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مركــز التطويــر الرقمــي منظمــة عراقيــة غيــر حكوميــة تأسســت ســنة 2020 ، مســجل لــدى 
دائــرة المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي األمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء . 

يســعى المركــز إلــى ســد الفجــوة الرقميــة والتحــول إلــى مجتمــع رقمــي ومواطنــة رقميــة 
Digital Citizenship لبنــاء اقتصــاد رقمــي متطــور وتحســين جــودة حيــاة المواطــن. 

إنَّ مــن أهــم أهــداف المركــز تنميــة المــوارد البشــرية ـفـي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات 
واالتصــاالت ، وبمــا يتناســب مــع متطلبــات المرحلــة ويلبــي احتياجــات ســوق العمــل المحلــي 
والدولــي ، ونشــر الوعــي الرقمــي والثقافــة الرقميــة بيــن أبنــاء المجتمــع ، ودعــم قطــاع االتصــاالت 

مــن خــال ورش العمــل ، النــدوات ، المؤتمــرات ، والدراســات والبحــوث. 

ومــن ضمــن أولويــات المركــز خلــق بيئــة رقميــة مناســبة لتشــجيع الشــركات وأصحــاب 
االهتمــام المشــترك مــن الشــركات ـفـي الــدول واالســتثمار ـفـي هــذا القطــاع الحيــوي، ويســعى 
المركــز إلــى  رعايــة القــدرات والطاقــات الشــابة مــن المواهــب والمتميزيــن فــي مراحــل الدراســة 
األوليــة ، والمســاهمة فــي دعــم حملــة الشــهادات العليــا بمــا يســهم فــي تشــجعيهم علــى إعــداد 
الدراسات البحثية وتقديم االستشارات العلمية ، والمواءمة بين المنظمات المحلية والدولية 
مــن خــال التواصــل مــع المنظمــات العالميــة واإلقليميــة، ولتحقيــق هــدف المواطنــة الرقميــة 
ومحــو األميــة الرقميــة يســعى المركــز ليكــون حلقــة وصــل بيــن القطــاع العــام والخــاص وتقديــم 
المشــورة لدوائــر الدولــة والمؤسســات الخاصــة، والمســاهم فــي بلــورة القــرارات االســتراتيجية 

للدولــة العراقيــة بمــا يتعلــق بتقنيــات المعلومــات واالتصــاالت . 

حقوق النشر محفوظة لمركز التطوير الرقمي 
info@ddc.iq

عن المركز
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مقدمة:

أصبــح االتصــال حجــر األســاس للحيــاة اليوميــة، ممــا يمكّــن النــاس مــن الوصــول إـلـى 
أحــدث المعلومــات والتواصــل مــع اآلخريــن ـفـي جميــع أنحــاء العالــم.  ـفـي نهايــة عــام 2020، 
كثــر مــن أربــع مليــارات شــخص يســتخدمون اإلنترنــت عبــر الهاتــف المحمــول، أي مــا  كان أ
يعــادل 51 فــي المائــة مــن ســكان العالــم. بالنســبة للكثيريــن، يعــد الهاتــف المحمــول الطريقــة 
 .)LMICs( األساســية للوصــول إلــى اإلنترنــت، خاصــة فــي البلــدان منخفضــة ومتوســطة الدخــل
البلــدان  مــن  العديــد  فــرض  عندمــا  خصوصــا  االتصــال  أهميــة   COVID-19 جائحــة  عــززت 
قيــوًدا عـلـى الحركــة أثــرت عـلـى التجــارة والتعليــم وجوانــب الحيــاة األخــرى. فكانــت الهواتــف 
المحمولــة غالبــا هــي الطريقــة الوحيــدة للبقــاء عـلـى اتصــال مــع العائلــة واألصدقــاء، وإدارة 
 األعمــال التجاريــة بأمــان والوصــول إـلـى الخدمــات الحيويــة، مثــل الرعايــة الصحيــة والتعليــم.

