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رسالة الرئيس 

ــع  ــل يتمتــ ــي متكامــ ــع رقمــ ــق مجتمــ ــزم وزارة المواصــالت واالتصــاالت بخلــ تلتــ
ــر  ــا مــــن خــــالل توفيــ ــاذ إلــــى التكنولوجيــ جميــــع أفــــراده بفــــرص متســــاوية للنفــ
أكبــــر عــــدد ممكــــن مــــن الفــــرص لتعزيــــز جاهزيــــة أفــــراد المجتمــــع الرقميــــة 
للمشــــاركة فــــي بنــــاء اقتصــــاد قائــــم علــــى المعرفــة. فنحــــن نؤمــــن بأهميــــة 
ــدرات  ــالق القــ ــال إطــ ــي مجــ ــاالت فــ ــات واالتصــ ــا المعلومــ ــتثمار تكنولوجيــ اســ
الكامنــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ومســاعدتهم مــن أجــل تحقيــق االســتقاللية 
واالعتمــــاد علــــى الــــذات. وقــــد وضعــــت وزارة المواصــالت واالتصــاالت ضــــرورة 
ــاذ إلــــى  تمكيــــن األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة والمتقدميــــن فــــي الســــن مــــن النفــ
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي مقدمــة أولوياتهــا، األمــر الــذي تجلــى 
فــــي تطويــــر عــدة سياســــات واســــتراتيجيات وخطــــط لدعــــم األشــــخاص ذوي 
ــة  ــة وسياســ ــمولية الرقميــ ــتراتيجية الشــ ــالق اســ ــها إطــ ــى رأســ ــة، وعلــ اإلعاقــ
ســــهولة النفــــاذ الرقمــــي ومناليــــة الويــــب لتذليــــل كافــــة العقبــــات التــــي تحــول 
دون ســــهولة النفــــاذ الرقمــي لألشــــخاص ذوي اإلعاقــــة، إضافــــة إلــــى تأســــيس 
مركــــز التكنولوجيــــا المســــاعدة قطر “مــــدى“ هــــذا المركــــز الــذي حقــــق إنجــازات 
كبيــــرة محليــــًا ودوليــــًا فــــي مجــــال نفــــاذ تكنولوجيــــا المعلومــــات واالتصــــاالت.

ويقــــود مركــــز التكنولوجيــــا المســــاعدة قطر “مــــدى“ الــــذي يعــد مركــــز االمتيــاز 
فــــي نفــــاذ تكنولوجيــــا المعلومــــات واالتصــــاالت باللغــــة العربيــــة فــــي العالــــم، 
مســيرة التطويــر عبــر اســتراتيجيته التــي تهــدف إلــى إطــالق القــدرات وتمكيــن 
ــتراتيجية  ــق اســ ــث تتوافــ ــامل، حيــ ــي الشــ ــع الرقمــ ــم والمجتمــ ــر التعليــ وتطويــ
ــتراتيجية  ــز مــــدى مــــع االســ ــتراتيجية مركــ وزارة المواصــــالت واالتصــــاالت واســ
الوطنيــــة للدولــــة مــــن خالل االنفتاح الفعال على كافة المؤسســــات والشــــركاء 
االســــتراتيجيين المحليين واالقليمييــــن والدولييــــن فــــي ســــبيل تحقيــق أهــداف 
التنميــــة المســــتدامة ورؤيــــة قطــــر 2030 بكافــة ركائزهــــا لرفــع مســتوى جــودة 
الخدمــــات المقدمــــة لــــذوي اإلعاقــــة والمتقدميــــن فــــي الســــن لتمكينهــــم مــن 
العيــــش باســــتقاللية وضمــــان مشــــاركتهم الفعالــــة فــــي مســــيرة التنميــــة فــــي 

كافــــة المياديــن.

ــاف  ــي مصــ ــر فــ ــة قطــ ــتراتيجيات دولــ ــات واالســ ــذه السياســ ــت هــ ــد وضعــ وقــ
الــدول المتقدمــة فــي مجــال نفــاذ تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، لتتــوج 
هــــذه الجهــــود بحصــــول دولــــة قطــــر علــــى المرتبــــة األولــــى عالميــــًا فــــي مؤشــر 
تقييــم حقــوق النفــاذ الرقمــي لعــام DARE INDEX( 2020( الصــادر عن المبادرة 

.G3ict العالميــة لتكنولوجيــــا المعلومــــات واالتصــــاالت الشــــاملة

 سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي
وزير المواصالت واالتصاالت

رسالة الرئيس التنفيذي

مبــادئ  مــن  عملــه  فــي  “مــدى“  قطــر  المســاعدة  التكنولوجيــا  مركــز  ينطلــق 
االلتــزام بركائــز رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030 التــي تدعــو إلــى دمــج جميــع مكونــات 
المجتمع.ويؤمــن المركــز بحــق األشــخاص ذوي القيــود الوظيفيــة – األشــخاص 
المعلومــات  كافــة  إلــى  النفــاذ  فــي  الســن-  فــي  والمتقدميــن  اإلعاقــة  ذوي 
أســوة  الرقمــي  المعرفــي  والمحتــوى  اإللكترونيــة  والخدمــات  والتطبيقــات 
بغيرهــم. ونعمــل علــى تحقيــق أهدافنــا االســتراتيجية ببنــاء المزيــد مــن العالقــات 
الخدمــات  أفضــل  وتقديــم  ودوليــا  محليــا  الفعالــة  االســتراتيجية  والشــراكات 
واألنشــطة التــي تســتهدف شــركاءنا االســتراتيجيين وغيرهــم لالرتقــاء بدورنــا 
كممكــن اســتراتيجي فــي مجــال نفــاذ تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت وعلــى 
رأســها بنــاء القــدرات واالبتــكار وخدمــات اعتمــاد النفــاذ الرقمــي ورفــع الوعــي 

بالسياســات. والتوعيــة  والبحــوث 

إننــا فــي مركــز مــدى فخــورون بمــا قدمنــاه لنجعل دولتنــا الحبيبة قطــر في مصاف 
الــدول المتقدمــة فــي مجــال نفــاذ تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، حيــث 
احتلــت قطــر المرتبــة األولــى عالميــا وفــق مؤشــر تقييــم حقــوق النفــاذ الرقمــي 
DARE Index( 2020( الصــادر عــن المبــادرة العالميــة لتكنولوجيــا المعلومــات 
واالتصــاالت الشــاملة G3ict. وأظهــر هــذا المؤشــر العالمــي مســتوى االلتــزام 
الكبيــر لدولــة قطــر تجــاه حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وشــمولهم رقميــا 
وايمانهــا بأهميــة اســتثمار تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت بهــدف إطــالق 
تحقيــق  أجــل  مــن  ومســاعدتهم  اإلعاقــة  ذوي  لألشــخاص  الكامنــة  القــدرات 

االســتقاللية واالعتمــاد علــى الــذات.

وبنــاء  الرقميــة  الشــمولية  معانــي  لتوطيــد  وميّســر  كمحــّرك  لدورنــا  وتكريمــًا 
يحتــذى  نموذجــًا  وباعتبارنــا  اإلعاقــة،  لــذوي  للنفــاذ  قابــل  تكنولوجــي  مجتمــع 
فــي  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  لدمــج  للتكنولوجيــا  المســتدام  لالســتخدام  بــه 
ــزة  ــز وعلــى رأســها جائ ــد مــن الجوائ المجتمــع، فــاز مركــز مــدى فــي 2020 بالعدي
اليونســكو - األميــر جابــر األحمــد الجابــر الصبــاح للتمكيــن الرقمــي لألشــخاص ذوي 

اإلعاقــة، وجائــزة التميــز الرقمــي فــي القطــاع الحكومــي 2020.

