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 مذكرة توضيحية 

 

 

 ية فالخل .1

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للجميع" إحدى األولويات اإلقليمية    -"منطقة عربية قابلة للنفاذ الرقمي  يشكل الحدث  

ي مجال  حيث يالرئيسية لالتحاد الدولي لالتصاالت واإلسكوا  
، وتعزيز القدرات وتطوير الموارد ف  النفاذية  ركز عىل زيادة الوعي

لجميع ،  لوالتمكي   من خالل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  االدماج الرقمي  وضمان  تطبيق  تعزيز  ة، وذلك بهدف  الرقمي

ي  أو موقعه  مأو قدرته  مأو جنسه  م بغض النظر عن عمره
، نظمت االسكوا  2021كانون األول/ديسمبر    2بتاري    خ   .م الجغراف 

به الحدث  العربية هذا  المنطقة  ي 
األول ف  لالتماالت، وللمرة  الدولي  النفاذية  واالتحاد  أهمية  الوعي حول  دف رفع مستوى 

ي هذا المجال. حض  الحدث حوالي  
الرقمية ومن أجل توفب  منصة للحوار وتبادل أفضل الممارسات والمعارف والمبادرات ف 

، بهدف تشجيع أصحاب المصلحة عىل    100 ي مجال اإلدماج الرقمي
مشارك، وتم استعراض ومناقشة الممارسات الجيدة ف 

ي وجة النفاذ إل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتعزيز التنمية  توحيد الجه
ود والبحث عن حلول مبتكرة إلزالة الحواجز ف 

ية   ي من شأنها تحسي   نوعية حياة جميع األفراد بدون تميب    و البشر
تطوير وتحديث السياسات الخاصة بتالنفاذية الرقمية الت 

كب   بشكل أساسي عىل األشخاص ذوي ا
 إلعاقة. مع الب 

ي المنطقة  منصة رئيسية  ليكون  هذا العام  النسخة الثانية من هذا الحدث   ينظم االتحاد الدولي لالتصاالت واالسكوا 
العربية  ف 

كب   ع
. فمن خالل هذا الحدث، يطلق االتحاد الدولي لالتصاالت كوسيلة لضمان اإلدماج والتمكي   الرقمي   ةالرقميالنفاذية  ىل  للب 

واإلسكوا دعوة إل جميع الدول األعضاء وأصحاب المصلحة لتعزيز تطبيق النفاذية الرقمية وتعميمها كوسيلة لتوفب  حلول  

ي ذلك،  إل  وباإلضافة  اإلعاقة.  ذوو  األشخاص  فيهم  بمن  للجميع،  والتمكي    اإلدماج  تضمن  ومنصفة  الحدث  مبتكرة  دعو 

العالم الرقمي بفعالية وسالسة   ي كيفية تمكي   الجميع، من الشباب إل كبار السن، من الوصول إل 
التفكب  ف  المشاركي   إل 

، يهدف الحدث "منطقة عربية قابلة للنفاذ الرقمي 
ً
ا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    -لتوفب  حياة مناسبة للجميع. وأخب 

اتيجيات المتعلقة  المشاري    ع و اقشة  للجميع" إل تبادل ومن ذة لتعزيز ودعم تنفيذ السياسات واالسب 
ّ
دماج  بإالمبادرات المنف

ي إطار أهداف التنمية المستدامة واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
جميع األشخاص بمن فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة ف 

ا  اتيجية األمم المتحدة إلدماج منظور اإلعاقة  وااللب    مات العالمية األخرى ذات الصلة. واسب 

 االتحاد الدولي لالتصاالت 

ي   المكتب اإلقليمي العربر

  



 

2 
 

 ي  
 
ية والفرنسية مع توفر ترجمة فورية لهذه اللغات. كما تتوفر لغة اإلشارة العربية و نظ التعليق  إمكانية  م الحدث باللغة العربية واالنجلب  

ية  . باللغة اإلنجلب  

 

 المستفيدون  .2

ي ذلك صانع  الحدثيستهدف  
المنظمات غب     و السياسات من القطاعي   العام والخاص وممثل  و جميع أصحاب المصلحة بما ف 

  ( من المنطقة العربية. OPDsالحكومية ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة )

 

 الهدف  .3

لتفاعل مع جميع  يهدف هذا الحدث إل توفب  منصة إقليمية لتنمية المعارف وإجراء مناقشات مفتوحة غنية بالمعلومات ول

