العام واخلا�س العام واخلا�س مبا يف ذلك تدري�س مبحثي الريا�شيات 

ونظم  تكنولوجيا  اإىل  املعوقني  االأ�شخا�س  و�شول   :4 رقم  املادة  وكذلك  واحلا�شوب, 

وامل�شموعة  املرئية  املختلفة  االإعــالم  وو�شائل  االنرتنت  �شبكة  ذلك  يف  مبا  املعلومات 

اأ�شري  واملقروءة, وخدمات الطواريء مبا يف ذلك تاأمني مرتجمي لغة االإ�شارة.كذلك قد 

االأهداف: )تاأمني  بني   
)5(

املعوقني لالأ�شخا�س  العربي  االإعــالن  يف   �رشيع  ب�شكل  اإليها 

اال�شتفادة من التكنولوجية احلديثة يف برامج تدريب وتاأهيل املعوقني(.

على حق  توؤكد  باملعوقني مل  اخلا�شة  العربية  الت�رشيعات  اأن  االأمثلة  هذه  من  ويتبني 

املعلومات  تكنولوجيا  من  اال�شتفادة  يف  ووا�شع  كامل  ب�شكل  املعوقني  االأ�شخا�س 

واالت�شاالت, يف املجاالت الرتبوية واالجتماعية والعمل ويف مراحل الطفولة, واال�شتفادة 

واالت�شاالت  املعلومات  خدمات  كل  اإىل  الو�شول  واإتاحة  اجلمركية  الت�شهيالت  من 

اأكد  وقد   ,٢003 جنيف  يف  للمعلومات  االأوىل  العاملية  القمة  اأكدته  ما  وهذا  وغريها. 

اأن توؤخذ حاجات   ينبغي 
)٦(

اأنه عند بناء جمتمع املعلومات اإعالن املباديء ال�شادر عنها 

)    قانون رقم ))6( ل�صنة 999)م ب�صاأن رعاية وتاأهيل املعاقني، اليمن.

)    قانون 0)) يتعلق بحقوق االأ�صخا�ض املعوقني 000) لبنان.

3   نظام رعاية املعوقني ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم م/37 وتاريخ 3)/9/))4)هـ

4   قانون رقم )3 حقوق االأ�صخا�ض املعوقني االأردين لعام 007)

5   اإعالن العقد العربي للمعوقني 003) – ))0)، اعتمد يف موؤمتر االإ�صكوا، منظمة االأمم املتحدة االقت�صادية واالجتماعية 

لغرب اآ�صيا، بريوت، لبنان، )-5 ت�صرين اأول اأكتوبر )00) بتنظيم جامعة الدول العربية واملنظمة العربية للمعوقني.

6 اأُطِلقت ت�صمية »جمتمع املعلومات« على هذا املجتمع املتقّدم الذي تقود فيه تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت االإنتاج 

 من االأن�صطة االقت�صادية واالجتماعية 
ً
املت�صارع خلدمات ومنتجات جديدة مبنية على املعرفة واالإبداع، تغطي طيفًا وا�صعاأ

املعارف  ون�صر  تبادل  ووتائر  اأ�صاليب  يف  تتجّلى  فعلية  لثورة  يوؤهل  نحو  على  ذلك  ويتم  وغريها.   والتعليمية  والثقافية 

باأمناطها املختلفة والتفاعل املجتمعي واآليات عمل موؤ�ص�صات االأعمال والتعليم وال�صحة والرعاية االجتماعية. 
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االأ�شخا�س املعوقني بعني االعتبار, و�رشورة ا�شتخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت 

يف كل مراحل التعليم والتدريب وتنمية املوارد الب�رشية مع االأخذ بعني االعتبار احلاجات 

.
)1(

اخلا�شة لالأ�شخا�س املعوقني

اأما القمة العاملية الثانية للمعلومات  يف تون�س عام ٢005, فقد اأكدت على بناء قدرات 

مفاهيم  حتقيق  مع   ٢015 العام  بحلول  للجميع  واالت�شاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

 ,  The formulation of universal design concepts العاملي  الت�شميم 

وا�شتخدام التقنيات امل�شاعدة The use of assistive technologies , التي توافر 

  ..
)2(

االإتاحة للجميع ال�شيما االأ�شخا�س ذوي االإعاقة

  هـ ـ تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف اتفاقية االأمم املتحدة حلقوق االأ�صخا�ض ذوي 
 : The Convention on the Rights of Persons with Disabilitiesالإعاقة

ومن املفيد اأن نتو�شع هنا قليال نظرا الأهمية هذه االتفاقية, وموادها عالية الفنية 

واالحرتافية وال�شاملة, والتي ان�شمت اإليها غالبية حكومات العامل, و�شوف ت�شهد متابعة 

ور�شدا دوريا ل�شمان تنفيذها والو�شول اإىل الغاية املن�شودة منها.