العالــم،  ســكان  مــن  المائــة  ـفـي   15 أو  شــخص،  مليــار  مــن  كثــر  أ أن  إـلـى  التقديــرات  تشــير 
مزايــا  المحمولــة  والخدمــات  األجهــزة  تقــدم  الهمــم.  أشــكال  مــن  شــكل  مــع  يعيشــون 
األساســية  الخدمــات  إـلـى  للوصــول  التمكيــن  مثــل  الهمــم،  ذوي  األشــخاص  حيــاة  تغيــر 
األشــخاص  مــن  العديــد  يــزال  ال  اإلمكانــات،  هــذه  مــن  الرغــم  عـلـى  المســتقل.  والعيــش 
 90 حواـلـي  أن  إـلـى  التقديــرات  تشــير  رقمًيــا.  ومســتبعدين  متصليــن  غيــر  الهمــم  ذوي 
 assistive( المســاعدة  التقنيــات  إـلـى  الكاـفـي  الوصــول  بإمكانيــة  يتمتعــون  ال  المائــة  ـفـي 
technologies( التــي يحتاجــون إليهــا. يمكــن أن تكــون التقنيــات المســاعدة المســتندة إـلـى 
الهمــم. لألشــخاص ذوي  وفعالــة  قيمــة  أداة  الذكيــة،  الهواتــف  المحمــول، وخاصــة   الهاتــف 

اهم االستنتاجات:

1. األشــخاص ذوو الهمــم لديهــم مســتويات أقــل مــن ملكيــة الهاتــف المحمــول مقارنــة 
كبر  باألشخاص غير المعوقين في جميع البلدان التي شملها االستطاع. يوجد في بنغاديش أ
فجوة، حيث تقل احتمالية امتاك األشخاص ذوي الهمم للهاتف المحمول بنسبة 55 في المائة 
 مقارنة باألشخاص غير المعوقين، وتوجد أصغر فجوة في كينيا وباكستان بنسبة 11 في المائة.
2. علــى الرغــم مــن إمكانــات الهواتــف الذكيــة المعــززة للحيــاة باعتبارهــا تقنيــة مســاعدة وبوابــة 
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لاندمــاج الرقمــي، فــإن األشــخاص ذوي الهمــم لديهــم فــرص اقــل المتــاك هاتــف ذكــي مقارنــة 
باألشــخاص غيــر المعاقيــن. فجــوة ذوي الهمــم فــي ملكيــة الهواتــف الذكيــة أوســع مــن الفجــوة 

فــي الملكيــة اإلجماليــة للهاتــف المحمــول فــي معظــم البلــدان التــي اجــراء المســح فيهــا.

3. هنــاك فجــوة إعاقــة كبيــرة فــي اســتخدام اإلنترنــت عبــر الهاتــف المحمــول. فــي كل دولــة مــن 
الــدول التــي شــملها االســتطاع، كان األشــخاص ذوو الهمــم أقــل احتمــااًل الســتخدام اإلنترنــت 

عبــر الهاتــف المحمــول مــن األشــخاص غيــر المعوقيــن.

4. ـفـي جميــع البلــدان التــي شــملها االســتطاع، كان عــدد األشــخاص ذوي الهمــم اقــل درايــة 
باإلنترنــت المحمــول مــن األشــخاص غيــر المعوقيــن. هــذا عائــق كبيــر يمنــع األشــخاص ذوي 

الهمــم مــن اســتخدام اإلنترنــت عبــر الهاتــف المحمــول واالســتفادة منــه.

الذيــن  الهمــم  ذوي  مــن  المحمولــة  األجهــزة  مســتخدمو  أفــاد  وباكســتان،  الهنــد  ـفـي   .5
االفتقــار  أن  يســتخدمونها  ال  ولكنهــم  المحمــول  الهاتــف  بإنترنــت  وعــي  لديهــم 
الســتخدامها.  الرئيســي  العائــق  هــو  والمهــارات  والكتابــة  القــراءة  معرفــة  إـلـى 
التكاليــف. تحمــل  عـلـى  القــدرة  افتقــار  األخــرى  الرئيســية  العوائــق   وتشــمل 

تتسع فجوة الهمم عادًة في كل مرحلة من مراحل رحلة اإلنترنت عبر الهاتف المحمول

فــي البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الدخــل، يعــد الهاتــف المحمــول الطريقــة األساســية 
التــي يســتخدمها معظــم األشــخاص للوصــول إلــى اإلنترنــت. الحصــول علــى الخدمــات الرقميــة 
واســتخدامها وتعلمهــا ليــس بالضــرورة عمليــة خطيــة. ومــع ذلــك، يمكــن أن تشــكل بعــض 
الهمــم. ذوي  لألشــخاص  والمتنــوع  المنتظــم  االســتخدام  أمــام  حواجــز  الرئيســية   المراحــل 

يوضح تحليلنا أن فجوة الهمم تتسع عادة في كل مرحلة من مراحل رحلة المستخدم. 