 وفــي الختــام أود أن أؤكــد أننــا فــي مركــز مــدى ســنواصل عملنــا المتميــز وفــق 
أحــدث المعاييــر الدوليــة وأفضــل الممارســات العالميــة المعتمــدة لتمكيــن نفــاذ 
ــر البيئــة الرقميــة لفائــدة األشــخاص  تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت وتطوي
الرفعــة  مــن  مزيــد  نحــو  معــًا  لنخطــو  الســن  فــي  والمتقدميــن  اإلعاقــة  ذوي 

والتقــدم لدولتنــا الحبيبــة قطــر.

 مها المنصوري
الرئيس التنفيذي – مركز مدى
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مركــز "مــدى" هــو مؤسســة خاصــة ذات نفــع عــام تأسســت فــي عــام 
2010 كمبــادرة لتوطيــد معانــي الشــمولية الرقميــة وبنــاء مجتمــع 
تكنولوجــي قابــل للنفــاذ لــذوي القيــود الوظيفيــة )ذوي اإلعاقــة 
والمتقدميــن فــي الســن(. وقــد أصبــح مــدى اليــوم مركــز االمتيــاز في 

النفــاذ الرقمــي باللغــة العربيــة فــي العالــم.

يعمل المركز عبر شــراكات اســتراتيجية على تمكين قطاع التعليم 
لضمــان التعليــم الشــامل وقطــاع الثقافــة والمجتمــع ليصبــح أكثــر 
ــا المعلومــات واالتصــاالت. ويحقــق  شــمواًل مــن خــال تكنولوجي
المركــز ذلــك مــن خــال بنــاء قــدرات الشــركاء ودعم تطويــر واعتماد 
المنصــات الرقميــة وفــق المعاييــر العالميــة للنفــاذ الرقمــي 
وتقديــم االستشــارات ورفــع الوعــي وزيادة عدد حلول التكنولوجيا 
المساعدة باللغة العربية عبر برنامج مدى لابتكار، وذلك لتمكين 
تكافؤ الفرص لمشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة والمتقدمين في 

الســن فــي المجتمــع الرقمــي.

قيم المركز
نحــن رواد االبتــكار فــي حلــول نفــاذ تكنولوجيــا المعلومــات 	 

واالتصــاالت.
نعمــل بشــغف لفهــم وتلبيــة احتياجــات األشــخاص ذوي القيــود 	 

الوظيفيــة باحترافيــة.
نعمل بجودة وسرعة ومرونة لضمان نجاح مدى كمركز لالمتياز. 	 
نبنــي عالقاتنــا مــع شــركائنا المحلييــن والعالمييــن علــى الثقــة 	 

المتبادلــة مــن أجــل تمكينهــم والحفــاظ علــى التواصــل الفعــال 
داخليــًا وخارجيــًا.

نعمــل بمســؤولية وندعــم بعضنــا البعــض لتحقيــق أهدافنــا 	 
المشــتركة مــع األثــر المنشــود. 

1
 مركز مدى 
في سطور
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الرسالة
"إطالق اإلمكانات 
الكامنة لدى جميع 

األشخاص ذوي 
القيود الوظيفية 

)ذوي اإلعاقة 
والمتقدمين في 

السن( من خالل بناء 
القدرات ودعم تطوير 

المنصات الرقمية 
القابلة للنفاذ".

“نفاذ رقمي للجميع”
رغــم الظــروف االســتثنائية التــي فرضتهــا جائحــة كوفيــد 19 علــى عالمنــا فــي عــام 2020، 
وانطاقًا من إيمانه بأهمية خدمة األشخاص ذوي القيود الوظيفية في جميع األوقات 
وعــدم التخلــي عــن دعمهــم، واصــل مركــز مــدى مســيرته الناجحــة فــي تنفيــذ اســتراتيجة 
المركــز 2019 -2021 تحــت شــعار “نفــاذ رقمــي للجميــع”. هــذه االســتراتيجة التــي وضعــت 
هدفــًا رئيســيًا لهــا تمثــل فــي تمكيــن القطاعــات ذات األولويــة المتعلقــة بإمكانيــة النفــاذ 
ــة قطــر مــن تحقيــق أهدافهــا مــن خــال  ــا المعلومــات واالتصــاالت بدول ــى تكنولوجي إل
البرامــج المشــتركة بغيــة تعزيــز نفــاذ األشــخاص ذوي القيــود الوظيفيــة )ذوي اإلعاقــة 
والمتقدميــن فــي الســّن( إلــى تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ودمجهــم الكامــل فــي 
المجتمــع وإشــراكهم فــي عمليــة التنميــة. وتوجــت جهــود مدى فــي 2020 بتفعيل العديد 
مــن اتفاقيــات التعــاون والشــراكات االســتراتيجية مــع عــدد مــن الشــركاء االســتراتيجيين 

فــي قطاعــي التعليــم والمجتمــع.

ولــم يشــكل العــام 2020 اســتثناء فيمــا يتصــل بإنجــازات المركــز الهامــة فــي مجــال تمكيــن 
قطــاع الثقافــة والمجتمــع حيــث نجــح مــدى فــي جعــل المجتمــع أكثــر شــمواًل مــن خــال 
اســتمراره فــي االلتــزام الجــاد بــدوره كممّكــن اســتراتيجي إلمكانيــة النفــاذ إلــى تكنولوجيــا 
المعلومات واالتصاالت عبر تطوير إمكانات قطاعي التعليم والمجتمع وتقديم خدمات 
االستشــارات والتدريــب وبنــاء القــدرات للشــركاء الذيــن يخدمــون األشــخاص ذوي القيــود 
الوظيفيــة. وتابــع مــدى فــي 2020 تعزيــز موقعــه كالمركــز الرائــد فــي مجــال دعــم ابتــكار 
ــم  ــا المســاعدة باللغــة العربيــة فــي المنطقــة والعال حلــول النفــاذ الرقمــي والتكنولوجي

عبــر برنامــج مــدى لابتــكار.

وفــي مجــال النفــاذ الرقمــي، قــّدم مــدى فــي 2020 استشــارات متخصصــة للشــركاء 
االســتراتيجيين في نفاذ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والنظام البيئي والسياســات 
ــة. وفــي إطــار متابعــة  ــر والممارســات العالمي والخطــط والبحــوث وفــق أفضــل المعايي
تنفيــذ اســتراتيجية مــدى 2019 -2021، اســتمر مركــز مــدى فــي العمــل علــى تقييــم نفــاذ 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة والمتقدميــن فــي الســن إلــى خدمــات الشــركاء والجهــات ذات 
الصلة. ونتيجًة لهذه الجهود والخدمات قام مدى في 2020 بمنح اعتماد النفاذ الرقمي 
للعديــد مــن التطبيقــات الذكيــة والمواقــع وأجهــزة الخدمــة الذاتيــة اإللكترونيــة في قطر.

الرؤية
"تحسين إمكانية 

نفاذ تكنولوجيا 
المعلومات 

 واالتصاالت في 
قطر والعالم".
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نفاذ 
رقمي 
للجميع

النفاذ الرقمي
النفــاذ  قابليــة  مــدى 
التــي تتيحهــا مواقــع 
تطبيقــات  أو  الويــب 
الجــوال أو المســتندات 
بحيــث  اإللكترونيــة 
يمكن تصفحها وفهمها 
قبــل  مــن  بســهولة 
مجموعــة واســعة مــن 
بمــن  المســتخدمين 
فيهــم المســتخدمون 
اإلعاقــة  ذوي  مــن 
بأنواعهــا والمتقدميــن 

في السن.
 قاموس مدى لمصطلحات 

النفاذ الرقمي والتكنولوجيا المساعدة

“

“
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التعليم
يعمــل مركــز مــدى علــى تمكيــن قطــاع التعليــم 
تعليمــي شــامل علــى جميــع  نظــام  لضمــان 
خــال  مــن  المســتمر  والتعلــم  المســتويات 

تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت.

