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الدكتور طارق كامل وزير اإلتصاالت و المعلوماتمعالي األخ   

لمصيلحي وزير التأمينات اإلجتماعيةامعالي األخ الدكتور علي   
ألخ المهندس سامي البشير مدير اإلتصاالت في اإلتحاد الدولي لإلتصاالتاسعادة   

جيمس راولي الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيسعادة السيد   
خوات المشاركينخوة و األاإل  

 
 

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،،
 

إلقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية اهذا اليوم في المكتب  في يسعدني أن أرحب بكم 
اون الخالقة بين بالقاهرة في هذا اللقاء الخير و الذي يأتي إنعقاده نتيجة الفهم العميق وروح التع

يا ذات اإلهتمام المشترك والذي الدولي لالتصاالت نحو العديد من القضاتحاد هذا المكتب و اال
أن إهتمامنا بتكنولوجبا المعلومات واإلتصاالت ينبع من . يعتبر موضوع هذا المؤتمرمن أهمها

وهي لتمكين األفراد من الوصول الى  ألداءاإدراكنا وإيماننا أن هذه التكنولوجيا هي أداة لتحسين 
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وإن . جل اإلندماج في المجتمع و العمل والتعلم و الرفاهيةأتواصل مع المجتمع من المعلومات و ال
ثبت جدواه و فائدته العظيمة أ عبر السنوات السابقة قد تحالفنا مع اإلتحاد الدولي لالتصاالت

 لالتصاالت و تحاد الدولىونحن إذ نجدد التزامنا بالعمل معا ليس فقط مع اال. لصالح هذا اإلقليم
لفية إلنمائية لألامي ايها المرفألهداف المشتركة بما ا مع كافة منظمات األمم المتحدة لتحقيق لكن

. أوالتعليمالفقركان يتعلق بالصحة أو سواء ما  
 

ألخوات الكرام،،،اخوة و اإل  
عاقة في إقليم شرق المتوسط حيث أن هذه  دقيقة وحديثة حول اإلال يتوافر أعداد أو إحصائيات

 االجتماعية والمؤسسات الخيرية غير ن تائهة بين وزارات الصحة ووزارات الشؤواإلحصائيات
 ومما يجعل األمر أكثر صعوبة في اإلقليم هو تعدد الجهات المهتمة باإلعاقة حسب نوع. الحكومية

هذا . ألحيانا مصحوبا بغياب التنسيق في الكثير من  القانونيةة والمسؤوليالتمويلعاقة ومصادر اإل
 بالغ الصعوبة ولكنه ممكن  أمراًأنواعها وحصرلإلعاقات جعل إمكانية إعداد مسح شامل الوضع

.واإلحصائيات ة واآللياتافرت اإلرادتحقيق إذا توال  
 

هذا  ومن سكان العالم هم من ذوي اإلعاقات% 10  من تقدر منظمة الصحة العالمية أن ما يقارب
 و إذا استخدمنا هذه النسبة و. ل اإلعاقات مليون شخص لديهم أحد أشكا600يعنى أن حوالي 

 مليون شخص هم من ذوي 40طبقناها على إقليم شرق المتوسط فإنه يمكن القول أن حوالي 
 مليون شخص من ذوي 7 كمصر لديها حوالي اًوهذا يعني بالضرورة أن بلد. اإلعاقات في بلداننا

 تالزم في معظم االحيان معا أن اإلعاقة تهذه النسبة تعتبر عالية ومخيفة إذا ما أدركنو. اإلعاقات
تكاتف الفقر وسوء األحوال الصحية مع اإلعاقة حياة الشخص  يجعل . و العزلةالفقر والمرض

 منها وقلة الدخل وسوء المسكن ن حيث ندرة فرص العمل والحرماذوي اإلعاقة أكثر جحيماً
.لص منها األخرى تجعل اإلعاقة لعنة يصعب التخنوالمأكل وصور الحرما  