على سبيل المثال، في كينيا حيث تقل احتمالية امتاك األشخاص ذوي الهمم للهاتف 
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المحمــول بنســبة 11 فــي المائــة مقارنــة باألشــخاص غيــر المعوقيــن، تقــل احتماليــة إلمامهــم 
باإلنترنــت عبــر الهاتــف المحمــول بنســبة 36 فــي المائــة وأقــل احتمــااًل الســتخدام اإلنترنــت عبــر 
الهاتــف المحمــول بنســبة 85 فــي المائــة. يشــير تحليــل االنحــدار فــي البلــدان التــي تــم مســحها إلى 
أنــه حتــى عندمــا يتشــارك األشــخاص ذوو الهمــم فــي نفس الخصائــص االجتماعية واالقتصادية 
والديموغرافيــة )مثــل التعليــم، والدخــل، ومحــو األميــة، والعمالــة، والعمــر، والجنــس، والموقــع 
الريفــي - الحضــري( كأشــخاص غيــر معاقيــن، فإنهــم ال يزالــون أقــل عرضــة المتــاك هاتــف 
محمــول، وخاصــة الهاتــف الذكــي، وهــذا يشــير إـلـى أن الهمــم عامــل حاســم مهــم وأن هنــاك 

قضايــا أخــرى تلعــب دوًرا أيًضــا، مثــل التمييــز واألعــراف االجتماعيــة.

من غير المرجح أن يمتلك األشخاص ذوو الهمم هاتًفا محمواًل

زاد  قــد  واســتخدامه  المحمــول  الهاتــف  إـلـى  الوصــول  أن  حيــن  ـفـي 
لديهــم  الهمــم  ذوي  األشــخاص  فــإن  األخيــرة،  الســنوات  ـفـي  كبيــر  بشــكل 
المحمــول. الهاتــف  ملكيــة  ـفـي  متناســب  غيــر  بشــكل  أقــل   مســتويات 
تختلــف فجــوة الهمــم* فــي ملكيــة الهاتــف المحمــول بشــكل كبيــر حســب البلــد. فــي بنغاديــش، 
تقــل احتماليــة امتــاك األشــخاص ذوي الهمــم للهاتــف المحمــول بنســبة 55 فــي المائــة مقارنــة 
باألشــخاص غيــر المعوقيــن، ولكــن ـفـي كينيــا وباكســتان، تبلــغ الفجــوة 11 ـفـي المائــة فقــط. 
يمتلــك 76 فــي المائــة مــن األشــخاص غيــر المعوقيــن فــي بنغاديــش هواتــف محمولــة مقارنــة بـــ 
34 فــي المائــة فقــط مــن األشــخاص ذوي الهمــم. ومــع ذلــك، أن المعــدالت المرتفعــة المتــاك 

الهاتــف المحمــول ال تعنــي بالضــرورة فجــوة إعاقــة أصغــر، والعكــس صحيــح.

من غير المرجح أن يمتلك األشخاص ذوو الهمم هاتًفا ذكًيا على الرغم من الفوائد 
 المحتملة

نوع الهاتف الذي يمتلكه المرء له تأثير كبير على قدرته على جني فوائد تكنولوجيا الهاتف 
المحمول واستخدام اإلنترنت عبر الهاتف المحمول. على سبيل المثال، ُيظهر تحليلنا أنه في 

 Mobile Disability Gap * : وهو مصطلح بني عليه التقرير يعني الفجوة الحاصلة بني ذوي الهمم واالشخاص االعتياديني 

يف امتالك الهواتف الذكية واالجهزة املساعدة 
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الهند، من المرجح أن يستخدم األشخاص ذوو الهمم اإلنترنت عبر الهاتف المحمول بنسبة 
كثر مما لو كانوا يمتلكون هاتًفا أقل تطوراً. ومع  83 في المائة إذا كانوا يمتلكون هاتًفا ذكًيا أ

ذلك، في جميع البلدان التي شملها االستطاع تقريًبا، من المرجح أن يمتلك األشخاص 
ذوو الهمم هواتف عادية، والتي إما ال تحتوي على ميزات إمكانية وصول مضمنة أو أقل 

وقد ال يمكن الوصول الى االنترنت من خالها.

