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 لغريب آسيا )اإلسكوا(  وااجلتماعية االقتصادية اللجنة

 
 بناًء على نماذج اإلسكوا للنفاذية الرقمية ورشة عمل إقليمية حول المنصة العربية لإلدماج الرقمي ومجموعات األدوات الفنية والسياسات الوطنية  

 2021آب/أغسطس  25اجتماع افتراضي، 
 

 ذكرة المعلومات األوليةم

 خلفية ال

 

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

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

فيم أنه  األبحاث  تظهر  اآلخرين.  اإلعاقة ممع  والتعليم والتوظيف، يظل األشخاص ذوو  القراءة والكتابة  يتعلق بمعرفة  . همشينا 

أقل إلى التعليم   نفاذوالنساء ذوات اإلعاقة في المناطق الريفية مهمشات بشكل خاص. على سبيل المثال، من المرجح أن يكون لديهن  

 والصحة والعمل.

 

أفضل للجميع  نفاذالحيوي الذي يمكن أن تلعبه التقنيات الرقمية لتمكين األفراد وتعزيز وفي ذات الوقت، تجدر اإلشارة إلى الدور 

نحو بناء مجتمعات أكثر شموالً. في المنطقة العربية، قطع قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لحسن الحظ بعض الخطوات  

يمكن أن يكون له تأثير كبير في الشمول الرقمي في جميع أنحاء اإليجابية في التنمية في السنوات القليلة الماضية، ونتيجة لذلك، 

 .المنطقة

 

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

. وهذا من شأنه أن يساعد في سد الفجوة النفاذية الرقميةالدول العربية لتطوير/تحسين سياساتهم الوطنية وإرشاداتهم لتعزيز 

 .إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستخدامها النفاذالرقمية وتمكين جميع أفراد المجتمع من 

 

نموذجين تمت مناقشتهما خالل اجتماع   2020طّورت اإلسكوا في عام  ،ية لإلدماج الرقميالمنصة العرب في إطار مشروع

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

 نموذج السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية في المنطقة العربية؛ •

 الرقمية في المنطقة العربية. للنفاذية الوطنية نموذج اإلرشادات الفنية •

 

تشرين  11-10تمت مراجعة المسودات األولى لهذه النماذج ومناقشتها خالل اجتماع استشاري عبر اإلنترنت عقدته اإلسكوا في 

بخبراء  مشارًكا، بمن فيهم مسؤولون حكوميون وخبراء يشاركون في مجموعة العمل المعنية  60، وحضره  2020الثاني / نوفمبر 

المعلومات واالتصاالت، باإلضافة  وغيرهم من المسؤولين الحكوميين والخبراء من قطاع تكنولوجيا  (IGED) اإلعاقة الحكوميين

الرقمي في المنطقة. استفادت النسخ النهائية من   واإلدماجإلى ممثلين عن المنظمات اإلقليمية التي تتعامل مع الحكومة الرقمية 

 .في الحسبانالنماذج من هذه المناقشة وتم أخذ معظم التوصيات 

 

 األمم المتحدة
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  نفاذقة العربية على تطوير إطار عام لسياسة وطنية من أجل دعم تمكين يركز نموذج السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية للمنط

 .والخدمات العامة، من أجل مجتمع أكثر شموالً  (ICT) األشخاص ذوي اإلعاقة إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 فاذية الرقمية للمنطقة العربية في إطار مشروععملية، تم إعداد اإلرشادات الفنية الوطنية للنالو المعتمدةدولية  المعايير الاستنادًا إلى  

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

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

 .مواقع الوب والمنصات الرقميةمناسب إلى 

 

وفي نفس السياق، يعمل فريق اإلسكوا على تطوير المنصة العربية لإلدماج الرقمي لمساعدة صانعي السياسات في المنطقة 

نصة جاهزة حاليًا وتتضمن مجموعة األدوات المطورة وأفضل الممارسات العربية في استخدام هذه النماذج. النسخة األولية للم

 .ومواد أخرى ذات صلة ومساحة مخصصة لنقاط االتصال الخاصة باإلعاقة

 

في ورشة العمل هذه، سيتم استعراض النسخة النهائية من هذه النماذج باإلضافة إلى األدوات التفاعلية التي طورتها اإلسكوا لدعم  

اسات في المنطقة العربية في استخدام هذه النماذج، من خالل النموذج األولي للمنصة العربية لإلدماج الرقمي صانعي السي

(ADIP .على اإلنترنت ) 

 

  األهداف

 

لإلسكوا من   لنفاذية الرقميةا نماذج وأدوات الهدف الرئيسي من ورشة العمل هو مناقشة أفضل الخيارات العتماد وتكييف وتنفيذ 

 على اإلنترنت.  (ADIP)لمنصة العربية لإلدماج الرقمي ل سخة األوليةأجل نشرها على المستوى الوطني وتحسين الن

 

 تصميم االجتماع 

 

 "المبنية على نماذج االسكوا للنفاذية الرقميةالمنصة العربية لإلدماج الرقمي  أدوات  "  حولاالفتراضية  اإلقليمية  تُعقد هذه الورشة  

 ترجمة باللغتين العربية واالنجليزيةال، ولمدة ساعتين، وستتوفر 2021آب/أغسطس  25بتاريخ 

 

 النتائج المتوقعة 

 

واعتمادها من قبل صانعي    ية الرقميةإصدار مجموعة من التوصيات )رؤية( لنشر نماذج اإلسكوا للنفاذ هي    ورشةالنتيجة الرئيسية لل

المنصة العربية متقدمة من  النسخة  لميزات اإلضافية المطلوبة لم. كما تسهم ورشة العمل في تحديد الفي المنطقة العربيةالسياسات  

  يقترحها لتوصيات والتعليقات التي  بعد االخذ في الحسبان لوذلك  ،  المنصة   ت، بما في ذلك مجموعة أدوا (ADIP) لإلدماج الرقمي

 .والمشاركاتن المشاركو

 

 محاور النقاش  

 

 حول السياسة الوطنية والمبادئ التوجيهية الفنية ية الرقميةنماذج اإلسكوا للنفاذ

 العرض العام للمكونات الرئيسية• 

 

 لإلدماج الرقميالنسخة األولية للمنصة العربية 

 التخطيط العام والهيكل  •

 الرقمي النفاذميزات  •

 الموضوعات والمحتوى  •
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 الرقمية  يةللنفاذلالسكوا النماذج النهائية المبنية على  للمنصة العربية لإلدماج الرقمي مجموعة أدوات السياسة واألدوات الفنية

 • الهيكل والتخطيط والوظائف 

 االستخداميزات وسهولة م• الم

 

 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 نّوار العوا 

 قليمي للتكنولوجيا من أجل التنميةاإلمستشار ال

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

  alawa@un.orgالبريد اإللكتروني: 

  

mailto:barbarm@un.org
mailto:alawa@un.org