القطاعات االستراتيجية 
ذات األولوية للمركز

الثقافة والمجتمع 
يعمــل مركــز مــدى علــى تمكيــن قاعــدة متســاوية 
لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة مــن أجل المشــاركة 
ــر  ــة عب ــة العربي ــة وفــق الهوي ــاة الثقافي فــي الحي
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت. كمــا ينشــط 
مــدى لدعــم توفيــر الفــرص لألشــخاص مــن ذوي 
اإلعاقــة والمتقدميــن فــي الســن الســتخدام 
يــة  لفكر وا لفنيــة  وا عيــة  اإلبدا تهــم  نا إمكا

باســتقاللية.
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2
قطاع التعليم

هــدات  لمعا ا مختلــف  تدعــو 
واالتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة 
واإلقليمية والتشريعات والخطط 
الوطنيــة إلــى ضمان نفاذ الطالب 
ذوي اإلعاقــة إلــى تعليــم نوعــي 
يســهم  كمــا  بنظرائهــم.  أســوة 
ذوي  للطــالب  التعليــم  توفيــر 
اإلعاقــة فــي تحقيــق التنميــة البشــرية إحــدى أهــم ركائــز رؤيــة 
قطــر الوطنيــة 2030. ويؤمــن مركــز التكنولوجيــا المســاعدة 
قطــر “مــدى“ بأنــه ال يمكــن االكتفــاء بتمكيــن الفــرد ودعمــه، 
بل يجب أيضًا معالجة قضايا النظام البيئي لألشــخاص ذوي 
اإلعاقــة للتأكــد مــن أن لديهــم كل مــا يلــزم لتحقيــق النجــاح.

فــي إطــار اســتراتيجية مركــز مــدى الّراميــة إلــى تعزيــز نفــاذ 
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت مــن أجــل إطــاق 
اإلمكانــات الكامنــة لــدى جميــع األشــخاص ذوي القيــود 
الوظيفيــة )ذوي اإلعاقــة والمتقدميــن فــي الّســن( مــن 
خــال بنــاء القــدرات ودعــم تطويــر المنصــات الرقميــة 
القابلــة للنفــاذ فــي مجــال التعليــم ونشــر الوعــي والمعرفة 
والتدريــب، يعمــل مركــز مــدى علــى تمكيــن قطــاع التعليــم 
لضمان نظام تعليٍم رقميٍّ شــامٍل على جميع المســتويات 
والتعلم المستدام من خال النفاذ الشامل إلى تكنولوجيا 
المعلومــات واالتصــاالت وفــق أحــدث مــا توصلــت إليــه 
الثــورة المعرفيــة الرقميــة مــن تقنيــات ووســائل وابتكارات 
تخــدم الفئــات المســتهدفة فــي مجــال التعليــم والمعرفة.

وقد توجت جهود مدى في قطاع التعليم في 
2020 بتفعيل العديد من البرامج والمشاريع في 
إطار اتفاقيات التعاون والشراكات االستراتيجية 
مع عدد من الشــركاء االســتراتيجيين في قطاع 
التعليــم، بهــدف تمكيــن هــذا القطــاع لضمــان 

نظــام تعليمٍي رقميٍّ شــامٍل.

نجاًحــا  مــدى  حقــق  الصعيــد  هــذا  وعلــى 
اســتراتيجيًا عبــر تفعيــل 6 اتفاقيــات تعــاون 
مــن أبرزهــا توقيــع شــراكة اســتراتيجية مــع 
وزارة التعليــم والتعليــم العالــي فــي مجــال 
دعــم التعليــم الرقمــي الشــامل. واصــل مــدى 
تعزيــز عملــه فــي هــذا المجــال من خــال العمل 
وفق عّدة شــراكات اســتراتيجية مع مؤسســة 
قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ممثلة 
بالتعليــم مــا قبــل الجامعــي إضافــة إلــى جامعة 
حمــد بــن خليفــة وجامعــة كارنيجــي ومركز قطر 

ــة المجتمــع. ــي وكلي ــر المهن للتطوي
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 الخدمات المقدمة 
 للشركاء االستراتيجيين 

في قطاع التعليم 

خدمات النفاذ الرقمي 
فــي إطــار عملــه لتمكيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتوفيــر فــرص النفــاذ الميســر 
للتعليــم وتعزيــز التعليــم الرقمــي الشــامل، قــام مركــز مــدى بتوفيــر العديــد مــن 
خدمــات النفــاذ الرقمــي لشــركائه االســتراتيجيين فــي قطــاع التعليــم. حيــث قــّدم 
مــدى مــن خــال خبرائــه استشــارات متخصصــة فــي نفــاذ تكنولوجيــا المعلومــات 
واالتصــاالت والنظــام البيئــي والسياســات والخطــط والبحــوث فــي مجــال النفــاذ 
الرقمــي وفــق أفضــل المعاييــر والممارســات العالميــة. ونتيجــًة لهــذه الجهــود 
والخدمــات وصلــت نســبة النفــاذ الرقمــي للمواقــع اإللكترونيــة المحــددة فــي 
قطــاع التعليــم إلــى 93%. قــد قــام مركــز مــدى بتنفيــذ عمليــات تدقيــق وتقييــم 
إلمكانيــة النفــاذ إلــى 16 موقــع إلكترونــي للتأكــد من توافقها مــع معايير المبادئ 
التوجيهيــة للنفــاذ الرقمــي WCAG. ومنــح مــدى اعتمــاد النفــاذ الرقمــي في 2020 
ألربــع منصــات إلكترونيــة نذكــر منهــا التطبيــق اإللكترونــي والموقــع اإللكترونــي 
لمؤسســة قطــر للتربيــة والعلــوم وتنميــة المجتمــع والموقــع اإللكترونــي لمركــز 
قطــر للتطويــر المهنــي، إضافــة إلــى الموقــع اإللكترونــي لــوزارة التعليــم والتعليــم 
العالــي. وفــي إطــار تنفيــذ اتفــاق الشــراكة مــع مركــز قطــر للتطويــر المهنــي، قــام 
فريــق خبــراء مــدى بإجــراء عمليتــي تدقيــق وتقييــم لتجربــة الزائــر القابلــة للنفــاذ 
لألجنحــة الخاصــة بمركــز قطــر للتطويــر المهنــي فــي المــدن الترفيهيــة التعليميــة 

لألطفــال “كيدزمونــدو” و “كيدزانيــا”.

  موقعًا إلكترونيًا خضع
لتقييم النفاذ الرقمي 16

%93

نسبة النفاذ 
الرقمي للمواقع 

اإللكترونية 
المحددة في 
قطاع التعليم

  منصات
  إلكترونية حصلت على

 اعتماد مدى للنفاذ الرقمي

4  تطبيقات إلكترونية
 خضعت لتقييم
النفاذ الرقمي 4

 عمليات تقييم لتجربة
2الزائر القابلة للنفاذ

 اعتماد مدى للنفاذ الرقمي للموقع اإللكتروني لمركز قطر للتطوير المهني

اعتماد مدى للنفاذ الرقمي للموقع 
اإللكتروني والتطبيق اإللكتروني 

لمؤسسة قطر
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الخدمات المقدمة 
للشركاء االستراتيجيين 

في قطاع التعليم 

االستشارات 
يعمــل مركــز مــدى فــي مجــال التعليــم علــى تمكيــن تكافــؤ الفــرص، وضمــان 
نظــام تعليمــي شــامل علــى جميــع المســتويات والتعلــم مــدى الحيــاة مــن خــال 
ــا المعلومــات واالتصــاالت. ووفقــًا الســتراتيجية مــدى 2019 – 2021  تكنولوجي
فــإن المركــز ملتــزم بــدوره كممّكــن اســتراتيجي فــي مجــال النفــاذ إلــى تكنولوجيــا 
المعلومــات واالتصــاالت عبــر تطويــر إمكانــات قطــاع التعليــم وتقديــم خدمــات 
االستشــارات للشــركاء الذيــن يخدمــون األشــخاص ذوي القيــود الوظيفيــة فــي 

هــذا القطــاع.