االأ�شخا�س  متتع  وكفالة  وحماية  تعزيز  هو:  غر�شها  اأن  االتفاقية  هذه  اأكدت 

ذوي االإعاقة متتعا كامال على قدم امل�شاواة مع االآخرين بجميع حقوق االإن�شان واحلريات 

 �ملادة الثالثة:
)3(

االأ�شا�شية, وتعزيز احرتام كرامتهم املتاأ�شلة. ويف مبادئها العامة

 )اأ( احرتام كرامة االأ�شخا�س املتاأ�شلة وا�شتقاللهم الذاتي مبا يف ذلك حرية تقرير خياراتهم 

باأنف�شهم وا�شتقالليتهم؛

 )ب( عدم التمييز؛

 )ج( كفالة م�شاركة واإ�رشاك االأ�شخا�س ذوي االإعاقة ب�شورة كاملة وفعالة يف املجتمع؛

1   Geneva Declaration of Principles, Building the Information Society: A Global Challenge 
in the New Millennium, WSIS 2003, http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/dop.
html.

2  Tunis Agenda for the Information Society, WSIS 2005, at http://www.itu.int/wsis/docs2/
tunis/off/6rev1.html#fui. 

3   اتفاقية حقوق االأ�صخا�ض ذوي االإعاقة، االأمم املتحدة، املعتمدة من اجلمعية العامة ودخلت حيز التوقيع 
يف 30 اآذار مار�ض 007).
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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

 )د( احرتام الفوارق وقبول االأ�شخا�س ذوي االإعاقة كجزء من التنوع الب�رشي والطبيعة 

الب�رشية؛

 )هـ( تكافوؤ الفر�س؛

 )و( اإمكانية الو�شول؛

 )ز( امل�شاواة بني الرجل واملراأة؛

االإعاقة واحرتام حقهم يف احلفاظ على  لالأطفال ذوي  املتطورة  القدرات   )ح( احرتام 

هويتهم.

وقد تطرقت هذه االتفاقية الدولية يف املادة الرابعة )االلتزامات العامة(:

توفريها  وتعزيز  اجلــديــدة,  للتكنولوجيات  والتطوير  البحوث  تعزيز  اأو  اإجــراء   -  

وا�شتعمالها, مبا يف ذلك تكنولوجيات املعلومات واالت�شال, والو�شائل واالأجهزة امل�شاعدة 

على التنقل, والتكنولوجيات �ملُِعينة املالئمة لالأ�شخا�س ذوي االإعاقة, مع اإيالء االأولوية 

للتكنولوجيات املتاحة باأ�شعار معقولة؛

 - توفري معلومات �شهلة املنال لالأ�شخا�س ذوي االإعاقة ب�شاأن الو�شائل واالأجهزة امل�شاعدة 

عن  ف�شال  اجلديدة,  التكنولوجيات  ذلك  يف  مبا  املُِعينة,  والتكنولوجيات  التنقل,  على 

اأ�شكال امل�شاعدة االأخرى, وخدمات ومرافق الدعم؛

ويف املادة 9: اإمكانية الو�صول:

1 - لتمكني االأ�شخا�س ذوي االإعاقة من العي�س يف ا�شتقاللية وامل�شاركة ب�شكل كامل يف 

جميع جوانب احلياة, تتخذ الدول االأطراف التدابري املنا�شبة التي تكفل اإمكانية و�شول 

االأ�شخا�س ذوي االإعاقة, على قدم امل�شاواة مع غريهم, اإىل البيئة املادية املحيطة وو�شائل 

واالت�شال,  املعلومات  ونظم  تكنولوجيات  ذلك  يف  واالت�شاالت, مبا  واملعلومات  النقل 

احل�رشية  املناطق  اإليه, يف  املقدمة  اأو  اجلمهور  لعامة  املتاحة  االأخرى  واخلدمات  واملرافق 

العقبات واملعوقات  اأن ت�شمل حتديد  التي يجب  التدابري,  ال�شواء. وهذه  والريفية على 

اأمام اإمكانية الو�شول واإزالتها, تنطبق بوجه خا�س على ما يلي:

 )اأ( املباين والطرق وو�شائل النقل واملرافق االأخرى داخل البيوت وخارجها, مبا يف ذلك 

املدار�س وامل�شاكن واملرافق الطبية واأماكن العمل؛



450

 )ب( املعلومات واالت�شاالت واخلدمات االأخرى, مبا فيها اخلدمات االإلكرتونية وخدمات 

الطوارئ.

