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  والتصميم الشامل  بناء القدرات حول نفاذية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 باالستفادة من الموارد التعليمية المفتوحة 

 
ُتقدم الموارد التعليمية المفتوحة فرصا استراتيجية هامة لتعزيز الوصول إلى المعرفة وبناء القدرات والمساهمة  

تنطوي  الهائلة التي  االستفادة من اإلمكانات  عبر  السيما  ،  لجميعل  التعليم الجّيد والمنصف والشاملفي تحقيق  
واالتصاالت  عليها المعلومات  في  التعليم.    في  الشاملة  تكنولوجيا  المساهمة  إلى   الوصول  دعموبهدف 

على تنفيذ مشاريع مدى    مركز  يعمل،  التعليم الشامل للجميعفرص  وضمان    تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  ات وبناء مجتمعاألشخاص ذوي اإلعاقة  وتمكين  في التعليم والثقافة  لتوطيد معاني الشمولية الرقمية  رائدة  

ل  على  هذه  نسلط الضوء في ورقة العمل.  الشاملة للجميع  المعرفة القدرات حول نفاذية مشروع مدى  بناء 
حيث يهدف .  باالستفادة من الموارد التعليمية المفتوحةوالتصميم الشامل  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  

، إلى بناء مجتمع  الشمولية الرقميةونشر ثقافة    عالوة على الجوانب المتعلقة برفع الوعي  هذا المشروع الهام،
تطوير تعزيز  وكذاك إلى    ؛قابلة للنفاذ الرقمي  تجات ومحتويات وخدماتتكنولوجي يساهم أعضاؤه في إنشاء من

 .القابلة للنفاذ الرقمي باللغة العربيةالموارد التعليمية المفتوحة  واستخدام وإتاحة

يواجه األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص ذوي القيود الوظيفية والمتقدمين في السن تحديات يومية وحواجز 
االنتفاع بمزايا التكنولوجيا   ، مما يؤدي إلى إقصائهم منوالتكنولوجيا  التعليم في مختلف القطاعات السيما في  

تحقيق    لى ضرورةإاإلشارة    نافلة القول  لعله قد أصبح من  والتوظيف.والتدريبية  فرص التعليمية  للالوصول  و
لألفراد والمنظمات من أجل إزالة الحواجز التي وتعميم استخدامها    تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتنفاذية  

على     2030خطة التنمية المستدامة لعام    تؤكدإذ    .كل القطاعات وخاصة التعليم والتعّلمتعيق الوصول إلى  
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لسد الفجوة الرقمية    الهائلة التي تنطوي عليهاالدور المحوري واإلمكانات  

اعتبار   تقر اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقةكما  ودعم تطوير مجتمعات المعرفة الشاملة.  
ألشخاص ذوي اإلعاقة اوصول  على تحقيق  مما يستوجب العمل    ،إمكانية الوصول كحق من حقوق اإلنسان
و  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  بها  إلى  واالنتفاع  اآلخريناستخدامها  مع  المساواة  قدم  وبهذا    .على 

ضمان تمتع األشخاص   في دولة قطر على ضرورة   2011لعام  الرقمي  السياسة الوطنية للنفاذ  الخصوص، نصت  
ب اإلعاقة  إلى  فرص  ذوي  للوصول  واالتصاالتمتساوية  المعلومات  في  تكنولوجيا  بما  المواقع ،  ذلك 

قطر  استراتيجية  . كما أكدت  ةالمحتويات الرقمي، والتعليم، واألجهزة الجوالة، وخدمات االتصاالت، وةاإللكتروني
يشارك ،  تكنولوجياالاستخدام  مجتمع ماهر في    ى بناءعل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  حول    2015لعام  

 اقتصاد المعرفة. تعزيز أعضاؤه في الوصول المتكافئ إلى التكنولوجيا و 
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   ،حول البرامج الحاسوبية التعليمية الحّرة في التعليم العالي  2002عام  لمؤتمر اليونسكو  واستنادا إلى مخرجات  
لعام  و تاون  كيب  المفتوحبشأن    2007إعالن  لعام    ،التعليم  داكار  التعليمية   2009وإعالن  الموارد  بشأن 