على الرغم من أن الهواتف المميزة األقل تكلفة تحظى بشعبية متزايدة في البلدان ذات 
الدخل المنخفض والمتوسط ويمكن أن تكون نقطة انطاق للوصول إلى اإلنترنت عبر الهاتف 
المحمول، إال أنها ال تتمتع بنفس خصائص التمكين لألشخاص ذوي الهمم مثل الهواتف الذكية. 
تتمتع الهواتف الذكية بالقدرة على جمع العديد من التقنيات المساعدة في جهاز واحد، مثل 
 قارئات الشاشة التي تدعم الهاتف المحمول وخاصية التحكم الصوتي أو التسمية التوضيحية.

كبــر فجــوة ـفـي ملكيــة الهواتــف الذكيــة ـفـي الجزائــر حيــث تقــل احتماليــة امتــاك  توجــد أ
غيــر  باألشــخاص  مقارنــة  المائــة  ـفـي   76 بنســبة  الذكيــة  للهواتــف  الهمــم  ذوي  األشــخاص 

المعاقيــن، وتوجــد أصغــر فجــوة ـفـي نيجيريــا بنســبة 16 ـفـي المائــة.

 يستخدم األشخاص ذوو الهمم اإلنترنت عبر الهاتف المحمول أقل بكثير من غيرهم
األشــخاص  حيــاة  تغيــر  ان  يمكــن  مزايــا  المحمــول  الهاتــف  عبــر  اإلنترنــت  يوفــر  أن  يمكــن 
بشــكل  اليوميــة  المهــام  ألداء  إليــه  يحتاجــون  الــذي  الدعــم  يوفــر  ممــا  الهمــم،  ذوي 
ضعــف  مــن  يعانــون  الذيــن  أو  الصــم  لألشــخاص  يمكــن  المثــال،  ســبيل  عـلـى  مســتقل. 
اآلخريــن  مــع  للتواصــل  المحمــول  الهاتــف  عبــر  اإلنترنــت  اســتخدام  الــكام  أو  الســمع  ـفـي 
اإلشــارة  لغــة  مترجمــي  إـلـى  للوصــول  أو  الفيديــو  مكالمــات  ـفـي  اإلشــارة  لغــة  باســتخدام 
الســمع.  مجتمــع  مــع  للتواصــل  المصممــة  الهاتــف  تطبيقــات  خــال  مــن  الطلــب   عنــد 
يمكــن لألشــخاص المكفوفيــن أو الذيــن يعانــون مــن إعاقــات بصريــة، عـلـى ســبيل المثــال، 
تســتخدم  التــي  المســاعدة  التقنيــات  ذات  الُمعينــة  التكنولوجيــا  تطبيقــات  مــن  االســتفادة 
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اإلنترنــت عبــر الهاتــف المحمــول والكاميــرا الستكشــاف محيطهــم وتحديــد األشــياء والوجــوه 
بشــكل مســتقل. علــى الرغــم مــن هــذه اإلمكانيــات والمميــزات، فــإن اســتخدام اإلنترنــت عبــر 
الهاتــف المحمــول أقــل بشــكل ملحــوظ بيــن األشــخاص ذوي الهمــم مقارنــة باألشــخاص غيــر 

المعاقيــن.

فــي الهنــد وغواتيمــاال، أبلــغ األشــخاص ذوو الهمــم عــن انخفــاض متوســط عــدد حــاالت 
اســتخدام اإلنترنــت عبــر الهاتــف المحمــول األســبوعية

األشــخاص  بيــن  المحمــول  الهاتــف  اإلنترنــت عبــر  اعتمــاد  نظــًرا النخفــاض مســتويات 
ذوي الهمــم، فقــط الهنــد وغواتيمــاال كان لديهــا أحجــام عينــات كافيــة لتحليــل حــاالت اســتخدام 
اإلنترنــت عبــر الهاتــف المحمــول. فــي هذيــن البلديــن، أبلــغ األشــخاص ذوو الهمــم عــن اســتخدام 
اإلنترنــت عبــر الهاتــف المحمــول بشــكل أقــل تكــراًرا ولعــدد أضيــق مــن حــاالت االســتخدام 

مقارنــة باألشــخاص غيــر المعوقيــن.