ويقــدم مركــز مــدى استشــارات متخصصــة فــي السياســات والخطــط والبرامــج 
والمشــاريع فــي مجــال نفــاذ تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت والتكنولوجيــا 
المســاعدة، وذلــك بهــدف تعزيــز ودعــم النظــام البيئــي مــن أجــل تحســين جــودة حياة 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن خــالل التكنولوجيــا القابلــة للنفــاذ. وعقــد فريــق خبــراء 
مــدى 31 جلســة استشــارية تضمنــت 63 ســاعة استشــارية لشــركائه االســتراتيجيين 
فــي عــام 2020 بهــدف إطالعهــم علــى أحــدث مــا تــم التوصــل إليــه فــي مجــال النفــاذ 
الرقمــي وتمكينهــم مــن تطبيــق أفضــل المعاييــر والسياســات الدوليــة فــي مجــال 

التعليــم الرقمــي الشــامل.

ساعة استشارية مقدمة 
للشركاء االستراتيجيين 

في التعليم الرقمي 
جانب من الجلسات االستشارية مع الشركاء 63الشامل

االستراتيجيين ضمن قطاع التعليم
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التدريب وبناء القدرات 
هــو  القــدرات  لبنــاء  األساســي  الهــدف  إن 
تمكيــن األفــراد ليكونــوا أكثــر مهــارة ومهنيــًة، 
وللمؤسســات لتكــون أكثــر اســتجابة وفعاليــة، 
وللبيئــة لتكــون ناشــطة ومتابعة ألهداف التنمية 
تفعيــل  علــى  مــدى  عمــل  وقــد  المســتدامة. 
الشــراكات االســتراتيجية مــن خــال تقديــم أفضــل 
الخدمــات لبنــاء قــدرات شــركائه فــي مجــال نفــاذ 
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت مــن خــال 
التدريب والتمكين وتأسيس محطات للتكنولوجيا 
المســاعدة لدعــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة، كمــا 
أولــى مــدى أهميــًة كبــرى لبنــاء اإلنســان وقدراتــه 
انطاًقــا مــن ركيــزة التنميــة البشــرية لرؤيــة قطــر 

الوطنيــة 2030.

ــى رفــع  وقــد هدفــت اســتراتيجية وبرامــج مــدى إل
الوعــي بأهميــة التعليــم الرقمــي الشــامل وتعزيــز 
باإلضافــة  المهنــي،  والتدريــب  التعليــم  نظــام 
إلــى ضمــان إمكانيــة النفــاذ الرقمــي إلــى البرامــج 
التعليمية وبرامج اإلرشاد المهني الخاصة بالشركاء 
االســتراتيجيين والعامليــن فــي قطــاع التعليــم، وتــم 
إعــداد هــذه البرامــج مــن قبــل خبــراء متخصصيــن 
ســعيًا لتحقيــق أعلــى معاييــر الشــمولية والدمــج 
الرقمي وفق أفضل الممارسات العالمّية في هذا 
المجــال مــن خــالل خدمــات التدريــب وبنــاء القــدرات.

يقــدم مركــز مــدى برامــج تدريبيــة متخصصــة ومعتمــدة 
فــي مجــال نفــاذ تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت 
لتوســيع تقديــم خدمــات الجهــات العاملــة فــي مجــال 
التعليــم لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وتطويــر النظام البيئي 

ــا المســاعدة فــي هــذا القطــاع. للتكنولوجي

برنامج المعلم المبدع  
فــي إطــار الشــراكة االســتراتيجية بيــن مركــز 
مــدى ووزارة التعليــم والتعليــم العالــي 
ــر التربــوي  ممثلــة بمركــز التدريــب والتطوي
والتــي تهــدف إلــى دعــم التعليــم الرقمــي 
برنامجيــن  مــدى  مركــز  عقــد  الشــامل، 
تدريبييــن معتمديــن همــا  “برنامــج إعــداد 
المعلم المبدع المبتدئ“  و “برنامج إعداد 
المعلــم المبــدع المتقــدم“، بهــدف تأهيــل 
المعلمين لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة 
في مجال التعليم الرقمي الشــامل وتعزيز 
جــودة مخرجــات التعليــم الرقمــي الشــامل 
وتأهيــل كــوادر وطنيــة تعليمية ذات كفاءة 
عاليــة للدفــع بعمليــة التحــول الرقمــي، بمــا 
يشــمل كل مــن الطالــب والمعلــم والبيئــة 
التعليمية واستراتيجيات ووسائل التعليم. 

وقــد نجــح مركــز مدى من خالل هذا البرنامج 
المتميــز فــي تطويــر مهــارات ومعــارف 23 
معلمــة متدربــة فــي البرنامــج األول “المعلم 
المبــدع المبتــدئ“ و 26 معلمــة متدربــة فــي 
البرنامــج الثانــي “المعلــم المبــدع المتقــدم“، 
وذلــك عبــر  166 ســاعة تدريبيــة قدمهــا خبــراء 
مــن مركــز مــدى وخبــراء عالمييــن فــي مجــال 
نفــاذ تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت 
في قطاع التعليم الرقمي الشــامل وأحدث 
الصناعيــة  الثــورة  وممارســات  تطبيقــات 
إعــداد معلمــون محبــون  بهــدف  الرابعــة 
 للتعلــم ومتجــددون تكنولوجيــا ومبتكــرون.

 ساعة تدريبية تم تقديمها
 للشركاء في قطاع التعليم
 ضمن الورش التدريبية لبناء

 القدرات

45

متدربًا من قطاع التعليم ضمن 
الورش التدريبية لبناء القدرات

118

الخدمات المقدمة 
للشركاء االستراتيجيين 

في قطاع التعليم 

البرامج التدريبية 
المعتمدة 

10
 جلسات تدريبية 

للشركاء في قطاع التعليم ضمن 
الورش التدريبية لبناء القدرات
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اإلعداد للتدريب وتهيئة البيئة
وســاهم مركــز مــدى فــي تجهيــز 3 قاعــات 
تدريبيــة فــي مقــر مركــز التدريــب والتطويــر 
التربــوي، وتزويدهــا بعــدد 30 مــن الحلــول 
التكنولوجية وأجهزة التكنولوجيا المســاعدة 
الخاصــة بدعــم نفــاذ تكنولوجيــا المعلومــات 
واإلتصــاالت فــي قطــاع التعليــم الرقمــي 
الشــامل، حيــث تــم تصميــم هــذه القاعــات 
والممــرات الخاصــة بهــا بحيــث تعكــس رســالة 
البرنامــج ورؤيتــه وتوفر بيئة مناســبة للتعليم 
الرقمــي الشــامل وفــق أفضــل الممارســات 

العالميــة. 

ونظــرًا ألهميــة تزويــد المعلميــن المتدربين 
بــاألدوات التــي تســاعدهم علــى تطبيــق 
المعــارف والمعلومــات المكتســبة مــن 
البرنامــج بطريقــة عمليــة، فقــد وفــر مركــز 
ــرو”  مــدى 41  جهــاز محمــول “ســيرفيس ب
القائميــن  لكافــة المتدربــات والمدربيــن 
علــى تنفيــذ برنامــج المعلــم المبــدع، مــع 
تزويــد هــذه األجهــزة بالبرامــج والتطبيقــات 
اإللكترونيــة التعليمية مثل مايكروســوفت 
المتدربــات  تدريــب  وتــم  365 وكليكــر7. 
والقائميــن علــى البرنامــج علــى اســتخدام 
بالتعــاون  التكنولوجيــة  الحلــول  هــذه 
مــع شــريك مــدى االســتراتيجي شــركة 
 .Microsoft العالميــة  مايكروســوفت 

وتضمــن برنامــج المعلــم المبــدع المبتــدئ 
نيــة  الميدا لزيــارات  ا مــن  عــدد  تنظيــم 
للمتدربيــن لــكل مــن مركــز مــدى ومدينــة 
مشــيرب ومختبــر االبتــكار التابــع الســتراتيجية 
“تســمو” بــوزارة المواصــالت واالتصــاالت، 
وذلــك للتعــرف علــى مفهــوم المــدن الذكيــة 
وأهميــة  المســتدامة  والتنميــة  الشــاملة 
االبتــكار الداعــم للتعليــم الرقمــي الشــامل. 
لتجربــة  للمتدربيــن  الفرصــة  ُأتيحــت  حيــث 
تطبيقــات وممارســات الواقــع اإلفتراضــي 
واســتخدامه فــي التعليــم الرقمــي الشــامل. 

