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خلفية المشروع
.

في المنطقة العربيةات النفاذ الرقمي إمكانيتعزيزالحاجة إلى 

(من اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة9المادة )

حياتهم سياسات وطنية لتحديد الرؤية واألهداف ومجاالت التركيز لتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من استخدام األجهزة التكنولوجية فيوضع •
.  تستخدم التكنولوجيا واالبتكار بكفاءة لتسهيل نفاذهمتمكينيةمية، ولضمان توفير البيئة اليو

ية شراء أدوات و في عملمبادئ توجيهية وإرشادات فنية لتنفيذ النفاذية الرقمية في المواقع اإللكترونية العامة والخدمات اإللكترونية وضع •
 ..همشات بشكل خاصوأجهزة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وفي القنوات اإلعالمية والتلفزيون 

التنمية الرقمية في المنطقة العربية

ت في المنطقة العربية، قطع قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاال•
لقليلة في التنمية في السنوات االخطوات اإليجابية لحسن الحظ بعض 

مول ونتيجة لذلك ، يمكن أن يكون له تأثير كبير في الشالماضية، 
.في جميع أنحاء المنطقةالرقمي 

الذي يمكن أن تلعبه تكنولوجيا الدور الحيوي وتجدر اإلشارة إلى •
كل لتمكين األفراد وتعزيز إمكانية الوصول بشالمعلومات واالتصاالت 

.أكثر شموالا بناء مجتمعاتتمهيدا لأفضل للجميع 

 ..مهمشات بشكل خاص•

.

العربيةوضع اإلعاقة في المنطقة 

بإعمال حقوقبشكل متزايد تلتزمعلى الرغم من أن الدول العربية •
.بطيءنحو هذه الغاية التقدم، إال أن األشخاص ذوي اإلعاقة 

ية أكثر الفئات السكانفي المنطقة من األشخاص ذوو اإلعاقة يعتبر •
ا  المشاركة فيتعيق قدرتهم على حواجز متعددة ، ويواجهون تهميشا

.مع اآلخرينالمجتمع على قدم المساواة 

مهمشات بشكل خاصوالنساء ذوات اإلعاقة في المناطق الريفية •
 ..مهمشات بشكل خاص•

)
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المبادئ التوجيهية للمشروع

مختلفة، واليات
رؤية اإلسكوارسالة واحدة

ADIP

سيجري تغييرات 
تتماشى مع 
رؤية اإلسكوا

دة تنفيذ استراتيجية األمم المتح
(2018)إلدماج منظور اإلعاقة 

UNDIS

سياسة وخطة عمل وإطار مساءلة تمثل •
لتعزيز النفاذية  لمنظومة األمم المتحدة 

وتعميم مراعاة حقوق على نطاق المنظومة 
األشخاص ذوي اإلعاقة 

دة تمكن االستراتيجية منظومة األمم المتح•
دعم تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص من 

ذوي اإلعاقة وغيرها من الصكوك الدولية 
لحقوق اإلنسان

اتفاقية األمم المتحدة لحقوق 
(2007)األشخاص ذوي اإلعاقة

ضمان تمتع األشخاص ذوي الهدف هو •
يةاإلعاقة بحقوق اإلنسان والحريات األساس

جميع الدول األعضاء في اإلسكوا موقعة •
على االتفاقية 

 ..مهمشات بشكل خاص•

ن توافق بيروت حول التكنولوجيا م
ة أجل التنمية المستدامة في المنطق

(2019)العربية 

مواصلة تزويد الدول ُيطلب من اإلسكوا •
ا في التكنولوجياألعضاء بالمشورة والدعم

مع واالبتكار من أجل التنمية المستدامة،
إدماج على عدة مواضيع، منها لتركيزا

الشباب وكبار السن واألشخاص ذوي 
في مجاالت متنوعة مثل التعليم اإلعاقة 

والتوظيف والوصول إلى الخدمات العامة 
مهمشات.وتعزيز الرفاه االجتماعي للجميع

 ..بشكل خاص
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أهداف المشروع
.

نفاذية الرقميةتحسين سياساتهم وإرشاداتهم الوطنية لتعزيز ال/ لتطويردعم صانعي السياسات في الدول العربية 

.وتمكين جميع أفراد المجتمع من الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستخدامهاسد الفجوة الرقمية 

د
ع
سا

ي
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منهج التغيير التراكمي في المشروع

