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 لغريب آسيا )اإلسكوا(  وااجلتماعية االقتصادية اللجنة

 لإلدماج الرقمياجتماع مجموعة خبراء اإلعاقة للتشاور حول: النسخة األولية للمنصة العربية 

 2021آب/أغسطس  24اجتماع افتراضي، 

 مذكرة المعلومات األولية 

 خلفية ال

 

تلتزم بشكل متزايد بإعمال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، إال أن تلك الموجودة في المنطقة العربية على الرغم من أن الدول العربية  

ال تزال من بين الفئات السكانية األكثر تهميًشا، وتواجه حواجز متعددة تعيق قدرتهم على المشاركة في المجتمع على قدم المساواة  

يتعلق بمعرفة فيما  أنه  األبحاث  تظهر  اآلخرين.  اإلعاقة م  مع  يظل األشخاص ذوو  والتوظيف،  والتعليم  . همشينالقراءة والكتابة 

وصول أقل إلى    نوالنساء ذوات اإلعاقة في المناطق الريفية مهمشات بشكل خاص. على سبيل المثال، من المرجح أن يكون لديه

 التعليم والصحة والعمل. 

 

الرقمية لتمكين األفراد وتعزيز وصول أفضل  التكنولوجيات    تؤديهكن أن  ، تجدر اإلشارة إلى الدور الحيوي الذي يموفي ذات الوقت

لحسن الحظ  (ICT) للجميع نحو بناء مجتمعات أكثر شموالً. في المنطقة العربية، قطع قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

الرقمي في   اإلدماج بعض الخطوات اإليجابية في التنمية في السنوات القليلة الماضية، ونتيجة لذلك، يمكن أن يكون له تأثير كبير في  

 .جميع أنحاء المنطقة

 

في الدول   لدعم صانعي السياسات (ADIP) مشروع المنصة العربية لإلدماج الرقمي  2020في هذا السياق، أطلقت اإلسكوا في عام  

. وهذا من شأنه أن يساعد في سد الفجوة الرقمية وتمكين النفاذية الرقميةالعربية لتطوير/تحسين سياساتهم الوطنية وإرشاداتهم لتعزيز  

 .إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستخدامها النفاذجميع أفراد المجتمع من 

 

نموذجين تمت مناقشتهما خالل اجتماع استشاري    2020طّورت اإلسكوا في عام    ، الرقميالمنصة العربية لإلدماج   في إطار مشروع

 :، وهما2020تشرين الثاني / نوفمبر   11-10عقدته اإلسكوا في  ،عبر اإلنترنت

 نموذج السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية في المنطقة العربية؛ •

 للنفاذية الرقمية في المنطقة العربية. الوطنية نموذج اإلرشادات الفنية •

 

األشخاص   نفاذللمنطقة العربية على تطوير إطار عام لسياسة وطنية من أجل دعم تمكين  للنفاذية الرقمية  يركز نموذج السياسة الوطنية  

 .شموالً والخدمات العامة، من أجل مجتمع أكثر  ذوي اإلعاقة إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 للمنطقة العربية في إطار مشروع  للنفاذية الرقميةعملية، تم إعداد اإلرشادات الفنية الوطنية  الو  المعتمدةدولية  المعايير  الاستنادًا إلى  

ادات  أن اعتماد هذه اإلرشوال يخفى  في المتابعة.    األصعبمن البسيط والسهل التنفيذ إلى    وهي تتدرجالمنصة العربية لإلدماج الرقمي  

 

 األمم المتحدة
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في تمكين  من قبل صانعي السياسات الحكومية   توفير نفاذ  وخاصة مع    من العمل واإلنتاجاألشخاص ذوي اإلعاقة  سيؤثر إيجاباً 

 .مواقع الوب والمنصات الرقميةمناسب إلى 

 

السياسات العرب في استخدام  لمساعدة صانعي العربية لإلدماج الرقمي   المنصةوفي نفس السياق، يعمل فريق اإلسكوا على تطوير 

النماذج. أصبحت    هذه  لوقد  األولية  ا النسخة  و  ة جاهز  لمنصةهذه  مجموتحاليًا  المطوّ من    عةتضمن  النفاذ رة  األدوات  لتيسير 

إلى  وإليها المعني باإلعاقةلفريق  مساحة مخصصة  وبموضوع اإلعاقة  خرى ذات صلة  أد  رمواباإلضافة  الدورات  بين   الخبراء 

 1(IGED)في المنطقة العربية. 

 

 والفعاليات  مما يسمح لهم بمشاركة األخبار والتحديثاتالمجموعة   أعضاءالخبراء من قبل  المساحة المخصصة لفريق  يمكن النفاذ إلى  

قران م بين األلتعزيز التعلّ توفر هذه المساحة الفرصة كما  حول مجاالت السياسة المختلفة التي يعملون عليها.  فنيةوفتح المناقشات ال

 .بين بلدان الجنوب وتعزيز التعاون

 

ناتها، وسيركز النقاش بشكل أساسي على مساحة  وشرح مكوّ االجتماع االفتراضي،  هذا  النسخة األولية للمنصة في    يجري عرض 

 ها على مميزاتها.  ؤخبراء اإلعاقة ليتعرف أعضامجموعة 

 

 األهداف 

 

للحصول على تعليقات   سخة األولية للمنصة العربية لإلدماج الرقميهو مراجعة الن  ياالفتراضالهدف الرئيسي لالجتماع التشاوري  

مالحظات المجموعة ستكون مهمة لتحديث المساحة  المنصة، و  لمواصلة تطوير   (IGED) اإلعاقةموعة خبراء  مجواقتراحات من  

   المنصة.هذه المخصصة لهم في 

 

 تصميم االجتماع 

 

الرقمي" بتاريخ  يُعقد   العربية لإلدماج  للمنصة  للتشاور حول: "النسخة األولية  آب/أغسطس   24اجتماع مجموعة خبراء اإلعاقة 

 ترجمة باللغتين العربية واالنجليزية.  ال، ولمدة ساعة ونصف، وستتوفر 2021

 

 النتائج المتوقعة  

 

( عبر جمع التوصيات والتعليقات  ADIPللمنصة العربية لإلدماج الرقمي )النتيجة الرئيسية لالجتماع هي تحديث النسخة األولية    .

 . والمشاركات التي يقترحها المشاركون

 

 محاور النقاش  

 

 النسخة األولية للمنصة العربية لإلدماج الرقمي

 التخطيط العام والهيكل  •

 ةالرقميالنفاذية ميزات  •

 الموضوعات والمحتوى  •

 

 IGED لمجموعة خبراء اإلعاقةالمخصصة مساحة ال

 والوظائفالتصميم • 

 

 
1 Inter-sessional Group of Experts on Disability (IGED) 
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 نقاط االتصال في اإلسكوا

 

 السيدة ميرنا الحاج بربر 

 إدارة البرنامج  ةمسؤول

  (UN-ESCWA) لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

  barbarm@un.orgالبريد اإللكتروني: 

 

 السيد نوار العوا 

 قليمي للتكنولوجيا من أجل التنميةاإلمستشار ال

 (UN-ESCWA) لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

  alawa@un.orgالبريد اإللكتروني: 
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