ا المساعدة تكنولوجي تدريب على ال  ال

 تكريم أفضل 4 متدربات في 
امج إعداد المعلم المبدع  رن ب

المشاريع الختامية وحفل تخريج 
المعلمات المتدربات

وقــام المتدربــون فــي برنامج المعلم المبدع 
المبتــدئ بإعــداد مشــاريع تخــرج بإســتخدام 
الحلــول التكنولوجيــة التعليميــة الداعمــة 
خبــراء  بإشــراف  الرابعــة  الصناعيــة  للثــورة 
التكنولوجيــا المســاعدة والنفــاذ الرقمــي 
فــي مركــز مــدى. وقــد وافقــت لجنــة التقييم 
علــى23  مشــروع تخــرج ناجــح، تميــز منهــا 9 
مشــاريع قدمــت المتدربــات خاللهــا حلــول 
تــم توظيفهــا لضمــان  تكنولوجيــة حديثــة 
عمليــة تعليميــة شــاملة. وتــم تنظيــم حفــل 
ــى مــن  ــة األول تخــرج 23 معلمــة فــي المرحل
البرنامــج فــي شــهر فبرايــر، إضافــة إلــى تخريــج 
22 معلمــة خــالل الحفــل الختامي االفتراضي 
فــي شــهر نوفمبــر بعــد اجتيازهــن جميعــا 
بنجــاح  المبتــدئ  المبــدع  المعلــم  برنامــج 
وذلــك تحــت رعايــة ســعادة الدكتــور ابراهيــم 
بــن صالــح النعيمــي، وكيــل وزارة التعليــم 
والتعليــم العالــي وبحضــور الرئيــس التنفيذي 

لمركــز مــدى، الســيدة مهــا المنصــوري.

برنامج تمكين المعلمين المستقطبين
كما شارك مركز مدى في برنامج “التمكين 
التربــوي للمعلميــن المســتقطبين” والــذي 
60 معلًمــا  إعــداد وتدريــب  إلــى  يهــدف 
حلــول  توظيــف  مجــال  فــي  ومعلمــًة 
التكنولوجيــا المســاعدة والنفــاذ الرقمــي 
لتوفيــر بيئــة تعليمية شــاملة للجميع. حيث 
قدم المركز للمشــاركين  12 ســاعة تدريبية  
خــال 3 جلســات عــن بعــد عبــر برنامــج تيمــز 
ــة  ــة القابل ــوان “المســتندات اإللكتروني بعن
و واالســتخدام“  ”التصميــم  و   للنفــاذ” 

“التكنولوجيا المساعدة في التعليم“.
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البرنامج التدريبي
العتماد 10 مرشدي 

تيسير مهني 
فــي إطــار تنفيــذ اتفاقيــة الشــراكة الموقعــة 
للتطويــر  قطــر  ومركــز  مــدى  مركــز  بيــن 
للتربيــة  قطــر  مؤسســة  عضــو  المهنــي، 
مــدى  قــام  المجتمــع،  وتنميــة  والعلــوم 
بتقديــم “البرنامــج التدريبــي لتيســير التطويــر 
الوظيفــي”  والــذي يعــد أول برنامــج تدريبــي 
معتمــد فــي دولــة قطــر فــي مجــال اإلرشــاد 
الوظيفــي لتمكيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
ودعم تحول الطالب ذوي القيود الوظيفية 
مــن مرحلــة التعليــم المدعــوم إلــى التعليــم 
المتقــدم باســتخدام  تكنولوجيــا المعلومــات 
واالتصــاالت. وقــد هــدف هــذا البرنامــج  إلــى 
تمكين أخصائيي اإلرشاد المهني من تطوير 
مهــارات التيســير الوظيفــي والوصــول إلــى 
معلومــات ومــوارد ســوق العمــل مــع تعزيــز 
قدرتهــم علــى التعامــل مع الفئــات المتنوعة 
والمحتاجــة للتيســير الوظيفــي بمــا فيهــم 

األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة. 

وعمــل البرنامــج علــى بناء قدرات المتدربين 
عبــر تقديــم 120 ســاعة تدريبيــة فــي مجــال 
وتدريــب  التوظيــف  مهــارات  اكتســاب 
العمــاء واألقــران واســتخدام تكنولوجيــا 
والتكنولوجيــا  المعلومــات واالتصــاالت 
المســاعدة  فــي التيســير الوظيفــي لفائــدة 
األشخاص ذوي اإلعاقة. وقدمت الجمعية 
ــر المهنــي )NCDA( خــال  ــة للتطوي الوطني
البرنامــج تدريًبــا شــامًا لتأهيــل المشــاركين 
فــي مجــال اإلرشــاد والتيســير الوظيفــي 
ووصــل  اإلعاقــة.  ذوي  مــن  لألشــخاص 
مجمــوع المتدربيــن فــي البرنامــج إلــى 10 
أخصائيــي إرشــاد مهنــي مــن وزارة التنميــة 
اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة 
ووزارة التعليــم والتعليــم العالــي ومركــز 
قطر للتطوير المهني ومركز غاية للتدريب 
اإلداري. وقــد مهــد هــذا البرنامــج الطريــق 
أمــام منتســبيه للحصــول علــى االعتمــاد 
الخــاص بممارســة تيســير التطويــر المهنــي 
كمقدمــي خدمــات مهنيــة مــن الجمعيــة 

)NCDA( ومركــز مــدى. 

برنامج المستخدمين 
المتميزين في 

 التكنولوجيا المساعدة
   AT Super Users

لبنــاء  مــدى  مركــز  ســعي  إطــار  فــي 
لضمــان  التعليــم  قطــاع  فــي  القــدرات 
لبرنامــج  واســتكمااًل  الشــامل  التعليــم 
ــن  تأهيــل واعتمــاد المســتخدمين المتميزي
خالــه  تــم  والــذي   AT super users
اعتمــاد عــدد 74 مســتخدم متميــز، عقــد 
بالتعــاون مــع   2020 العــام  المركــز فــي 
مؤسســة قطــر للتربيــة والعلــوم وتنميــة 
المجتمــع، البرنامــج التدريبــي المتخصــص 
ــا المســاعدة 2020  “أساســيات التكنولوجي
“ المعتمــد مــن جامعــة دبلــن التكنولوجيــة 
 ،“Technological University of Dublin”
وذلــك لتدريــب واعتمــاد 22 مختصــًا علــى 
التكنولوجيــا  أجهــزة  أحــدث  اســتخدام 
المســاعدة لدعــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
هــذا  واســتهدف  التعليــم.  قطــاع  فــي 
البرنامــج العامليــن فــي قطــاع التعليــم من:  
مؤسســة قطــر ووزارة التعليــم والتعليــم 

العالــي وكليــة المجتمــع فــي قطــر.