٢ - تتخذ الدول االأطراف اأي�شا التدابري املنا�شبة الرامية اإىل:

واخلدمات  املرافق  اإىل  الو�شول  اإمكانية  لتهيئة  توجيهية  ومبادئ  دنيا  معايري  و�شع  )اأ(   

املتاحة لعامة اجلمهور اأو املقدمة اإليه, ون�رش هذه املعايري واملبادئ ور�شد تنفيذها؛

 )ب( كفالة اأن تراعي الكيانات اخلا�شة التي تعر�س مرافق وخدمات متاحة لعامة اجلمهور 

اأو مقدمة اإليه جميع جوانب اإمكانية و�شول االأ�شخا�س ذوي االإعاقة اإليها؛

 )ج( توفري التدريب للجهات املعنية ب�شاأن امل�شائل املتعلقة باإمكانية الو�شول التي تواجه 

االأ�شخا�س ذوي االإعاقة؛

 )د( توفري الفتات بطريقة برايل وباأ�شكال ي�شهل قراءتها وفهمها يف املباين العامة واملرافق 

االأخرى املتاحة لعامة اجلمهور؛

والقراء  املر�شدون  فيهم  مبن  والو�شطاء,  الب�رشية  امل�شاعدة  من  اأ�شكال  توفري  )هـ(   

واملرافق  املباين  اإىل  الو�شول  اإمكانية  لتي�شري  االإ�شارة,  للغة  املف�رشون  واالأخ�شائيون 

االأخرى املتاحة لعامة اجلمهور؛

 )و( ت�شجيع اأ�شكال امل�شاعدة والدعم االأخرى لالأ�شخا�س ذوي االإعاقة ل�شمان ح�شولهم 

على املعلومات؛

 )ز( ت�شجيع اإمكانية و�شول االأ�شخا�س ذوي االإعاقة اإىل تكنولوجيات ونظم املعلومات 

واالت�شال اجلديدة, مبا فيها �شبكة االإنرتنت؛

 )ح( ت�شجيع ت�شميم وتطوير واإنتاج وتوزيع تكنولوجيات ونظم معلومات وات�شاالت 

هذه  تكون  كي  مبكرة,  مرحلة  يف  اإليها,  الو�شول  االإعاقة  ذوي  لالأ�شخا�س  ميكن 

التكنولوجيات والنظم يف املتناول باأقل تكلفة.

و�ملادة ٢1: حرية التعبري والراأي واحل�شول على معلومات:

 تتخذ الدول االأطراف جميع التدابري املنا�شبة التي تكفل ممار�شة االأ�شخا�س ذوي االإعاقة 
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حلقهم يف حرية التعبري والراأي, مبا يف ذلك احلق يف طلب معلومات واأفكار, وتلقيها, 

واالإف�شاح عنها, على قدم امل�شاواة مع االآخرين, وعن طريق جميع و�شائل االت�شال التي 

ما  ذلك  يف  مبا  االتفاقية,  هذه  من   ٢ املادة  يف  املعّرف  النحو  على  باأنف�شهم,  يختارونها 

يلي:

االأ�شكال  با�شتعمال  النا�س  لعامة  مبعلومات موجهة  االإعاقة  ذوي  االأ�شخا�س  تزويد  )اأ(   

والتكنولوجيات ال�شهلة املنال واملالئمة ملختلف اأنواع االإعاقة يف الوقت املنا�شب وبدون 

حتميل االأ�شخا�س ذوي االإعاقة تكلفة اإ�شافية؛

لغة  با�شتعمال  الر�شمية  معاملتهم  االإعاقة يف  االأ�شخا�س ذوي  قيام  وتي�شري  قبول   )ب( 

واأ�شكال  وطرق  و�شائل  وجميع  البديلة  املعززة  االت�شال  وطرق  برايل  وطريقة  االإ�شارة 

