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في المنطقة العربيةلنفاذية الرقمية اإلرشادات الفنية الوطنية ل

الهدف الرئيسي •

نفاذية تطويرنماذج لإلسكوا وإرشادات فنية لدعم صانعي السياسات حول ال•
الرقمية 

ة المساهمة في سد الفجوة الرقمية وتمكين جميع أعضاء المجتمع وخاص•
االشخاص ذوي االعاقة للوصول إلى واستخدام تكنولوجيا المعلومات 

.واالتصاالت



يةالرسائل الرئيس
مكينلتالرقميةللنفاذيةفنيةإرشاداتعتماداعلى

تكنولوجياأجهزةإلىالوصولمناألفرادجميع

.فاءةبكوتطبيقاتهاوخدماتهاواالتصاالتالمعلومات

المحمولةاألجهزةوإلىاإلنترنتإلىالوصولتغطي

.واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيامشترياتوإلى

مواقعاللتطويرالمتطلباتمناألدنىبالحدالبلدانلتزويد

واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياوخدماتاإللكترونية

.وتطبيقاتها



المحتويات

النفاذية الرقمية على المستوى العالمي. أوال

النفاذية الرقمية في المنطقة العربية. ثانيا  

نماذج إلرشادات النفاذية الرقمية. ثالثا  





بة لمختلفالمئوية العالمية للتنفيذ، والنتائج بالنسالنسبة
.مجاالت النفاذية الرقمية

DARE Index 2020: Global Progress by CRPD States Parties .: المصدر



، وفقاً لتقرير مؤشر 2020–2018بلدان أداًء، 10أفضل :تصنيف الدوليال
2020لعام DAREتقييم حقوق النفاذ الرقمي 

دولتينتبوءبالذكرالجديرمن

المركزوقطر،عمانعربيتين،

وقطر2018عامفيعماناألول،

مالحظةويمكن.2020عامفي

انخفاضمنالرغمعلىجهودهما

.بأسرهاالمنطقةوالتزامالتنفيذنتائج

2018

التنفيذ 

50/والنتيجة
100/النقاط الدولة

31 81 عمان

29 79 البرازيل

27 77 فرنسا

10 76 جنوب أفريقيا

30 75 قطر

30 75 ةالواليات المتحدة األمريكي

28 73 إيطاليا

13 73 االتحاد الروسي

28 73 المملكة المتحدة

16 72 كينيا

27 72 إسبانيا

2020

50/التنفيذ والنتيجة 100/النقاط الدولة

39 89 قطر

28 75.5 جنوب أفريقيا

28 75.5 إيطاليا

30 72.5 فرنسا

27 72 البرازيل

29 71.5

الواليات المتحدة 

األمريكية

25 70 كينيا

29 66.5 المملكة المتحدة

23 65.5 عمان

25 62.5 إسبانيا

26 61 االتحاد الروسي

DARE index top performing countriesا



البلدان التي سجلت أعلى الدرجات :تصنيف الدوليال
بالنسبة لمنطقتها



العالميتباطؤ النفاذية الرقمية على الصعيد
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20182020

وفقاً لتقرير مؤشر تقييم حقوق النفاذ الرقميتصنيف الدول العربية 



ميةالتحديات التي تواجهها الدول العربية في تنفيذ النفاذية الرق



الفرص المتوفرة في الدول العربية

، ال سيما من خالل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ومعاهدة مراكشسياق دولي ومحلي داعم

ما يخلق بيئة داعمةفي جميع البلدان العربية، اإلرادة السياسية 

يعود بالفائدة على الجميعخلق زخم تكنولوجي يحتضن التكنولوجيا وقادر على جيل شاب 

تؤثر إيجابياً على التكنولوجيا المساعدة لألشخاص ذوي اإلعاقةتكنولوجيا ناشئة 

التي تخدم جميع القطاعات المجتمعية، وخاصة المناطق الريفيةالبنية التحتية الرقمية 

.باب، وخاصة بين الشفي العديد من البلدانأصحاب األجهزة الذكية وارتفاع أعداد ارتفاع نسبة انتشار اإلنترنت 





قهابحسب اتساع نطاق تطبيالمعايير السبعفئات
ةالرقميالنفاذيةوإرشاداتمعاييرتساعد•

ةاإلعاقذوياألشخاصنفاذيةتعزيزعلى

مختلفتغطيألنها،النشطةومشاركتهم

.وعةالمتنوالتصنيفاتالنفاذيةاحتياجات

طويرلتالفنيّةوالقواعدالمواصفاتتحّدد•

.والتطبيقاتالمنّصات

غيلالتشلضمانوشاملةموجزةمبادئتتبع•

بينواالتساقوالتوافقالمتوافق،

.والخدماتوالتطبيقات،المنتجات،



للنفاذية الرقمية اإلسكوا نماذج 



الرقمية للنفاذيةاإلسكوا نماذج مميزات 

اءلشرأساسا ًاإلرشاداتهذهتشكل•

تكنولوجياوبرمجياتمعدّات

.واالتصاالتالمعلومات

هذهمعيتوافقمنتجأييعتبر•

.هإليالنفاذيمكنمنتجاإلرشادات

حيثبدوريا ًالنماذجهذهتنقيحيجب•

للمعاييرالمحدثةالنسختشمل

.المذكورة



ونيةالحدًاألدنىًمنًالمعاييرًالهامةًللمواقعًاإللكتر•

النموذج األول



ةالنفاذيةًإلىًاألجهزةًالمحمول•

ثانيالنموذج ال



يةمحطاتًالنفاذًالعامةًوالنفاذًإلىًالبطاقاتًالذك•

الثالثالنموذج 



شراءًمنتجاتًوخدماتًتكنولوجياًالمعلوماتً•
واالتصاالت

رابعالنموذج ال



أهم التوصيات



شكرا