وقــد هــدف البرنامــج إلــى تزويــد المشــاركين 
بالمعــارف والمهــارات الالزمــة لعمليــة إتخــاذ 
القــرار فــي مجــال التكنولوجيــا المســاعدة، 
وتزويدهم بفهم معمق لألدوات والعمليات 
المطلوبــة لدعــم مســتخدمي التكنولوجيــا 
المســاعدة. ولتحقيــق هــذه األهــداف، تــم 
تقديم 11 ورشــة تدريبية تناولت عدة محاور 
كان أهمهــا  تعريــف التكنولوجيــا المســاعدة 
وأدوات مايكروســوفت للتعليــم والنفــاذ 
البديــل عبــر أجهــزة التكنولوجيــا المســاعدة 
والتعليــم عــن بعــد باســتخدام التكنولوجيــا 
المســاعدة وطــرق التقييــم وتقديــم حلــول 
مــع  المتناســبة  المســاعدة  التكنولوجيــا 
اإلعاقــات المتعــددة والتعــرف علــى الــذكاء 

االصطناعــي واالفتراضــي.

120
ساعة تدريبية 

10
ورشة تدريبية

10
مرشدي تيسير مهني معتمدين

84
  مستخدم متميز

)AT Super User(  11
ورشة تدريبية

28
ساعة تدريبية
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تدشين محطة مدى الفعاليات 
للتكنولوجيا المساعدة
)مؤسسة قطر للتربية 

والعلوم وتنمية المجتمع( 
مركــز  بيــن  االســتراتيجية  الشــراكة  إطــار  فــي 
مــدى ومؤسســة قطــر ممثلــة بالتعليــم مــا قبــل 
الجامعي، أسس المركز محطة مدى للتكنولوجيا 
المساعدة في أكاديمية العوسج في 25 نوفمبر 
2020. وقــدم مــدى تدريبــًا للمختصيــن على ميزات 
أجهــزة وخدمــات التكنولوجيــا المســاعدة وكيفيــة 
اســتخدامها لفائــدة األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي 

مجــال التعليــم.

وتلعــب هــذه المحطــة التــي توفــر العديــد من حلول 
التكنولجيــا المســاعدة التعليميــة دورًا هامــًا فــي 
تعزيــز وتطويــر الخدمــات في مجال التعليم الشــامل 
الرقمــي مــن خــالل تســهيل النفــاذ إلــى تكنولوجيــا 
المعلومــات واالتصــاالت للطــالب ذوي القيــود 
الوظيفيــة بهــدف تمكينهــم وتحقيــق تكافؤ الفرص 
فــي قطــاع التعليــم بما يعكس تطلعات واحتياجات 

األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي دولــة قطــر.

كمــا تــم تزويــد كًا مــن أكاديميــة رينــاد ومركــز 
التعلــم بحقائــب تكنولوجيــا مســاعدة اشــتملت 
الرقمــي  التعليــم  لدعــم  الحلــول  أحــدث  علــى 

الشــامل.
5
 محطات تكنولوجيا
 مساعدة متوفرة في
قطاع التعليم

  محطات تكنولوجيا مساعدة3
تم تدشينهم في عام 2020
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منتدى التعليم والتعلم 2020       
شــارك مركــز مــدى فــي “منتــدى التعليــم والتعلــم 2020“ 
الــذي عقــده معهــد التطويــر التربــوي لمؤسســة قطــر فــي 
ــن  ــة للمعلمي ــر 2020  مــن خــال منصــة افتراضي 11  أكتوب
والقــادة الدولييــن فــي جميــع أنحــاء قطــر لتبــادل الخبــرات 
واآلراء فــي مجــال مرونــة التعليــم، حيــث تــداول الحاضــرون 
التعلــم  التعليــم لجعــل عمليــة  المبتكــرة فــي  الحلــول 

ــا.  مســتدامة بعــد جائحــة كورون

وقــد عقــد مركــز مــدى ضمــن أعمــال المنتــدى جلســة تدريبية 
حــول “إمكانيــة الوصــول إلــى المســتندات الرقميــة” تناولــت 
أفضــل الممارســات والمعاييــر العالميــة المتبعــة عند تصميم 
المســتندات الرقميــة فــي التعليــم بحيــث تصبــح قابلــه للنفاذ 
واالستخدام من قبل جميع الطالب والعاملين في المجال 
األكاديمــي بمــا فيهــم ذوي اإلعاقــة األمــر الــذي مــن شــأنه 
دعــم وتطويــر عمليــة التعليــم لتصبــح أكثــر مرونة واســتدامة.

مشاركة نادي مدى 
للمبتكرين الشباب في 
مؤتمر القمة العالمي 

لابتكار في الرعاية 
 “WISH“ الصحية

شــارك مركــز التكنولوجيــا المســاعدة قطــر 
”مدى” في مؤتمر القمة العالمي لابتكار 
فــي الرعايــة الصحيــة “ويــش” الــذي تنظمه 
مؤسســة قطــر للتعليــم والعلــوم والتنمية 
المجتمعيــة تحــت رعايــة صاحبــة الســمو 
الشــيخة مــوزا بنــت ناصــر، ويعــد مؤتمــر 
“ويــش” مبــادرة عالميــة تهــدف إلــى “تعزيــز 
وتيسير االبتكار في تقديم الرعاية الصحية 
فــي جميــع أنحــاء العالــم”. وفــي عــام 2020، 
تــّم تنظيــم هــذا المؤتمــر افتراضيــًا بســبب 
القيــود التــي فرضتهــا جائحــة كوفيــد – 19. 
الفعالــة  المركــز  تمثلــت مشــاركة  وقــد 
ببرنامــج “مبتكــرو الغــد” والــذي امتــد مــن 
4 نوفمبر إلى 11 نوفمبر 2020. واستهدف 
البرنامــج تمكيــن الطــاب ذوي اإلعاقــة 
ــة ووضــع  ــى المهــارات العملي للحصــول عل
ــات مبتكــرة والتغلــب علــى  ــول ومنهجي حل

التحديــات فــي مختلــف القطاعــات.

وقــد عمــل مركــز مــدى من خــالل نادي مدى 
للمبتكريــن الشــباب بشــكل وثيــق مــع وزارة 
التعليم والتعليم العالي على إلحاق خمســة 
طــالب مــن ذوي اإلعاقــة ببرنامــج مبتكــري 

الغد. 

ــة  ــى برامــج تدريبي حيــث حصــل الطــاب عل
التطبيقــات  تطويــر  حــول  أيــام   3 لمــدة 
الورشــة  ليقومــوا فــي ختــام  المختلفــة 
باختيــار تحديــات معينــة. ثــم حصــل الطــاب 
على3 أســابيع للعمل على نماذج لمشــاريع 
الحلول الخاصة بهم، مع عقد دورة متابعة 
أســبوعية مــع المدربيــن للتوجيــه والتحقــق 
مــن التقــدم المحــرز. وفــي المرحلــة الثالثــة 
والنهائية من البرنامج قام الطاب بتقديم 

نمــاذج الحلــول التــي قامــوا بتطويرهــا.

وقــد تــم تدريــب الطــالب علــى اســتخدام 
برنامج MIT APP Inventor الذي يســتخدم 
مفهوم البرمجة باستخدام القوالب الجاهزة 
وبرمجيــات الويــب لتطويــر تطبيقــات الهاتــف 
الذكــي مــن قبــل المبتدئيــن فــي البرمجــة.
ــر مــدى ألجهــزة الحاســب  ــى جانــب توفي وإل
والتكنولوجيــا المســاعدة الضروريــة للطــالب 
 المشــاركين، تمــت إتاحــة مختبــر مــدى - فــاب

- الب لهم لتطوير المشاريع المقترحة.