وكذلك     ، 2011لتعّلم لعاملوالمبادئ التوجيهية حول الموارد التعليمية المفتوحة لرابطة الكومنولث    ،المفتوحة
وإعالن الدوحة من أجل تعليم جيد للجميع لعام    ،2008  استنادا لخّطة تطوير التعليم في الوطن العربي لعام

عام  و،  2010 المفتوحة  التعليمية  للموارد  األول  العالمي  للموارد و،  2012المؤتمر  الثاني  العالمي  المؤتمر 
بشأن تم إصدارها الحقا كتوصيات  التي    خطة عمل ليوبلياناوالذي انبثقت عنه    2017التعليمية المفتوحة عام  

عام ليونسكو  لمن الدول األعضاء خالل المؤتمر العام  باإلجماع  والمصادقة عليها    ة المفتوحةالموارد التعليمي
معالجة التحديات  على  ينبغي العمل من خاللها  الرئيسية التي  مجاالت  الوثيقة مرجعية تحدد  ، واعتبارها  2019

 . المتصلة بالموارد التعليمية المفتوحة بغية مزيد دعمها وتعميمها

الفي هذا   الضروري أن يكون لدى  العربيةالسياق، من  المنطقة  المطلوبة  مجتمعات في  لالنتفاع    الكفاءات 
و المفتوحة  التعليمية  واالتصاالت  بالموارد  المعلومات  تكنولوجيا  وتطوير  باللغة  الشاملةاستخدام  خاصة   ،

عن   فضال  المهبل  المساعدة،    التكنولوجياتالعربية،  ممارساتهم  من  جزًءا  هذا والحياتيةنية  وجعلها  على   .
تسخر   التي  الحياة  مدى  والتعلم  والتدريب  التعليم  لبرامج  يمكن  الهائلةاألساس،  تكنولوجيا ل  اإلمكانات 

  ذلك   ، بمن فيتتيح فرصا للجميع  أن  ،  الموارد التعليمية المفتوحةباالستفادة من  و  المعلومات واالتصاالت
 وعبر أي جهاز.في أي وقت وفي أي مكان ، وتنمية كفاءاتهمم للتعلّ اإلعاقة ،  ياألشخاص ذو

والتصميم الشامل بناء القدرات حول نفاذية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  وفي إطار مشروع    استجابًة لذلك 
 الرقمي حول النفاذ  كفاءات  ال  عمل لتنمية  مدى إطارمركز  طور    ،  باالستفادة من الموارد التعليمية المفتوحة

حول اإلعاقة والنفاذ الرقمي واكتساب المهارات الالزمة لتطبيق المعايير    شامال  ان للجمهور مفهومسيكّو بما  
   ا.يمكن الوصول إليه يات رقميةنشاء منتجات ومحتوإلالدولية وأفضل الممارسات  

المعلومات واالتصاالت  كفاءات  ال  لتنمية  مدىعمل  إطار    إّن  نفاذية تكنولوجيا  الشاملحول   ICT  والتصميم 
Accessibility and Inclusive Design   ICT-AID   ُالرقمي في اللغة   النفاذعتبر األول من نوعه في مجال  ي

حتما  العربية،   سيساهم  ما  فهم  افي  وهو  بمستوى  المعلومات والرتقاء  تكنولوجيا  وتطوير  استخدام 
العمل  يتمثل الهدف الرئيسي إلطار     .العربية  على مستويات مختلفة في المنطقةالقابلة للنفاذ  واالتصاالت  

ICT-AID    يمكن استخدامه كنموذج لمساعدة المؤسسات التعليمية والمنظمات   بمرجعفي تزويد المجتمع
االتصاالت والتصميم تكنولوجيا المعلومات و  نفاذيةمجال  بواألفراد في تحديد الكفاءات المطلوبة ذات الصلة  

و  إطارمثل  ي  إذالشامل.   لتصميم  مرجعا  وإنشاء  العمل  ومقررات  حول  برامج  تعليمية  الرقمي مواد  النفاذ 
المساعدة و  .والتكنولوجيا  ويمكن  هذا  إطار  مواءمة  تعلّ   العملتكييف  وأنماط  سياقات  في  م الستخدامه 