االت�شال االأخرى �شهلة املنال التي يختارونها باأنف�شهم؛

 )ج( حث الكيانات اخلا�شة التي تقدم خدمات اإىل عامة النا�س, مبا يف ذلك عن طريق 

�شبكة االإنرتنت, على تقدمي معلومات وخدمات لالأ�شخا�س ذوي االإعاقة باأ�شكال �شهلة 

املنال واال�شتعمال؛

)د( ت�شجيع و�شائط االإعالم اجلماهريي, مبا يف ذلك مقدمي املعلومات عن طريق �شبكة 

االإنرتنت, على جعل خدماتها يف متناول االأ�شخا�س ذوي االإعاقة؛

 )هـ( االعرتاف بلغات االإ�شارة وت�شجيع ا�شتخدامها.

املادة )3: التعاون الدويل

1 - ت�شلم الدول االأطراف باأهمية التعاون الدويل وتعزيزه, دعما للجهود الوطنية الرامية 

اإىل حتقيق اأهداف هذه االتفاقية ومق�شدها, وتتخذ تدابري منا�شبة وفعالة بهذا ال�شدد فيما 

بينها, وح�شب االقت�شاء, يف �رشاكة مع املنظمات الدولية واالإقليمية ذات ال�شلة واملجتمع 

ما  التدابري  هذه  ت�شمل  اأن  ويجوز  االإعاقة.  ذوي  االأ�شخا�س  منظمات  �شيما  وال  املدين, 

يلي:

 )اأ( �شمان �شمول التعاون الدويل االأ�شخا�س ذوي االإعاقة وا�شتفادتهم منه, مبا يف ذلك 

الربامج االإمنائية الدولية؛

واخلربات  املعلومات  تبادل  خالل  من  ذلك  يف  مبا  القدرات,  بناء  ودعم  ت�شهيل  )ب(   
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والربامج التدريبية واأف�شل املمار�شات وتقا�شمها؛

 )ج( ت�شهيل التعاون يف جمال البحوث واحل�شول على املعارف العلمية والتقنية؛

طريق  عن  ذلك  يف  مبا  االقت�شاء,  ح�شب  واالقت�شادية,  التقنية  امل�شاعدة  توفري  )د(   

نقل  طريق  وعن  وتقا�شمها,  واملُِعينة  املنال  ال�شهلة  التكنولوجيا  على  احل�شول  تي�شري 

التكنولوجيا.

و- التو�صيات:

بعد االطالع على االنت�شار املت�شاعد لتكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت وا�شتخدامها 

وواقع  لهم,  ممكنة  بيئة  حتقيق  و�رشورة  ال�شم,  لالأ�شخا�س  واأهميتها  وعامليا,  عربيا 

ا�شتخدام  واقع  عربية حول  درا�شات  ال�شاأن, وعدم وجود  هذا  العربية يف  الت�رشيعات 

يف  وطنية  �شيا�شات  وجود  وعدم  ال�شم,  االأ�شخا�س  قبل  من  املعلومات  تكنولوجيا 

االأوىل  القمة   : ال�شيما  اجلادة  واالإقليمية  العاملية  التوجهات  مراجعة  وبعد  ال�شاأن,  هذا 

االأمم  اتفاقية   ,٢005 تون�س  يف  للمعلومات  الثانية  القمة   ,٢003 جنيف  يف  للمعلومات 

٢007 لدعم الو�شول  القاهرة  اإعالن  ٢007, و  املتحدة حلقوق االأ�شخا�س ذوي االإعاقة 

للمعلومات وخدمات تكنولوجيا االت�شاالت اخلا�شة باالأ�شخا�س املعوقني, ميكن التو�شل 

اإىل التو�شيات التالية:

العرب  م  ال�شّ االأ�شخا�س  واقع  عن  واالإح�شائيات  الدرا�شات  اإجراء  1-�رشورة 

واخلدمات والربامج املقدمة لهم, ومدى ا�شتفادتهم من تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت, 

والتحديات التي يواجهونها, و�شبل التغلب عليها.