الطــاب  قــام  البرنامــج  ختــام  وفــي 
المشــاركين بوضــع حلــول فريــدة ومبتكــرة 
بالرعايــة  المتعلقــة  المســائل  لمعالجــة 
بإنشــاء  قــام كل طالــب  حيــث  الصحيــة. 
ــّم  نمــوذج تطبيــق هاتــف ذكــي وملصــق ت
تقديمــه فــي مؤتمــر WISH فــي 15 نوفمبر 
2020، باإلضافــة إلــى عــرض عمــل الطــاب 
فــي جنــاح مبتكــري الغــد لمؤتمــر “ويــش 
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قاموس مدى لمصطلحات النفاذ 
الرقمي والتكنولوجيا المساعدة

أول قاموس متخصص بمصطلحات النفاذ 
الرقمي باللغة العربية في العالم 

تزامًنــا مــع فعاليــات االحتفــال باليــوم العالمــي للغــة األّم 
فــي العالــم، وفــي إطــار برنامــج مــدى لابتــكار الــذي يهدف 
إلــى تعزيــز النفــاذ باللغــة العربيــة، دشــن مركــز مــدى فــي 
فبرايــر 2020 “قامــوس مصطلحــات مــدى” الــذي يقــدم 
شــرًحا وافًيــا باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة للمصطلحــات 
األساســية المتعلقــة بمجــال النفــاذ الرقمــّي الشــامل 
إلــى تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت والتكنولوجيــا 

المســاعدة.

إن الهــدف الرئيســي مــن تطويــر قامــوس المصطلحــات 
هــو تعزيــز االبتــكار باللغــة العربيــة فــي مختلــف مجــاالت 
التكنولوجيــا، وذلــك مــن خــالل توفيــر قائمــة مصطلحــات 
باللغــات العربيــة واإلنجليزيــة لمســاعدة الباحثيــن والخبــراء 
والطــالب  والمدرســين  والمســتخدمين  يــن  والمبتكر
والمعالجيــن والمؤسســات ذات الصلــة لفهــم المصطلحــات 
الرئيســية المتعلقــة بتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت 

والنفــاذ الرقمــي والتكنولوجيــا المســاعدة.

قــّدم قامــوس مــدى، والــذي ُيعــد أول قامــوس مــن نوعــه 
النفــاذ  بمصطلحــات  العالــم متخصــص  علــى مســتوى 
الرقمي باللغة العربية، مساهمة فّعالة للباحثين والخبراء 
واألكادمييــن كمصــدر معرفــّي حيــوّي لجميــع المفاهيــم 
والمفــردات المتعلقــة بمجال النفــاذ الرقمي والتكنولوجيا 
المســاعدة باللغــة العربيــة. إضافــة إلــى توفيــر مراجــع 
تخــدم برامــج وأنشــطة مركــز مــدى والفئــات المســتهدفة 
والمجتمــع عمومــا. مّمــا ســاهم فــي نشــر الثقافــة والوعي 
المتعلــق بالنفــاذ الرقمــي الشــامل وتســليط الضــوء علــى 
خدمــات المركــز المتمثلــة فــي بنــاء القــدرات وتوفيــر حلــول 
التكنولوجيــا المســاعدة علــى مســتوى قطــر والمنطقــة.

ويتكــون قامــوس مصطلحــات مــدى مــن )354( مصطلًحــا 
يتعلــق  مــا  لــكل  واضــٍح  شــرٍح  بتقديــم  منهــا  كل  ُيعنــى 
باألشــخاص ذوي اإلعاقــة والنفــاذ والتكنولوجيــا، ويســعى 
المركــز إلــى مواصلــة عملــه علــى تطويــر هــذا المشــروع فــي 
مراحــل متّقدمــة مــن خــالل إضافــة المزيــد مــن المصطلحــات 
وترجمتهــا إلــى لغــات عالميــة أخــرى لزيــادة التأثيــر وتعزيــز 
الشــمولية ورفــع مســتوى الوعــي فيمــا يخــص هــذا المجــال.

وقــد تمــت مراجعــة قامــوس مصطلحات مــدى بالتعاون مع 
معهد دراســات الترجمة في إطار اتفاقية الشــراكة بين مركز 
مــدى وجامعــة حمــد بــن خليفــة الموّقعــة خــالل فعاليــات 

مؤتمــر كيتكــوم 2019.

ية تدشين   جانب من فعال
 قاموس مدى لمصطلحات 

ا  تكنولوجي نفاذ الرقمي وال  ال
المساعدة

وابة قاموس مدى لمصطلحات   ب
ا المساعدة تكنولوجي نفاذ الرقمي وال ال
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3
قطاع الثقافة 

والمجتمع

مــدى  مركــز  عمــل  إطــار  فــي 
لتنفيــذ اســتراتيجية مــدى 2019 
دعــم  إلــى  الهادفــة   2021  -
االســتحقاق المتكافــئ للهويــة 
وتســخير  للغويــة  وا لثقافيــة  ا
كل اإلمكانــات لتحقيــق أقصــى 
اســتفادة مجتمعيــة فــي مجــال نفــاذ تكنولوجيــا المعلومــات 
واالتصــاالت، حقــق المركــز نجاحــًا متميــزًا فــي تمكيــن قاعــدة 
متســاوية لألشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن أجــل المشــاركة 
ــا  ــر تكنولوجي ــة عب ــة العربي ــة وفــق الهوي ــاة الثقافي فــي الحي
المعلومــات واالتصــاالت. كمــا نجــح المركز في تقديم الدعم 
الكامل للمستخدمين وتوفير الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة 
والمتقدمين في السن وإتاحة أحدث التطورات التكنولوجية 
لهــم باللغــة العربيــة لتســهيل اســتخدام إمكاناتهــم اإلبداعيــة 

والفنيــة والفكريــة باســتقاللية.

وفــي نطــاق توســيع الشــراكات قــام مــدى بتفعيــل 7 
اتفاقيــات شــراكة اســتراتيجية مــع عــدة جهــات بــارزة فــي 
ــا للمشــاريع  الدولــة، وشــملت هــذه الجهــات اللجنــة العلي
تنظيــم  وهيئــة  للســياحة  الوطنــي  والمجلــس  واإلرث 
االتصــاالت ومكتبــة قطــر الوطنيــة والّريــل، باإلضافــة إلــى 
اتفاقيــة شــراكة اســتراتيجية مــع كل مــن مصــرف قطــر 
المركــزي ومتاحــف قطــر، كمــا تــم توقيــع نطــاق عمــل فــي 
مجــال نفــاذ تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت مــع مركــز 

قطــر للقيــادات.

إن لهــذه االتفاقيــات والشــراكات أهميــة كبــرى 
فــي  المســاواة  ومبــدأ  ثقافــة  ترســيخ  فــي 
الحصــول علــى الفــرص وتوفيرهــا لألشــخاص 
مــن ذوي اإلعاقــة والمتقدميــن فــي الســن، 
بهــدف تمكينهــم مــن المشــاركة الطبيعيــة فــي 
الحيــاة الثقافيــة وتوظيــف إمكاناتهــم اإلبداعيــة 
والفنية والفكرية بشكل مستقل عبر تكنولوجيا 
المعلومــات واالتصــاالت. كمــا تعــّزز مــن التعاون 
تكنولوجيــا  إلــى  النفــاذ  شــمولية  لتحقيــق 
المعلومــات واالتصــاالت بمــا يحقــق األهــداف 
االســتراتيجية ويضمــن مواكبــة متطلبــات الثــورة 
الصناعيــة الرابعــة، والمشــاركة فــي تحقيــق رؤية 
قطــر الوطنيــة 2030 والتــي أكــدت فــي ركائزهــا 
والتنميــة  المعرفــي  االقتصــاد  أهميــة  علــى 

المســتدامة واالبتــكار.
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 الخدمات المقدمة للشركاء
االستراتيجيين في قطاع

الثقافة والمجتمع

خدمات النفاذ الرقمي 
يقــدم مركــز مــدى مــن خــال خبرائــه خدمــات النفــاذ الرقمــي المتخصصــة 
للشركاء االستراتيجيين في مجال نفاذ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
والنظــام البيئــي والسياســات والخطــط والبحــوث وفــق أفضــل المعاييــر 
والممارســات العالمية، وذلك بهدف تمكين قاعدة متســاوية لألشــخاص 
ذوي اإلعاقــة مــن أجــل المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة وفــق الهويــة 
العربية عبر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وقد مكنت خدمات مدى 
الخاصــة بالنفــاذ الرقمــي األشــخاص ذوي اإلعاقــة والمتقدميــن في الســن 
مــن النفــاذ إلــى التكنولوجيــا فــي األماكــن العامــة والمواقــع اإللكترونيــة 
وتطبيقــات الجــوال والمســتندات اإللكترونيــة والمحتــوى الرقمي وأجهزة 
ــة شــمولية  ــي، وذلــك وفــق عملّي ــة وأجهــزة الصــراف اآلل الخدمــة الذاتي

تمّهــد الســبل لتحقيــق نفــاذ أفضــل عنــد التعامــل معهــا دون أي عوائــق.