كثــر حــاالت اســتخدام  فــي غواتيمــاال، تعــد مواقــع التواصــل االجتماعــي والمراســلة الفوريــة أ
اإلنترنــت شــيوًعا عبــر الهاتــف المحمــول لــكل مــن األشــخاص ذوي الهمــم وغيــر المعوقيــن. 
ومــع ذلــك، فقــط 39 فــي المائــة مــن مســتخدمي اإلنترنــت عبــر الهاتــف المحمــول ذوي الهمــم 
ابلــغ عــن القيــام بهاتيــن الحالتيــن عـلـى األقــل مــرة واحــدة ـفـي األســبوع، بينمــا كانــت نســبة 
األشــخاص غير المعاقين الذين يســتخدمونها على أســاس أســبوعي اعلى )أفاد 67 في المائة 

باســتخدام الرســائل الفوريــة و64 فــي المائــة للتواصــل االجتماعــي علــى أســاس أســبوعي(.

كثــر حــاالت اســتخدام اإلنترنــت شــيوًعا عبــر  امــا فــي الهنــد*، تعــد المكالمــات عبــر اإلنترنــت  أ
الهاتــف المحمــول بيــن األشــخاص ذوي الهمــم، حيــث أبلــغ 34 ـفـي المائــة مــن مســتخدمي 
اإلنترنــت عبــر الهاتــف المحمــول مــن ذوي الهمــم أنهــم أجــروا حالــة االســتخدام هــذه علــى األقــل 
في األســبوع الواحد. ويلي ذلك مشــاهدة مقاطع الفيديو المجانية واســتخدام الرســائل الفورية 
بنســبة 31 فــي المائــة. بالنســبة لألشــخاص غيــر المعاقيــن فــي الهنــد، كانــت مشــاهدة مقاطــع 

Gsma الهند* : التقارير الواردة يف التقرير بنيت عىل احصائيات تابعة ل 
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الفيديــو المجانيــة وإجــراء مكالمــات الفيديــو هــي االســتخدامات األكثــر شــيوًعا لإلنترنــت عبــر 
الهاتــف المحمــول وتــم اإلبــاغ عنهــا بمســتويات مماثلــة مثــل األشــخاص ذوي الهمــم )أفــاد 42 
بالمائــة أنهــم شــاهدوا مقاطــع فيديــو مجانيــة عبــر اإلنترنــت مــرة واحــدة علــى األقــل فــي األســبوع 

و41 بالمائــة أبلغــوا عــن إجــراء مكالمــات فيديــو مــرة واحــدة علــى األقــل فــي األســبوع(

العوائــق التــي تحــول دون اســتخدام اإلنترنــت عبــر الهاتــف المحمــول لألشــخاص 
الهمــم ذوي 

كا باإلنترنــت عبــر الهاتــف المحمــول مــن األشــخاص غيــر  كا باإلنترنــت عبــر الهاتــف المحمــول مــن األشــخاص غيــر ألشــخاص ذوو الهمــم أقــل ادرا ااألشــخاص ذوو الهمــم أقــل ادرا
ذوي الهــمذوي الهــم

يعــد الوعــي باإلنترنــت عبــر الهاتــف المحمــول خطــوة مهمــة فــي اســتخدام اإلنترنــت عبــر 
الهاتــف المحمــول. علــى الرغــم مــن الزيــادة الكبيــرة فــي الوعــي باإلنترنــت عبــر الهاتــف المحمــول 
عـلـى مســتوى العالــم، ال يــزال العديــد مــن األشــخاص ـفـي البلــدان المنخفضــة والمتوســطة 
الدخــل غيــر مدركيــن لإلنترنــت عبــر الهاتــف المحمــول والفوائــد التــي يقدمهــا. يظهــر تحليلنــا أن 
كثــر شــيوًعا بيــن األشــخاص ذوي الهمــم. فــي جميــع البلــدان التــي تــم  هــذا النقــص فــي الوعــي أ
تحليلهــا، تقــل احتماليــة إدراك األشــخاص ذوي الهمــم لإلنترنــت عبــر الهاتــف المحمــول مقارنــة 

باألشــخاص غيــر المعاقيــن.

