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 )اإلسكوا( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 المدربين حولورشة عمل إقليمية لتدريب 
 الوطنية واإلرشادات الفنية للنفاذية الرقمية اسةللسي نماذج اإلسكوا

  افتراضيةورشة عمل 

 2021تشرين الثاني/نوفمبر  25-23التاريخ: 

 مذكرة المعلومات األولية

  خلفيةال

حول  للمشاركين والمشاركات الالزمة ( إلى توفير التدريب العملي والمعرفةToTتهدف ورشة العمل اإلقليمية لتدريب المدربين )

المنصة العربية  من مشروع ا  جزءهذه الورشة  تعد  . الرقمية واألدوات التفاعلية ذات الصلة يةالنفاذباستخدام نماذج اإلسكوا المتعلقة 

 .ADIP لإلدماج الرقمي

قدرتها  تعيقاإلعاقة من بين المجموعات السكانية المهمشة، التي تواجه حواجز متعددة  يفي المنطقة العربية، ال يزال األشخاص ذو

يتفاقم هذا   م والعمل.محو األمية والتعلي حيث ال تزال تواجه حواجز للوصول لفرص، على المشاركة على قدم المساواة في المجتمع

فرص الحصول على التعليم  تدنيمع النساء ذوات اإلعاقة في المناطق الريفية المهمشة على وجه الخصوص مع الوضع لألسف 

 .والصحة والعمل

وبناء مجتمعات أكثر  تجدر اإلشارة إلى دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تمكين الناس وتعزيز الوصول األفضل للجميع

حقق قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بعض الخطوات اإليجابية في التنمية في السنوات القليلة في المنطقة العربية، و. نفاذا  

 المنطقة. دولفي جميع  ةالرقمينفاذية العلى دعم الكامنة لديه القدرة الماضية و

المنصة العربية لإلدماج مشروع ( ESCWAآسيا ) ياالقتصادية واالجتماعية لغرب األمم المتحدة جنةلأطلقت  ،2020عام الفي 

 يةإمكانية النفاذ لتعزيز وإرشاداتهاالوطنية سياساتها  تعزيزالسياسات في البلدان العربية لتطوير/ صانعي لدعم (ADIP) الرقمي

المعلومات واالتصاالت المجتمع من النفاذ إلى تكنولوجيا فراد . ومن شأن ذلك أن يساعد على سد الفجوة الرقمية وتمكين جميع أرقميةال

 واستخدامها.

رت اإلسكوا ،عمشروهذا الفي إطار   ، وهما:نموذجين طو 
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 اذية الرقمية في المنطقة العربيةنموذج السياسة الوطنية للنف 

 الرقمية في المنطقة العربية للنفاذية الوطنية اإلرشادات الفنية 

إطار عام لسياسة وطنية لدعم تمكين األشخاص ذوي  وضعيركز نموذج السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية في المنطقة العربية على 

 .نفاذا  اإلعاقة من النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والخدمات العامة، من أجل مجتمع أكثر 

للنفاذية الرقمية في المنطقة العربية العديد من اإلرشادات التي تتراوح من البسيطة وسهلة  الوطنية تتضمن اإلرشادات الفنيةفي حين 

 تمكين سيسهم فيمن قبل صانعي السياسات الحكومية  إلرشاداتاالتنفيذ إلى األكثر تحدي ا واألصعب في المتابعة. إن اعتماد هذه 

 .الرقميةوالخدمات والتطبيقات اإللكترونية والمنصات النفاذ إلى المواقع تيسير  من خاللاألشخاص ذوي اإلعاقة 

لمساعدة صانعي السياسات  ADIPمنصة ال( بتطوير ESCWA)آسيا  ياالقتصادية واالجتماعية لغرب األمم المتحدة جنةلحاليا، تقوم 

االسكوا ضمن نماذج ويت ا  جاهزلهذه المنصة النموذج األولي وقد أصبح في استخدام تلك النماذج بطريقة تفاعلية.  في الدول العربية

، باإلضافة إلى عدد من األدوات التفاعلية ومنتدى حواري لشبكة خبراء والمواد األخرى ذات الصلة وأفضل الممارسات المقترحة

 .اإلعاقة

  األهداف

 األهداف الرئيسية من ورشة العمل هي:

 واإلرشادات المعرفة حول استخدام نماذج ومجموعات األدوات التفاعلية التي طورتها اإلسكوا حول السياسة الوطنية  تعزيز

 .للنفاذية الرقمية الفنية

  المنصة العربية لإلدماج الرقمي عمل في إطار ةالرقمي النفاذيةإنشاء مجموعة من المدربين في مجال سياسات ADIP 

 .في المنطقة العربية األدوات على المستوى الوطنيو النماذج هذه الستخدام

 تصميم ورشة العمل

على مدار  نماذج اإلسكوا للنفاذية الرقمية للسياسة الوطنية واإلرشادات الفنية قليمية لتدريب المدربين حولاإلعمل الورشة تعقد هذه 

 باللغة العربية. 2021نوفمبر تشرين الثاني/ 25إلى  23أيام من  ثالثة

 اإلنجازات المتوقعة

في استخدام نماذج اإلسكوا في السياسة الوطنية اإلرشادات والمشاركات توجيه المشاركين في تتمثل النتائج الرئيسية لورشة العمل 

ماذج . وتسمح ورشة العمل هذه للخبراء في المنطقة العربية باستخدام تلك النواألدوات التفاعلية ذات الصلة للنفاذية الرقمية الفنية

المجتمع من النفاذ إلى فراد سد الفجوة الرقمية وتمكين جميع أ في  واإلسهام، رقميةال يةبكفاءة على المستوى الوطني لتعزيز النفاذ

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستعمالها.

 محاور النقاش

 تغطي ورشة العمل بشكل رئيسي الموضوعات التالية:

 :الرقمية للنفاذيةفي إطار السياسة الوطنية 

 ؛للنفاذية الرقميةعام لوضع سياسة وطنية الطار اإل .1

 ؛للنفاذية الرقميةالمكونات الرئيسية للسياسة الوطنية  .2

 ؛تمارين ودراسات حالة عملية .3
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 :الرقميةللنفاذية  اإلرشادات الفنيةفي إطار 

 المتطلبات التقنية بناء  على السيناريوهات المختلفة المقترحة من نموذج اإلسكوا  إنشاءكيفية  .1

 من المعايير. وغيرها UAAGو ATAGو WCAGو WAIبما في ذلك:  المختلفة،اإلرشادات الفنية  إلىنظرة عامة  .2

 ؛أدوات اختبار المطابقةاالطالع على  .3

 أمثلة عملية. .4

 الشركاء والمستفيدون الرئيسيون

 هيئاتوالعالي،  والتعليم والتربية الصحة،و االجتماعية، الشؤونواإلداري،  اإلصالحو واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا وزارات

 اإلعاقة. باألشخاص ذوي المتعلقة الحكومية غير االتصاالت، والمنظمات لتنظيم الوطنية والسلطات الرقمية الحكومة

 نقاط االتصال في اإلسكوا
 

 ميرنا الحاج بربرالسيدة 

 مسؤولة إدارة البرنامج

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

   barbarm@un.orgالبريد اإللكتروني: 

 

 االسيد نّوار العوّ 

 المستشار اإلقليمي للتكنولوجيا من أجل التنمية

 (UN-ESCWAالمتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )لجنة األمم 

  alawa@un.orgالبريد اإللكتروني: 
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