لجميع المهتمين مركز مدى إطار العمل    يتيح . وقةاإلعا  ولتلبية احتياجات المتعلمين بمن في ذلك ذومختلفة  
 .اإلبداعي للمشاع الدولية الرخصة وفق مرخص كمورد مفتوح 
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مت  ICT-AIDالعمل  إطار  يحتوي   مجموعة  ومتنعلى  الالزمة    قةاسكاملة  الكفاءات  ولمن  إنشاء  مراجعة 
  .لنفاذ الرقميافي مجال    وأفضل الممارسات  الدولية  والمنصات بما يتوافق مع المعايير  يات والتطبيقاتالمحتو

 :وهي كاآلتي ،بع تقدًما منطقًيامن الكفاءات تتّ  أساسية يتضمن اإلطار خمسة مجاالتإذ 
 التعرف على اإلعاقة وإمكانية الوصول  ―
 وصف المشهد القانوني لإلعاقة وإمكانية الوصول  ―
 الشاملفهم التصميم  ―
 قابل للنفاذإنشاء محتوى رقمي  ―
 قابل للنفاذإنشاء محتوى ويب  ―
 منصات قابلة للنفاذ  تطبيقات والالجعل  ―

ا إلى قدرات يجب أن م فرعيًّ منها مقّس   يحتوي كل مجال من مجاالت الكفاءة على مجموعة من الكفاءات، كّل 
يشمل الجمهور   .يات قابلة للنفاذ الرقميتطوير محتووالجمهور المستهدف حتى يتمكن من تقييم    سبهاتكي

المسؤولين عن صياغة المناهج وال الحصر، صانعي القرار واإلداريين والمدرسين    الذكرالمستهدف، على سبيل  
عن فضًال  والمنظمات،  والتدريبية  التعليمية  المؤسسات  داخل  الو  وتنفيذها  و مطوري  المحتوى يب   صانعي 

اإلعاقة   خدمات  واالتصاالتوومقدمي  المعلومات  تكنولوجيا  مجاالت  في  والشؤون  و  الخبراء  التعليم 
إطار    ية وفقشهادوتدريبية إ  برامج تعليميةوقد تم تصميم  االجتماعية واألعمال والصناعة واالبتكار والبحث.  

ال الجامعات القطرية في مرحلة أولى مقررات  لتقديمها ك  حاليا  ويجري اإلعداد  ،ICT-AID  كفاءات  تنمية  في 
وتعميمها   اقتراحها  يتم  أن  مفتوحة  كمواردعلى  التي  ل  تعليمية  الدول   تبديلجامعات  في  لذلك  استعدادا 

 .العربية في مرحلة الحقة

المفتوحة التعليمية  الموارد  الذي تلعبه  المحوري  للدور   بالمواردنتفاع  اال  تاحةالتشجيع على إوبهدف    إدراًكا 
، يقدم في المنطقة العربية  بطريقة منصفة وشاملة للجميع  والقابلة للنفاذ الرقمي  التعليمية المفتوحة الجيدة

بوابة  مركز   المفتوحةللمخصصة  )  Mada OER Hub(مدى  التعليمية  ويتم    أين  ،موارد  الموارد  إنشاء  تجميع 
تنظيمها وإدارتها من خالل مجموعات العربية واإلنجليزية و  تينباللغ  القابلة للنفاذ الرقميالتعليمية المفتوحة  

من خالل مجموعات خبراء متاحة كما يدعم المركز  .  ، في قطر وخارجهاالشركاء من جامعات ومؤسسات تعليمية
القابلة   الموارد التعليمية المفتوحة، نذكر منها  مجاالت بحثية متنوعةفي  التطوير والبحث    أنشطة  عبر الشبكة،

ات السياسالتصميم الشامل للتعّلم،  ،  النفاذ الرقمي باللغة العربيةمعايير  نفاذية دروس الموك،  ،  للنفاذ الرقمي
 . والتصميم الشامل، إلخنفاذية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  حول  الداعمة وأفضل الممارسات

 

 