المحمــول  الهاتــف  عبــر  باإلنترنــت  الوعــي  فجــوات  كبــر  أ وكينيــا  بنغاديــش  ـفـي  يوجــد 
لألشــخاص ذوي الهمم. في بنغاديش، تقل احتمالية إدراك األشــخاص ذوي الهمم لإلنترنت 
عبــر الهاتــف المحمــول بنســبة 48 ـفـي المائــة مقارنــة بمــن ليــس لديهــم إعاقــات، وـفـي كينيــا 
يبلــغ هــذا الرقــم 36 فــي المائــة. علــى النقيــض مــن ذلــك، فــإن أصغــر فجــوات الوعــي باإلنترنــت 
عبــر الهاتــف المحمــول هــي فــي غواتيمــاال، حيــث تقــل احتماليــة إدراك األشــخاص ذوي الهمــم 
لإلنترنــت عبــر الهاتــف المحمــول بنســبة 10 فــي المائــة مقارنــة باألشــخاص غير المعوقين. ومن 
المثيــر لاهتمــام أن األشــخاص ذوي الهمــم ـفـي جواتيمــاال والجزائــر لديهــم أعـلـى مســتويات 
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الوعــي باإلنترنــت عبــر الهاتــف المحمــول بنســبة 80 فــي المائــة و73 فــي المائــة علــى التوالــي.

ومــع ذلــك، فــإن البلــدان التــي لديهــا مســتويات أعلــى مــن الوعــي بيــن األشــخاص ذوي 
الهمــم ليــس لديهــا بالضــرورة مســتويات أعلــى مــن اســتخدام اإلنترنــت عبــر الهاتــف المحمــول. 
علــى الرغــم مــن أن غواتيمــاال والجزائــر تتمتعــان بمســتويات عاليــة مــن الوعــي، إال أنــه ال تــزال 
هنــاك فجــوات الوعــي باإلنترنــت عبــر الهاتــف المحمــول لألشــخاص ذوي الهمــم - فاألشــخاص 
ذوو الهمــم فــي غواتيمــاال أقــل احتمــااًل بنســبة 40 فــي المائــة الســتخدام اإلنترنــت عبــر الهاتــف 
المحمــول مقارنــة باألشــخاص غيــر المعوقيــن، وفــي الجزائــر أقــل احتمــااًل بنســبة 70 فــي المائــة. 
يشــير هــذا إـلـى وجــود عوامــل أساســية أخــرى تمنــع األشــخاص ذوي الهمــم مــن اســتخدام 

اإلنترنــت عبــر الهاتــف المحمــول.

فــي الهنــد وباكســتان، أفــاد مســتخدمو األجهــزة المحمولــة مــن ذوي الهمم الذين لديهم 
وعــي بإنترنــت الهاتــف المحمــول بــأن العوائــق األساســية الســتخدامه هــي معرفــة القــراءة 

والكتابــة والمهارات

لمعالجة الفجوة في استخدام اإلنترنت عبر الهاتف المحمول لألشخاص ذوي الهمم، من 
المهم فهم العوائق التي يواجهها هؤالء األشخاص. ُتظهر البيانات الواردة من الهند وباكستان 
كبــر عائــق أمــام مســتخدمي الهواتــف  أن االفتقــار إلــى معرفــة القــراءة والكتابــة والمهــارات هــو أ
المحمولــة الذيــن هــم علــى درايــة باإلنترنــت عبــر الهاتــف المحمــول ولكنهــم ال يســتخدمونه. فــي 
حين أن معرفة القراءة والكتابة والمهارات تشكل أيًضا عائًقا أمام األشخاص غير المعوقين 
فــي كا البلديــن، فــإن هــذا الحاجــز لــه تأثيــر ســلبي كبيــر علــى األشــخاص ذوي الهمــم. أظهــرت 
األبحــاث فــي العديــد مــن البلــدان منخفضــة ومتوســطة الدخــل أيًضــا أن األطفــال ذوي الهمــم 
كبــر فــي التعليــم، فقــد تــم اســتبعاد 40 بالمائــة منهــم مــن التعليــم االبتدائــي.  يواجهــون حواجــز أ
ـفـي  الهمــم )54  ـفـي االســتطاع مــن ذوي  المشــاركين  كثــر مــن نصــف  أ ـفـي باكســتان، حــدد 
عبــر  اإلنترنــت  الســتخدام  الرئيســي  العائــق  باعتبارهــا  والمهــارات  والكتابــة  القــراءة  المائــة( 
الهاتــف المحمــول مقارنــة بنســبة 43 فــي المائــة مــن المشــاركين فــي االســتطاع غيــر المعاقيــن. 
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تعتبــر الماءمــة والســامة واألمــن عوائــق مهمــة أيًضــا، لكــن 18 بالمائــة و12 بالمائــة فقــط 
 مــن المشــاركين ـفـي االســتطاع ذوي الهمــم، عـلـى التواـلـي، صنفوهــا عـلـى أنهــا األكثــر أهميــة.
وفــي الهنــد، حــدد 42 فــي المائــة مــن األشــخاص ذوي الهمــم معرفــة القــراءة والكتابــة والمهــارات 
كأهــم عائــق أمــام اســتخدام اإلنترنــت عبــر الهاتــف المحمــول، فــي حيــن تــم تحديــد القــدرة علــى 
تحمــل التكاليــف واألهميــة، ثانــي وثالــث أعلــى الحواجــز، بنســبة 19 فــي المائــة و14 فــي المائــة 