 
 من أكثر الصعوبات التي تواجه األشخاص من ذوي اإلعاقات هي الحواجز االجتماعية والتفرقة

عتبار اإلعاقة وصمة عار في العائلة إف. جتماعية والثقافيةضدهم في العديد من الممارسات اإل
  بعضيز ضده ويدفعي غير مرغوب فيه ويفتح المجال للتماًتجعل من صاحب اإلعاقة شخص

لعائالت في أحيان كثير لمحاولة إخفاء هذا الشخص عن نظر المجتمع مما يعنى بالضرورة ا
. ة كعنصر فاعل ومنتج في المجتمعكريم في الحياة الهحرمانه من التعليم والعالج وممارسة حق

 و  التحتية ة التفرقة ضد األشخاص ذوي اإلعاقة هو عدم  توفر البنيةولعل أحد صور ممارس
 العامة والصحية منها تالمناسبة لهم سواء في المباني أو مراكز الخدماالتسهيالت ألدوات و ا

 تم ألدوات و التسهيالتا ومعظم هذه األماكن.  بشكل عامبشكل خاص ومراكز التعليم والعمل
.ذوي اإلعاقةجات األشخاص حتياإتصميمها دون األخذ باالعتبار   

 
ختالف والتنوع في التعريفات المستخدمة قات هو اإلالمعيقات الخاصة بمعرفة حجم اإلعاأحد  أن

 وبالتالي فإن المقارنات تصبح أصعب ي وغير معياراً صعباًلإلعاقة مما يجعل جمع البيانات أمر
ولطالما أن حجم المشكلة الحقيقي غير معروف فإن . والوصول إلى حقائق يصبح أكثر صعوبة

ة وتحتمل الخطأ والصواب وكلها بالتأكيد عجكل الحلول التي تبنى على ذلك هي حلول غير نا
ناتستكون حلول غير شاملة وعالية الكلفة طالما أنها ليست مبنية على البي.  
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لعل من أهم مظاهر تحقيق مجتمع المعلومات واإلقتصاد المعرفي هو إندماج االشخاص ذوي 
ليس هناك من وسيلة أفضل و. اإلعاقة وكبار السن والنساء وكافة الفئات المهمشة في هذا المجتمع

من تسخير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لهذا الغرض، بما في ذلك الحواسيب الشخصية 
كل هذه التقنيات إذا إستخدمت وتم تطويعها بالشكل . واألنترنت والهواتف النقالة والتلفاز التفاعلي

ة في المجتمع وتوفير األفضل يمكن أن تساهم مساهمة خاصة في إدماج االشخاص ذوي اإلعاق
.فرص التعليم الكاملة لهم ومن ثم تحويلهم إلى قوة إقتصادية فاعلة  

 
د أنواع اإلعاقات وأسبابها ولكن من المفيد التذكير أن العديد من داولسنا هنا في معرض تع

إعاقات عديدة هناك  و.حتياطات بسيطةإتباع إجراءات واتخاذ ااإلعاقات يمكن تفادي وقوعها ب
ير و التأكيد أن كود في هذا المقام التذأ و . يمكن عالجها بكل يسر حال االكتشاف المبكر لهاىخرأ

اإلعاقة بحد ذاتها ليست هي المشكلة بل المشكلة هي الحواجز التي يضعها العالم الخارجي أمام 
 يطرح  الذيلوالسؤا.  م والنظرة السلبية إليهنه أومنهاالشخص ذي اإلعاقة بما في ذلك الموقف م

 او غيره من  قدرته على استخدام الحاسوبثرأتتنفسه إذا كان الشخص ذو إعاقة فكيف 
متعدد  الجواب.  مع إستخدام اآلخرين لها  له ان يستخدمها بشكل يتساوي و كيفالتكنولوجيات

 أو في كل األحوال فهناك إعاقات ال تمنع بأي شكل من األشكال من استخدام الحاسوبالجوانب 
 في حالة شخص تم بتر أحد رجليه بسبب حادث سيارة أو لغم أرضي أو  كمااإلتصاالتأدوات 