٢-و�شع ال�شيا�شات واخلطط الوطنية املتكاملة, واال�شرتاتيجيات الوطنية االلكرتونية 

National E-Strategy, التي تاأخذ حاجات وحقوق االأ�شخا�س املعوقني يف توافر 
بيئة ممكنة لهم تت�شمن �شهولة الو�شول والنفاذ لل�شابكة, وا�شتخدام تكنولوجيا املعلومات 

 Specialوممكنة متاحة  وجعلها  اإليها  والو�شول  ا�شتخدامها  وت�شهيل  واالت�شاالت 

 ..policies on communications for people with disabilities
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3- االإعفاءات من الر�شوم اجلمركية لكل اأدوات تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت 

واالأدوات  االإعاقة,  ذوي  االأ�شخا�س  بها  ينتفع  التي   Soft Ware املرنة  والربجميات 

 Hearingال�شمعية واملعينات   ,Talking Computersالناطق كاحلا�شوب  امل�شاعدة 

   .Aids
االحتياجات  ذوي  لت�شجيع  ال�شابكة  خلدمة  واملزودة  االت�شاالت  �رشكات  حث   -4

اخلا�شة بتعرفة خا�شة ت�شجيعية, كذلك حث �رشكات الربامج احلا�شوبية على و�شع برامج 

باللغة العربية �شديقة يف الت�شميم ل�شهولة ا�شتخدامها.

.Designing User-friendly Arabic software 

5- االن�شمام التفاقية االأمم املتحدة حلقوق االأ�شخا�س ذوي االإعاقة, وامل�شادقة عليها, 

ومتابعة تنفيذ موادها.

٦- اإدراج اإعالن القاهرة لدعم الو�شول للمعلومات وخدمات تكنولوجيا االت�شاالت 

وبراجمها  خططها  وفق  الوطنية  ال�شيا�شات  �شياق  ,يف 
)1(

املعوقني باالأ�شخا�س  اخلا�شة 

الوطنية.

7- غريها مما ميكن التو�شع فيها اأثناء مناق�شة هذه الورقة.

)   اإعالن القاهرة لدعم الو�صول للمعلومات وخدمات تكنولوجيا االت�صاالت اخلا�صة باالأ�صخا�ض املعوقني، 
ال�صادر عن املوؤمتر العربي االأول عن تبادل اخلربات والدرو�ض امل�صتفادة يف جمال خدمات تكنولوجيا املعلومات 

واالت�صاالت لالأ�صخا�ض املعوقني، القاهرة 3)-5) ت�صرين ثان-نوفمرب 007).
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ز- قائمة املراجع:

اأ- العربية:

1- قانون رقم )٦1( ل�شنة 1٩٩٩م ب�شاأن رعاية وتاأهيل املعاقني, اجلمهورية اليمنية.

٢-  قانون ٢٢0, يتعلق بحقوق االأ�شخا�س املعوقني ٢000 – اجلمهورية اللبنانية.

اململكة   - 14٢1/٩/٢3هـــ  وتاريخ  م/37  رقم  امللكي  باملر�شوم  ال�شادر  املعوقني  رعاية  نظام   -3

العربية ال�شعودية.

4-  قانون رقم 31, حقوق االأ�شخا�س املعوقني االأردين لعام ٢007- اململكة االأردنية الها�شمية.

5- القانون رقم 34, اخلا�س باالأ�شخا�س املعوقني ٢004 �شورية, املادة الرابعة, جماالت البيئة املوؤهلة.

املتحدة  االأمم  االإ�شكوا, منظمة  اعتمد يف موؤمتر   ,٢01٢ –  ٢003 للمعوقني  العربي  العقد  اإعالن   -٦

االقت�شادية واالجتماعية لغرب اآ�شيا, بريوت, لبنان, ٢-5 ت�رشين اأول اأكتوبر ٢00٢ بتنظيم جامعة 

الدول العربية واملنظمة العربية للمعوقني.

7-اإعالن القاهرة لدعم الو�شول للمعلومات وخدمات تكنولوجيا االت�شاالت اخلا�شة باالأ�شخا�س املعوقني, 

تبادل اخلربات والدرو�س امل�شتفادة يف جمال خدمات تكنولوجيا  العربي االأول عن  ال�شادر عن املوؤمتر 

املعلومات واالت�شاالت لالأ�شخا�س املعوقني, القاهرة 13-15 ت�رشين ثان-نوفمرب ٢007, تنظيم االحتاد 

امل�رشية.  املعلومات  وتكنولوجيا  االت�شاالت  ووزارة  العاملية,  ال�شحة  منظمة  لالت�شاالت,  الــدويل 

http://www.emro.who.int/hit/ehealth_events_disability07.htm
8- قرار جمل�س وزراء ال�شوؤون االجتماعية العرب يف دورته العادية ال�شابعة والع�رشين ب�شاأن اتفاقية 

حقوق االأ�شخا�س ذوي االإعاقة, ] ق 548 )د ٢7(, 5- ٢007/1٢/٦ [.