فقــط علــى التوالــي.

 معالجــة مشــكلة الفجــوة ـفـي اســتخدام الهاتــف المحمــول لألشــخاص ذوي الهمــم
ســد  ـفـي  حاســم  دور  لديهــم  المحمــول  الهاتــف  ـفـي صناعــة  الرئيســيين  المصلحــة  أصحــاب 
 * الرقمــي  الشــمول  وضمــان  الهمــم  ذوي  لألشــخاص  المحمــول  الهاتــف  اســتخدام  فجــوة 
للجميــع. وهــذا يشــمل صانعــي السياســات والمنظمــات الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة 
ومنظمــات األشــخاص ذوي الهمــم )OPDs( ومشــغلي الهاتــف المحمــول والجهــات الفاعلــة 
 األخــرى فــي النظــام العالمــي، بمــا فــي ذلــك الشــركات الناشــئة والشــركات المصنعــة لألجهــزة.

استناًدا إلى هذا البحث، نقدم التوصيات التالية:

فهــم مشــكلة الفجــوة فــي اســتخدام الهاتــف المحمــول وكيفيــة الوصــول إلى األشــخاص 
ذوي الهمــم وخدمتهــم بشــكل أفضل.

تعــد البيانــات المصنفــة الدقيقــة والموثوقــة عــن الهمــم أداة حاســمة ألصحــاب المصلحــة 
لفهــم ومعالجــة الحواجــز التــي تحــول دون اإلدمــاج الرقمــي لألشــخاص ذوي الهمــم. ومــع 
ذلــك، ـفـي معظــم األســواق، هنــاك نقــص ـفـي البيانــات المصنفــة حســب الهمــم والمتعلقــة 
بالوصــول إلــى المنتجــات والخدمــات التــي تدعــم األجهــزة المحمولــة واســتخدامها، وقــد أعاقــت 
هــذه النقوصــات جهــود اإلدمــاج الرقمــي. مــن المهــم أن يســتثمر صانعــو القــرارات والقطاعــان 
العــام والخــاص والجهــات الفاعلــة الرقميــة ـفـي جمــع البيانــات الدقيقــة واألخاقيــة والفعالــة 

*يُشري الّشمول الرقمّي إىل األنشطة التي تضمن وصول جميع أفراد املجتمع،  مبا يف ذلك الفئات األقل حظاً، إىل استخدام 

تقنيات املعلومات واالتّصاالت )ICTs(، فضالً عن املهارات الرقميّة الّتي متّكنهم من استخدام األدوات الرقميّة لتحقيق 

 اندماجهم االجتامعّي واالقتصادّي. 
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والتعــاون عليهــا. سيســاعد ذلــك عـلـى التقــدم وتصميــم المنتجــات والخدمــات واالبتــكارات 
الشــاملة ذات الصلــة لألشــخاص ذوي الهمــم. 

الهمــم. ذوي  لألشــخاص  وفوائــده  المحمــول  الهاتــف  بإنترنــت  الوعــي   نشــر 
الوعــي بإنترنــت الهاتــف المحمــول أقــل بيــن األشــخاص ذوي الهمــم مقارنــة باألشــخاص غيــر 
المعاقين، مما يحد من استخدامهم المحتمل لإلنترنت عبر الهاتف المحمول. لرفع مستوى 
الوعــي بفوائــد اإلنترنــت والهواتــف الذكيــة كتقنيــة مســاعدة، يمكــن ألصحــاب المصلحــة تطويــر 
كات مــع العيــادات الخارجيــة  حمــات تســتهدف األشــخاص ذوي الهمــم واستكشــاف الشــرا
للوصــول إلــى األشــخاص ذوي الهمــم وإظهــار مــدى صلــة خدمــات الهاتــف المحمــول بحياتهــم.