:شخص بيد واحدة ولكن هناك حاالت يجب النظر إليها بجدية مثل   
 

بصار شديد مما يمنعه من قراءة النصوص إ   إذا كان الشخص مصاباً بالعمى أو لديه ضعف-1
كيف يمكن لهذا الشخص .  ؤثرات البصرية األخرىعلى الشاشة أو فهم الرسومات والقوائم أو الم

؟أن يقرأ الرموز واإلشارات وأدلة العمل والتشغيل  
 

 سماع ع له أن يستطيفإعاقة سمعية سواء كانت كلية أو جزئية فكي ذا  إذا كان الشخص -2
ما تقدمه طأ مثالً وكيف يستطيع االستفادة ماألصوات الصادرة من الحاسوب عند حصول خ

مج استمتاع بالبر كيف يستطيع استخدام الهاتف أو اال وط المتعددة في التعليم االلكترونيالوسائ
؟ة منهاياإلذاعية خاصة التعليم  

 
  إذا كان الشخص لديه إعاقة حركية تمنعه من القدرة على تحريك الفأرة أو الضغط على -3

ثالً؟  م أو يستخدم الهاتفلوحة المفاتيح فكيف له أن يتخاطب مع الحاسوب  
 

 إذا كان الشخص لديه مشكلة من نوع عدم القدرة على القراءة والتركيز وعدم القدرة على فك -4
رموز األلوان لسبب عمى األلوان أو غيره فكيف له أن يستفيد من هذه التقنيات من معارف على 

 شكل نصوص و صور و رسومات مدمجة معاً؟
 

 استيعاب بعض المواد الدراسية لسبب يمن مشكلة ف يئ التعلم أو يعانط بلإذا كان لديك طف -5
 أن تلبي بعض هذه الحاجات و أن تقدم  المعلومات و اإلتصاالتتكنولوجيالأو آلخر فكيف يمكن 

  ؟له الفرصة لالستفادة منها و تحويل هذه االعاقة إلى مصدر قوة وإعتزاز لدى الطفل
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  المتحدة إعالن األلفية و وضعت لنفسها  إعتمدت الدول األعضاء في األمم2000 في العام 

هناك ثالث أهداف  وهوجميع هذه األهداف ذات صله باإلعاق.  األهداف االنمائية  الثمانية لأللفية
:يعاقة وأفراد أسرهم وهاالشخاص ذوي تهم بصفه خاصة اال  

 
استئصال شأفه الفقر والجوع؛) 1  
بتدائي للجميع؛توفير التعليم اإل) 2  
.بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأةالنهوض ) 3  
 

وقد أشارت إستراتيجية إعادة التأهيل في المجتمع من أجل إعادة التأهيل و تحقيق تكافؤ الفرص 
ن منظمة عوالتخفيف من وطأة الفقر وضمان اإلندماج اإلجتماعي لألشخاص المعاقين الصادرة 

 وتحت القسم الخاص بتعدد 2004ية عام الصحة العالمية ومنظمة اليونسكو ومنظمة العمل الدول
أن الدعم من قطاع التعليم يتطلب حسن التعاون "، اشارت القطاعات إلعادة التأهيل في المجتمع

وبما أن أكثر . جل الجميعأبين المجتمعات المحلية وقطاع التعليم إذا أريد تحقيق أهداف التعليم من 
 البلدان النامية ال يلتحقون بالمدارس فمن من األطفال المعاقين الذين يعيشون في% 90من 

. الواضح أنه البد من إتخاذ الخطوات الالزمة لضمان وصول جميع هؤالء األطفال إلى التعليم
  ."وتؤدى مدارس المجتمعات المحلية دوراً مركزياً في هذا العمل

  
أنه يمكن لقطاع التعليم أن يسهم مساهمه هامة في إعادة التأهيل في  الى ةو أشارت اإلستراتيجي