٩- تقرير عن ندوة “رقمنة و تطوير املحتوى العربي” بدولة الكويت, ندوة رقمنة وتطوير املحتوى العربي 

التي نظمها معهد الكويت لالأبحاث العلمية يومي 4-5 اأبريل ٢00٦ حتت �شعار »نحو ثقافة التجديد«.

10- موؤمتر الكويت الدويل االأول حول “دور ذوي االحتياجات اخلا�شة يف بناء جمتمع املعلومات”, 

حتت �شعار »النفاذ اإىل املعلومات« , 1 -3 مايو ٢00٦م.

 WSIS-II/TUNIS/DOC/6 الوثيقة  املعلومات,  جمتمع  ب�شاأن  تون�س  عمل  برنامج   -11

.)Rev.1(-A
املعلومات  تكنولوجيا  �شيا�شات  فريق  رئي�س  فــرح,  من�شور  د.  العربي,  املجتمع  يف  الرقمية  الفجوة   -1٢

واالت�شاالت

جلنة االأمم املتحدة االقت�شادية واالجتماعية لغربي اآ�شيا )اإ�شكوا(, بريوت, لبنان
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وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 
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Statistics InternetWorldStats.com . 2008.

2- WFD Vision 2020 on Technology, World Congress Resolutions on Technology, 

2003, WORLD FEDERATION OF THE DEAF Legal Seat - Rome، Italy

(WFD is An International Non-Governmental Organisation in official liaison 

with ECOSOC، UNESCO، ILO and WHO)

3- Cairo Declaration on Supporting Access to Information and Communication 

Technology Services for Persons with Disabilities, Issued by the First Arab 

Regional Conference on Sharing Experience on Best Practices in ICT Services 

for Persons with Disabilities, Cairo-Egypt, 13–15 November 2007

 http://www.ituarabic.org/2007/Disabilities/index.htm

4- Final Report Workshop, Executive Summary, INTERNATIONAL  

TELECOMMUNICATION  UNION Takes Deaf People’s Accessibility Needs 

Into Account ITU-T / TDI Workshop on Accessibility to Multimedia, (Las 

Vegas, 15 July 2003).

5- Arab Decade of Disabled Persons, 2003 –2012,  proclaiming the period 2003 

to 2012 as the Arab Decade of Disabled Persons was considered by meeting 

hosted by the United Nations Economic and Social Commission for Western 

Asia (ESCWA) in Beirut from 2 - 5 October 2002

6- WHO Action Plan 2006-2011 on Disability and Rehabilitation including 

Promote development, production, distribution and servicing of assistive 

technology.

7- The Convention on the Rights of Persons with Disabilities , On 30 March 

2007the Convention and Optional Protocol opened for signature at UN 

Headquarters in New York. States or regional integration organizations 

may now sign the Convention and Optional Protocol at any time at UN 

Headquarters in New York.

8 - International Information Society Summit, Geneva Plan of Action, WSIS 

2003, at http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/poa.html

9 - Tunis Agenda for the Information Society, WSIS 2005, at http://www.itu.int/

wsis/docs2/tunis/off/6rev1.html#fui.
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 The Seminar on the “Sharing experience on best practices and services for 

people with disabilities, Geneva, 17 September 2007

 www.itu.int/ITU-/study_groups/sgp_2006_2010/events/2007/workshops/

documents.htm

10- The Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with 

Disabilities adopted by the United Nations General Assembly, forty-eighth 

session, resolution 48/96, annex, of 20 December 1993 at http://www.un.org/

esa/socdev/enable/dissre00.htm. 

11 - First Kuwait International Conference on the Role of People with Special 

Needs in Building the Information Society, Kuwait Institute for Scientific 

Research, Tel. (965) 483-6625; e-mail: special_need_@kisr.edu.kw, PO. Box 

24885, Safat 13109, Kuwait

 Email:    ghassan.dr@gmail.com ( الدكتور غ�ّصان �ُصحرور ، �ض ب 89)4)دم�صق -  �صــورية((