مختلفة، تدخالت
رؤية اإلسكوارسالة واحدة

ADIP

سيجري تغييرات 
تتماشى مع 
رؤية اإلسكوا

الركيزة الثانية

والعمل على تدعيمها مع تحديد الشراكات •
ضمان إشراك جميع أصحاب المصلحة

في اآلراء ما بين إيجاد التوافقات بناء أو •
أصحاب المصلحة

قبول واعتماد المقترحات الدعوة إلى •
 ..مهمشات بشكل خاصالمقدمة

الركيزة األولى

وتقييمهتحليل الموقف •

وبة تطوير األدوات والمنتجات الرئيسية المطل•
للتغيير

مهمشات وتحديد األدوار قتراح السياسات إ•
 ..بشكل خاص

الثالثةالركيزة

ل شر المنتجات ومقترحات السياسات والعمن•
الستفادة منهاعلى تطبيقها  و ا

 ..اصلتنفيذ هذه السياساتتقديم الدعم •
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منهج التغيير التراكمي في المشروع

مختلفة، تدخالت
رؤية اإلسكوارسالة واحدة

ADIP

سيجري تغييرات 
تتماشى مع 
رؤية اإلسكوا

والعمل على تدعيمها مع تحديد الشراكات •
ضمان إشراك جميع أصحاب المصلحة

في اآلراء ما بين إيجاد التوافقات بناء أو •
أصحاب المصلحة

قبول واعتماد المقترحات الدعوة إلى •
 ..مهمشات بشكل خاصالمقدمة

وتقييمهتحليل الموقف •

وبة تطوير األدوات والمنتجات الرئيسية المطل•
للتغيير

مهمشات وتحديد األدوار قتراح السياسات إ•
 ..بشكل خاص

ل شر المنتجات ومقترحات السياسات والعمن•
الستفادة منهاعلى تطبيقها  و ا

 ..اصلتنفيذ هذه السياساتتقديم الدعم •

ADIPيوضح منهج التغيير التراكمي كيفية التخطيط وإدارة مشروع 

الثالثةالركيزة الركيزة الثانية الركيزة األولى
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.استرتيجية تنفيذ المشروع وفعالياته 

تاريخ التنفيذ تاريخ البدء

Oct-20 Apr-20 نموذج اإلسكوا حول السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية في المنطقة العربية

Oct-20 Apr-20 اإلرشادات الفنية الوطنية للنفاذية الرقمية في المنطقة العربية

Dec-20 Sep-20
 مشاورات  إقليمية  حول النماذج و مجموعات األدوات التي تم تطويرها من أجل

تحسينها بما يتالءم مع احتياجات المنطقة

Aug-21 Feb-21
 ورشة عمل إقليمية لمناقشة / اعتماد النسخ النهائية لنماذج االسكوا و مجموعات

األدوات

Dec-21 May-21
ورشة عمل إقليمية لتدريب المدربين )ToT( على استخدام وتكييف النماذج  

ومجموعة أدوات  اإلسكوا حول سياسة الوطنية واالرشادات الفنية للنفاذية الرقمي

 ورش عمل وطنية لبناء القدرات حول استخدام وتكييف مجموعة أدوات / نماذج

. اإلسكوا

خدمات استشارية إلى البلدان األعضاء ، لدعم تطوير وتنفيذ السياسات الوطنية و / 

أواالرشادات الفنية  المتعلقة بالنفاذية الرقمية

 Accessible Arab" مؤتمر إقليمي لإلسكوا واالتحاد الدولي لالتصاالت حول

Region" ، لضمان الشمول الرقمي ، وسد الفجوة الرقمية وتمكين جميع فئات 

المجتمع ، بما في ذلك األشخاص ذوي االعاقة ، لالستفادة من تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت ، من خالل  تبادل الخبرات وبناء القدرات حول تصميم 

وتطوير سياسات للنفاذية الرقمية

الفعاليات
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النتائج المتوقعة من المشروع

تعزيز أو تنفيذ سياسات وخطط ل/ دعم الحكومات العربية وأصحاب المصلحة اآلخرون في تطوير واعتماد  و•

.النفاذية الرقمية

رغم من حيث يتم التعامل مع الجميع بشكل عادل ومتساٍو على الوفير إمكانات أكبر لمجتمع أكثر مساواة ت•

االختالفات، مع التركيز بشكل خاص على األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة وخاصة األشخاص ذوي 

.2030اإلعاقة، وهي قضية إنمائية شاملة في خطة التنمية المستدامة لعام 

ة الرقمية بما يلزم من المساعدة المطلوبة لتحسين النفاذيتزود صانعي السياسات إنشاء منصة فعالة وكفؤة •

.ودعم التنمية الشاملة والمستدامة للجميعوتسمح بتبادل الخبرات والممارسات الفضلى 

النتائج المتوقعة
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.الشركاء والمستفيدون من المشروع

الشركاء 
المحتملون 

المنظمات غير 
الحكومية والجمعيات 
التي تعنى بشؤون 

االشخاص ذوي 
.االعاقة

وزارات تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت،  

اإلصالح اإلداري،  
الشؤون االجتماعية، 

الصحة، التعليم والتعليم 
العالي

الجامعات 

هيئات الحكومة 
اإللكترونية والسلطات 

الوطنية لتنظيم 
االتصاالت

NTRAs).

المستفيدون 



شكرا