تطويــر المنتجــات والخدمــات الشــاملة التــي تلبــي االحتياجــات المتنوعــة لألشــخاص 
ذوي الهمــم.

بمجــرد أن يــدرك األشــخاص ذوو الهمــم اإلنترنــت عبــر الهاتــف المحمــول وفوائــده، مــن 
المهــم أن يكــون لديهــم إمكانيــة الوصــول إـلـى المنتجــات والخدمــات ذات الصلــة التــي تلبــي 
احتياجاتهــم. مــن المهــم أن يضمــن أصحــاب المصلحــة إمكانيــة الوصــول إلى المنتجات الحالية، 
وأن يتــم إنشــاء محتــوى ومنتجــات وخدمــات جديــدة مــع وضــع األشــخاص ذوي الهمــم ـفـي 
االعتبار )مثل التصميم الذي يركز على المســتخدم وممارســات التصميم الشــاملة( لتحســين 

إمكانيــة الوصــول وســهولة االســتخدام.

بناء المهارات الرقمية لألشخاص ذوي الهمم.

يتم اســتبعاد العديد من األشــخاص ذوي الهمم رقمًيا ألنهم ال يعرفون كيفية اســتخدام 
يمكــن  احتياجاتهــم.  تلبــي  بطريقــة  المحمــول  والهاتــف  المحمــول  الهاتــف  عبــر  اإلنترنــت 
ألصحــاب المصلحــة دعــم تقديــم برامــج المهــارات الرقميــة المتنقلــة التــي تــدرب األشــخاص 
الهاتــف  عبــر  اإلنترنــت  اســتخدام  كيفيــة  عـلـى  األقــارب(   / الرعايــة  )ومقدمــي  الهمــم  ذوي 
كات مــع العيــادات الخارجيــة  المحمــول لتلبيــة احتياجاتهــم. يمكنهــم أيًضــا استكشــاف الشــرا
أو المنظمــات األخــرى ذات الصلــة لتعليــم األشــخاص ذوي الهمــم كيفيــة الوصــول إلــى ميــزات 
إمكانيــة الوصــول والمنتجــات والخدمــات التــي تدعمهــا األجهــزة المحمولــة واســتخدامها. يمكن 
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ألصحــاب المصلحــة اســتخدام مــوارد مثــل مجموعــة أدوات التدريــب علــى مهــارات اإلنترنــت 
عبــر الهاتــف المحمــول )MISTT( مــن GSMA لتدريــب األشــخاص علــى كيفيــة الوصــول إلــى 
خدمــات اإلنترنــت عبــر الهاتــف المحمــول واســتخدامها، بمــا فــي ذلــك ميــزات إمكانيــة الوصــول 
الدائــم لانترنــت. حيــث ان مجموعــة األدوات عبــارة عــن دليــل مرئــي ســهل المتابعــة يســاعد 
المدربيــن علــى توضيــح وظائــف وقيمــة اإلنترنــت علــى الهواتــف المحمولة التي تدعم اإلنترنت.

 ضمــان أن تكــون المنتجــات والخدمــات ميســورة التكلفــة لألشــخاص ذوي الهمــم.
كثر ميزات إمكانية الوصول وتحفز استخدام  غالًبا ما تكون الهواتف الذكية، التي توفر عادًة أ
اإلنترنــت عبــر الهاتــف المحمــول، مكلفــة بالنســبة لألشــخاص ذوي الهمــم. يمكــن لمشــغلي 
الهاتــف المحمــول تصميــم حلــول لجعــل الهواتــف المــزودة باإلنترنــت فــي متنــاول األشــخاص 
ذوي الهمــم، مثــل نمــاذج التمويــل المبتكــرة واإلصــدارات التــي يمكــن الوصــول إليهــا "خفيفــة 

البيانــات" لتطبيقــات وخدمــات الجــوال.

GSMA :المصدر 
Armita Satari :اسم الكاتب 
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