ي تنفيذ  تعزيز الجهود من أجل دعم و  أصحاب المصلحة المهتمي   بمبادئ النفاذية الرقمية
وتعميم هذه المبادىء من خالل   ف 

ي مجال النفاذية الرقمية، مع توفب  فرص  
تبادل الممارسات الجيدة ومناقشة التحديات، واالستفادة من اإلمكانات المتوفرة ف 

اكة لت  ي المنطقة العربيةالتواصل والشر
 ف 
ً
بحيث ال يتخلف فيها أحد عن  ،  سهيل تطوير مجتمعات وبيئات دامجة للجميع رقميا

 الركب. 

 
 
الحدث  عرض  ت ي 

الجهود  المثىل  الممارسات  ف  توحيد  عىل  المصلحة  أصحاب  لتشجيع  الرقمي  اإلدماج  ي 
سياسات لف  تعزيز 

اتيجيات  .  ةالرقميالنفاذية واسب  ي تهدف إل تحسي   نوعية الحياة لجميع األفراد دون تميب  
 الت 
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 برنامج العمل 

 10:15 – 10:00 االفتتاحية كلماتال

والتصاميم القابلة للنفاذ لصالح جودة حياة األشخاص ذوي  الكلمة الرئيسية: التكنولوجيات الناشئة  

 اإلعاقة كجزء متكامل من التحول الرقمي 

منقارة،   - سارة  وزراة  الخاص  ةالمستشار السيدة  اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص  الدولية  الحقوق  حول  ة 

ي الواليات المتحدة األمريكية
 )رسالة فيديو( الخارجية ف 

10:15-10:30 

ي تعزيز النفاذيةدور 
 
  2030لترسي    ع تحقيق أهداف التنمية المستدامة   الرقمية الحكومات ف

اتيجية  - ي سوري ةالرقمي النفاذية"اسب 
 " ، السيدة فاديا سليمان ، ةف 

 ، الجمهورية العربية السورية  التقانةو االتصاالت معاون وزير  -

قائد  ةالرقمي  ية"النفاذ -  ، العفاد  منال  السيدة   ، اإلمارات"  ي 
التحول  ة ف  تنظيم   هيئة  ، الرقمي   فريق 

 اإلمارات العربية المتحدة ، االتصاالت والحكومة الرقمية

"، السيد ماهر األحمد ، منسق الوصول الرقمي ، وزارة االتصاالت  - ي الوصول الرقمي
 "تجربة فلسطي   ف 

 فلسطي   دولة وتكنولوجيا المعلومات ، 

 ( 1الجلسة )

10:30 – 11:15 

ي المنطقة العربية 
 
 بيئة اإلبتكار وسهولة الوصول الرقمي ف

، برنامج األمم الشاملفريق النمو واالبتكار  ةالسيدة عبب  شقوير ، مساعدة الممثل المقيم ، رئيس  -
ي ، 

 مض  مكتب جمهوريةالمتحدة اإلنمائ 
ي ، المبادرة العالمية  -

 G3ICT لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الشاملةالسيد محمد لطف 
يل ، مستشارة  - ي الالسيدة آية جبر

المملكة العربية  ة ممثل، تصميم الشامل وإمكانية الوصولف 
ي مبادرة السعودية
 المدن الذكية للجميع  ف 

 Axessall Ltd الرقميةالنفاذية السيد أحمد عبدالهادي ، رئيس قسم اإلتاحة و  -
 

 (  2الجلسة )

11:15 – 12:00 

ي قطاع التعليم
 
 اإلدماج الرقمي ف

ي رئيس قسم التدري -  مدى ، قطر ب، مركز السيد محمد كثب  خريتر

يف ، مدير إقليمي أول ،  -  SecDev مؤسسةالسيد رائد شر

 Kalmnyishara EDU Platformالسيد أحمد فتحي ، الرئيس التنفيذي  -

كية ،  مكتب االبتكار والتحولZein AUB iPark السيدة مها زوي  هيد ، مساعد مدير،   - الجامعة األمب 

وت  ي بب 
 ف 

 (  3الجلسة )

12:00 – 12:50 

 الجلسة الختامية  

 مالحظات ختامية والخطوات المستقبلية اإلسكوا واالتحاد الدولي لالتصاالت:  -

12:50- 13:00 

 