المجتمع وذلك بمساعدة المدارس المحلية في إطار النظام المدرسي االعتيادي على أن تصبح أكثر 
وهذا يتناول مثالً تكييف مضمون المناهج المقررة و أساليب التدريس لكي تفي . شمولية

وقد .  من أن تتوقع من هؤالء األطفال التكيف مع منهاج صارمبإحتياجات جميع األطفال بدالً
 ةتحتاج المدارس إلى المساعدة لكي تتمكن من تغيير أساليبها في التعليم وذلك لتوفيرتربيه جيد

 إن هذا في نظرنا يشكل دعوة و التزام بأن يعتمد التعليم أساليب و يستخدم أدوات .للجميع األطفا
  . يتحقق التعليم للجميع بمن فيهم األشخاص ذوي اإلعاقةغير تقليدية من أجل أن

  
 التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية تحت عنوان 2011- 2006و قد تضمنت رؤية خطة العمل 

، على أن يعيش كل األشخاص من ذوي اإلعاقات بكرامة "اإلعاقه وإعادة التأهيل: عالم للجميع "
 توجهاتها على تعزيز جهود تطوير، وإنتاج وتوزيع شتملت أحداو. متساوون في الحقوق والفرص

  .ت المساعدةاوخدمات التكنولوجي
  

من سكان البلدان النامية ممن يستخدمون % 15- 5بينت الخطة أن حالياً هناك ما بين 
وهذه التكنولوجيات يحتاجها بشكل أكثر من لديهم قصور أو إعاقات . ت المساعدةاالتكنولوجي

 إلى الحاجة الكبيرة فقد بينت القاعدة المعيارية روبالنظ. لسمعية والبصريةخاصة الحركية منها وا
أن على الحكومات ضمان تطوير وتزويد خدمات الدعم بما في ذلك "الرابعة لألمم المتحدة 

 المساعدة لألشخاص ذوي اإلعاقات من أجل مساعدتهم في رفع مستوى إستقاللهم في االتكنولوجي
وللمساهمة في تحقيق هذه القاعدة فإن منظمة الصحة العالمية ". ة حقوقهمحياتهم اليومية وممارس

  :سوف
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  . المساعدةاتساعد الدول األعضاء على تطوير سياسات وطنيه خاصة بالتكنولوجي )1
 اتساعد الدول األعضاء في تدريب الكوادر على مختلف المستويات في مجال التكنولوجي )2

 .والتقويمية البديلة تالمساعدة خاصة التكنولوجيا
 .ا المساعدة وتسهيل نقل التكنولوجياتعزيز البحوث حول التكنولوجي )3
  

  :وتضمنت خطة المنظمة إنتاج
  

  . المساعدةا خاصة بالتكنولوجيةدالئل إرشاديه لتطوير سياسات وطني )1
 البديلة و التقويمية و التكنولوجيات المساعدة احزم للتعليم عن بعد خاصة بالتكنولوجي )2

 .مستويات مختلفة من الكوادر و بلغات مختلفةاألخرى على 
  

تهدف منظمة الصحة العالمية العمل على ضمان تكافؤ الفرص وتعزيز حقوق اإلنسان 
ونخص بالذكر هنا توفير الدعم الفني من . لألشخاص ذوي اإلعاقات وخاصة الفقراء منهم

فرص لألشخاص ذوي أجل تطبيق القواعد الثالثة لألمم المتحدة الخاصة بالمساواة في ال
  .اإلعاقات والتي تشتمل الرعاية الطبية وإعادة التأهيل والخدمات المساندة

  
 بما في ذلك ةعاقإل اقضيةوقد ناقشت جمعية الصحة العامة في إجتماعها الثامن والخمسين 

الوقاية واإلدارة وإعادة التأهيل وأوصت الدول األعضاء بأن تيسر الوصول إلى التكنولوجيا 
اعدة المالئمة وأن تعزز تطويرها إضافه إلى الوسائل األخرى التي تشجع على إشتمال المس

