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اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)
ورشة عمل إقليمية لتدريب المدربين حول
نماذج اإلسكوا للسياسة الوطنية واإلرشادات الفنية للنفاذية الرقمية

ورشة عمل افتراضية
التاريخ 25-23 :تشرين الثاني/نوفمبر 2021
جدول األعمال األولي
اليوم األول  23 -نوفمبر 2021

الوقت
10:10-10:00

الكلمات االفتتاحية (مدراء المجموعات)

10:20-10:10

نظرة عامة على المنصة العربية لإلدماج الرقمي ()ADIP
السيدة ميرنا الحاج بربر ،مسؤولة إدارة البرامج ومنسقة مشروع  ،ADIPاإلسكوا

الجلسة ()1
11:00-10:20

نموذج االسكوا للسياسة الوطنية للنفاذية الرقمية للمنطقة العربية،
السيد رشاد كامل ،استشاري اإلسكوا
-1
-2
-3
-4
-5
-6

11:15-11:00

اإلطار العام لبناء سياسة وطنية للنفاذية الرقمية ""ROAMEF
الخطوات االرشادية العامة لصانعي السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية وفق
دورة ROAMF
النقاط األساسية في بناء السياسة الوطنية باتباع "النهج الشامل لمشاركة كامل الحكومة"
السمات التسع المطلوبة في السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية
الركائز الخمس لدعم سياسة النفاذية الرقمية
مثال تدريبي لمصفوفة تصميم السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية

نوار العوا ،مستشار إقليمي للتكنولوجيا من أجل
جلسة أسئلة وأجوبة  -إدارة النقاش :السيد محمد ّ
التنمية ،اإلسكوا

الجلسة ()2
12:00-11:15

األدوات التفاعلية للسياسة الوطنية في إطار منصة ،ADIP
السيد رشاد كامل ،استشاري اإلسكوا
 -1نظرة عامة على األدوات

21-00788

-2 -2استخدام األدوات لبناء سيناريوهات مختلفة للسياسة الوطنية بالرجوع إلى الممارسات
المثلى عربيا وعالميا

12:15-12:00

جلسة أسئلة وأجوبة  -إدارة النقاش :السيدة سمية المجذوب ،مسؤولة الشؤون االجتماعية،
اإلسكوا

الجلسة ()3
13:00-12:15

المناقشة والتعليقات :السيد رشاد كامل ،استشاري اإلسكوا
باإلضافة إلى المناقشة مع الخبراء الذين شاركوا في اليوم األول من التدريب ،ستشمل هذه الجلسة
التحضير للتطبيق العملي ألدوات اإلسكوا لتطوير سياسة وطنية للنفاذية الرقمية .وسيشمل ذلك اختيار
الخبراء في مجموعات سيتم تكليفهم باستخدام أدوات اإلسكوا التفاعلية إلعداد مشروع السياسة الوطنية
المتعلقة بالنفاذية الرقمية .تقدم المجموعات تنتج عملها في اليوم الثالث من الورشة.

الوقت
10:45-10:00

اليوم الثاني  24 -نوفمبر 2021
الجلسة ()1
اإلرشادات الفنية الوطنية للنفاذية الرقمية في المنطقة العربية،
السيد بهاء خصاونة ،استشاري اإلسكوا
نظرة عامة على اإلرشادات الفنية المختلفة ،بما في ذلك WAI :و WCAGو ATAGوUAAG
ومعايير أخرى

11:00-10:45

جلسة أسئلة وأجوبة  -إدارة النقاش :السيد عالء سبيع ،مستشار إقليمي لإلعاقة

الجلسة ()2
11:45-11:00

األدوات التفاعلية لإلرشادات الفنية في إطار منصة ،ADIP
السيد بهاء خصاونة ،استشاري اإلسكوا
 -1نظرة عامة على األدوات التفاعلية
 -2استخدام األدوات لبناء سيناريوهات مختلفة للمتطلبات الفنية بنا ًء على مستوى النفاذية
الرقمية المطلوبة

12:00-11:45

جلسة أسئلة وأجوبة  -إدارة النقاش :السيدة ميرنا الحاج بربر ،مسؤولة إدارة البرامج ومنسقة
مشروع  ،ADIPاإلسكوا

الجلسة ()3
12:45-12:00

إدخال أدوات اختبار المطابقة
السيد بهاء خصاونة ،استشاري اإلسكوا
تمارين عملية على أنواع مختلفة من االختبارات ومستويات المطابقة

13:00-12:45

المناقشة والتعليقات :السيد بهاء خصاونة ،استشاري اإلسكوا
باإلضافة إلى المناقشة مع الخبراء الذين شاركوا في اليوم الثاني من التدريب ،ستشمل هذه الجلسة
التحضير لتطبيق عملي ألدوات اإلسكوا لتطوير المتطلبات الفنية للنفاذية الرقمية .وفي هذا السياق،
سيتم تكليف المجموعات التي تم تحديدها خالل اليوم األول للعمل على مشروع السياسة الوطنية
للنفاذية الرقمية ،باستخدام أدوات اإلسكوا التفاعلية إلضافة المتطلبات الفنية الالزمة لتنفيذ السياسة
الوطنية المصممة .تقدم المجموعات نتائج عملها في اليوم الثالث من الورشة.

-3الوقت
10:45-10:00

اليوم الثالث  25 -نوفمبر 2021
الجلسة ()1
عرض ومناقشة مشروع دراسات الحالة الخاصة بالسياسة الوطنية المتعلقة بإمكانية
النفاذية الرقمية التي أعدها فريق الخبراء
المقدمون :نقاط اتصال المجموعات
إدارة النقاش :السيد رشاد كامل ،استشاري اإلسكوا

11:15-10:45

نوار العوا ،مستشار إقليمي للتكنولوجيا من أجل
جلسة أسئلة وأجوبة  -إدارة النقاش :السيد محمد ّ
التنمية ،اإلسكوا

الجلسة ()2
12:00-11:15

عرض ومناقشة المتطلبات الفنية المعدة من قبل فريق الخبراء الستكمال مشروع السياسات
الوطنية المتعلقة بإمكانية النفاذية الرقمية
المقدمون :نقاط اتصال المجموعات
إدارة النقاش :السيد بهاء خصاونة ،استشاري اإلسكوا

12:30-12:00

جلسة أسئلة وأجوبة  -إدارة النقاش :السيدة ميرنا الحاج بربر ،مسؤولة إدارة البرامج ومنسقة
مشروع  ،ADIPاإلسكوا

الجلسة ()3
13:00-12:30

المالحظات الختامية ،مدراء المجموعات