  . اإلعاقات في المجتمعياألشخاص من ذو
 

وموضوع هذه المؤتمر هو تبادل الخبرات حول استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 
كنولوجيات ومنتجات العصر وحيث أن هذه التكنولوجيا كبقية الت. خدمة األشخاص ذوي اإلعاقات
 دون األخذ ينشخاص العادياأل من أجل  في األساسوزعت األخرى هي صممت وصنعت و

جراء البحوث إضافي عند إباالعتبار األشخاص من ذوي اإلعاقات فإنه البد من بذل جهد 
ها هذه الفئة لدي. والتصميمات الهندسية والتسويق من أجل تلبية حاجات فئة خاصة من المجتمع

.  غير ذلكو للبصر أو السمع أو الحركة أو النطق أ كامالً أو فقداناً قد تكون ضعفاً خاصةمتطلبات
 يقع على عاتق المجتمع و مؤسساته الرسمية و المدنية  وأخالقياًإنسانياًً ن هناك واجباًإمن هنا ف
اجات هذه الفئة حتيإ والشركات المصنعة بشكل خاص للقيام بدور مساعد وداعم لتلبية بشكل عام
.من المجتمع  

 
المطلوب من أصحاب صناعات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت العمل بشكل و نحن نرى أن 

:مستمر على  
 

تضمين برامج عملهم وخططهم تطوير تصاميم وإختراعات من شأنها أن تكون قابلة لالستخدام ) 1
ي في جوهر المنتج وليس شخاص ذوي اإلعاقة على أن تكون هذه التصاميم همن طرف األ

البد لصناعات تكنولوجيا . إضافة يتم التفكير فيها بعد أن يجرى إنتاج المواد والبدء في تسويقها
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حتياجات ومن ثم تصميم وإنتاج الحلول المعلومات و اإلتصاالت من دراسة السوق ومعرفة اإل
.التقنية المناسبة  

 
 المعلومات للوصول إلى فئات أخرى بحيث الخروج عن اإلطار التقليدي لسوق تكنولوجيا) 2

يتمكن األشخاص من ذوي اإلعاقة من الحصول على التكنولوجيا وبأسعار يمكن تحملها من طرف 
. و عائالتهمهذه الفئة من المستفيدين  

 
التواصل مع األشخاص من ذوي اإلعاقات والحاجات الخاصة بشكل يمكنهم من التعبير عن ) 3

يضمن حسن االستجابة لمتطلباتهم من طرف المسوقين والفنيين وكل من له ذاتهم بشكل أفضل بما 
.عالقة بدعم وتوفير تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت  

 
ضطالع به لدعم وصول تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وهناك دور هام على الحكومات اال

:لذوي االعاقات ومن ثم إستخدامها ويتضمن ذلك  
 

جيات تساهم في إيصال الخدمات العامة لألشخاص من ذوي اإلعاقة من أجل إعتماد تكنولو) 1
.وصولهم إلى تحصيل الرعاية ذات الجودة العالية تحسين مستوى معيشتهم و  

 
توفير تكنولوجيات ومعلومات وأدوات وخدمات يحتاجها األشخاص من ذوي الحاجات الخاصة ) 2

.للتعليم والعمل  
 

شخاص من ذوي اإلعاقة من المحتوى الرقمي ستفادة األن أجل ضمان اتوفير التمويل الالزم م) 3
.  ومن الثورة الرقمية بشكل عام  

 
ومع علمنا اليقين أن هناك العديد من المنتجات التي تم تصميمها وتوفيرها في األسواق بهدف 

  التي يمكن أنالعريضة طخدمة األشخاص من ذوي اإلعاقة فال بأس من التذكير ببعض الخطو
ورد بعض الفئات المستخدمة ن أن ويمكن هنا. ى هذه الحاجاتنتباه والتركيز علساهم في جلب اإلت

:أو التي يمكن استخدامها  
 

 ويقع ضمن هذه الفئة البرمجيات التي تقوم بقراءة النصوص على شاشة البرمجيات والوسائط -1
من قراءته في حالة اإلعاقة الحاسوب بحيث تمكّن الشخص من االستماع إلى النص المكتوب بدال 

وهناك البرمجيات الخاصة بالتعرف على الصوت والتي تقوم على ترجمة الصوت إلى .  البصرية
 اإلعاقة البصرية التخاطب مع ي تتيح لألشخاص من ذوينصوص أو إلى أوامر حاسوبية وه

التي تساعد على وهناك البرمجيات .  الحاسوب بواسطة النطق بالكلمات وإعطاء األوامر الشفوية
 من  وتمثيلهاتنظيم الصور والرسومات بحيث تمكن الشخص من إستيعاب والتعبير عن المفاهيم

وهناك البرمجيات الخاصة بالمسح االلكتروني والتي تمكن الشخص .  خالل الصور والرسومات
يه من تحويل النصوص المطبوعة إلى نصوص إلكترونية يمكن االستماع إليها بالنسبة لمن لد

كذلك توفر . إعاقة بصرية أو إعادة طباعتها باستخدام لغة بريل ليقوم الكفيف بقراءتها بنفسه
أجهزة الحواسيب برمجيات خاصة لتكبير الحروف على الشاشة مما يمكن ضعاف البصر من 
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من خالل القدرات التي توفرها  .قراءتها وكذلك استخدام محركات البحث الناطقة على الويب
 يمكن التحكم في شاشات الحاسوب لتكبير أو تصغير الحروف واألشكال ويمكن البرمجيات

إستخدام أدوات تحكم متعددة إضافة إلى الفأرة بإستخدام العصي أو الكرات أو اللمس أو لوحة 
وكذلك يتوافر في األسواق .  المفاتيح االلكترونية على الشاشة دون إستخدام لوحة المفاتيح العادية

.ح بمقاييس وأشكال مختلفة تالئم العديد من أشكال اإلعاقاتلوحات مفاتي  
 

اإلئتمارعن بعد وقراءة النصوص  وتشمل أجهزة التسجيل الرقمي واألجهزة والمعدات  -2
ر أجهزة الهاتف المصممة تبوتع.  لكترونية والميكروفونات الخاصة وكذلك المساحات الضوئيةاإل

التصال حيث تمكن الشخص من رؤية األرقام بشكل  اإلعاقات من أهم أدوات ايخصيصاً لذو
أوضح أو تحسس األرقام والرموز أو التخاطب عن طريق الصوت والصور والرسوم واألشغال 

.   الفنية  
 

 ذوى اإلعاقة هو االعتراف بأن لهم صما يحتاجه األشخافي ختام هذه الكلمة أود أن أؤكد أن 
. ل تسهيالت في المحيط والبيئة التي يعيشون فيهاحقوق يجب على المجتمع توفيرها لهم على شك

 أن توفر صناعة تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت حلوالً تساهم في تسهيل الحياة  فيولهم الحق
 الغالب من ياألشخاص ذوي اإلعاقة هم ف.  لهم وتوفير وسائل مناسبة وبأسعار وكلفة معقولة

 تستحق ي من الحرمان والمرض والفقر ولهذا فهي تعان المجتمع وهذه الفئاتيالفئات األقل حظاً ف
.  تطور المجتمع وليس عبئاً على المجتمع والعائلةياإلهتمام لتكون عنصراً بانياً ومساهماً ف  

 
 و  مناقشاتكم التوفيق حليفكونين أ  راجياا البلد المضياف الطيبامة في هذقأتمنى لكم طيب اإل

تكم و برنامج عملكم لكي تساعدونا في تحمل هذا العبء و أعمالكم و أتطلع الى تلقي توصيا
  .ة و السالم عليكم و رحمة اهللا و بركاتهكتحقيق أهدافنا المشتر

  