 ونتيجـة لهذه الجهــود والخدمــات وصلــت نســبة النفــاذ الرقمــي للمواقــع 
اإللكترونيــــة  المحددة فــــي قطـــاع الثقافة والمجتمع إلى 92%. وقـــد قـــام 
مركـز مـدى بتنفيـذ عمليـات تدقيـق وتقييـم إلمكانيـة النفـاذ إلـى 41 موقـعًا 
إلكترونـــيًا و8 تطبيقــات إلكترونيــة للتأكـــد مــن توافقهــا مـــع معاييــر المبــادئ 
التوجيهيـــة للنفـــاذ الرقمـــيWCAG 2.1. كما قـــام فريـــق خبـــراء مـــدى بإجـــراء 
عمليات تدقيــق وتقييــم لتجربــة الزائــر القابلــة للنفــاذ للعديد من المنصات 
والخدمــات والتطبيقــات اإللكترونيــة التابعــة لشــركائه االســتراتيجيين والتــي 

تغطــي مجــاالت متنوعــة فــي قطــاع الثقافــة والمجتمــع.

 موقعًا إلكترونيًا خضع
لتقييم النفاذ الرقمي

41 %92

 نسبة النفاذ الرقمي
 للمواقع اإللكترونية
 في قطاع الثقافة

والمجتمع

 تطبيقات إلكترونية خضعت
لتقييم النفاذ الرقمي
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تجربة الزائر 
يشــكل النفــاذ إلــى تكنولوجيــا المعلومــات 
ــة  واالتصــاالت فــي األماكــن العامــة عملّي
شــمولّية تضمــن غيــاب كافــة العوائق أمام 
نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة والمتقّدمين 
فــي الســن إلــى المعلومات والخدمات في 
مختلــف األماكــن العامــة. ويقــدم مركــز 
مــدى خدمــات متنوعــة فــي مجــال تعزيــز 
المؤسســات  لمختلــف  الرقمــي  النفــاذ 
المركــز اإلرشــاد والتوجيــه  يوفــر  بحيــث 
امتثــال  حــول كيفيــة ضمــان  الضرورييــن 
األماكــن العامــة للمعاييــر الدولية لخدمات 
النفــاذ الرقمــي. ويعمــل المركــز على ضمان 
النفــاذ إلــى اإلعانــات الســمعية، لوحــات 
المعلومــات اإلعاميــة، أجهــزة الخدمــة 
الذاتيــة اإللكترونيــة وأجهزة الصّراف اآللي.
وكل ذلــك يجعــل مختلــف األماكــن العامــة 
)المراكــز التجارّيــة، الفنــادق، المطــارات، 
مراكــز المؤتمــرات، إلــخ( قابلــة للنفــاذ مــن 
قبل األشــخاص ذوي اإلعاقة والمتقّدمين 

فــي الســن.
 

عملية تقييم 
16لتجربة الزائر

 خالل العام 2020 

وفــي إطــار تنفيــذ اســتراتيجية مــدى، عمــل 
المركــز علــى تقييــم نفــاذ األشــخاص ذوي 
إلــى  الســن  فــي  والمتقدميــن  اإلعاقــة 
الوطنيــة ومتحــف  خدمــات مكتبــة قطــر 
قطــر اإلســالمي ومتحــف قطــر الوطنــي 
و ثالثــة فنــادق ومطعميــن ومركــز تجــاري 
ومحطتــي متــرو. وقــام فريــق مــن الخبــراء 
المختصيــن بالنفــاذ الرقمــي مــن مــدى بإجــراء 
تقييــم شــامل لخدمــات النفــاذ الرقمــي فــي 
هــذه الجهــات وتقديــم التوصيــات الالزمــة 

لتطويرهــا.

تقييم تجربة الزائر في المتاحفتقييم تجربة الزائر في المكتبات

تقييم تجربة الزائر في المطاعم

تقييم تجربة الزائر في الفنادق
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مراحل مشروع التقييم:

عقــد برنامــج تدريبــي متخصص من قبل 	 
خبــراء النفــاذ الرقمــي مــن مركــز مــدى 
للعاملين في البنوك وذلك بالتنســيق 

مــع موظفــي مصــرف قطــر المركزي.

بيــن 	  مشــترك  عمــل  فريــق  تكويــن 
مصــرف قطــر المركــزي ومركــز مــدى 
لضمــان تســهيل العمــل خــال عمليــة 

التقييــم.

تحديــد موقــع 78 جهــاز صــراف آلــي 	 
لتقييمهــا مــن قبــل مركــز مــدى ووضــع 
جــدول وخطــة زمنيــة إلنطــاق عمليــة 

التقييــم.

إعــداد قائمــة بأجهــزة الصــراف اآللــي 	 
التــي اجتــازت التقييــم األولــي.

إجــراء تقييــم نهائــي لألجهــزة المرشــحة 	 
بالتعــاون مــع متطوعيــن مــن ذوي 
مــدى. كــز  مر ء  ا خبــر و  قــة   اإلعا

وقــد تــم تقييــم 78 جهــاز صــراف آلــي فــي 
مختلــف أنحــاء دولــة قطــر وفــق معاييــر 
تقييم مدى للنفاذ الرقمي، حصل منها 11 
جهــاز صــراف آلــي علــى اعتمــاد مركــز مــدى.

كمــا تــم بنــاء قــدرات عــدد 2 مــن العامليــن 
فــي مصــرف قطــر المركــزي وتدريبهمــا 
لتقييــم قابليــة النفــاذ ألجهــزة الصــراف 
اآللــي، إضافــة إلــى تدريــب 27 مــن العاملين 
فــي المصــارف والبنــوك علــى آليــات تقييــم 

ــر النفــاذ الرقمــي. معايي

تقييم ٧8 جهاز صراف آلي
 يسعى مركز مدى إلى تعزيز إمكانية وصول 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة والمتقدميــن في 
الســن لمختلــف المنصــات الرقميــة فــي 
الدولــة، بمــا فــي ذلــك الخدمــات المصرفية 
ــة للنفــاذ  ــر العالمي ــة وفقــًا للمعايي والبنكي

.)WCAG 2.1( الرقمــي
 

وفــي إطــار الشــراكة بيــن مركــز مــدى ومصــرف 
قطــر المركــزي للعمــل علــى تســهيل الوصــول 
لألفــراد  والمصرفيــة  ليــة  الما للخدمــات 
فــي دولــة قطــر بمــن فيهــم ذوي اإلعاقــة 
والمتقدميــن فــي الســن، أطلــق مركــز مــدى 
مشروعًا لتقييم عدد من أجهزة الصراف اآللي 
فــي دولــة قطــر بهــدف تقييــم قابليــة النفــاذ 
وســهولة االســتخدام لهــذه األجهــزة مــن قبــل 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة والمتقدميــن فــي 
الســن. كمــا يهــدف المشــروع العتمــاد أجهــزة 
الصــراف اآللــي التــي تجتــاز تقييم اعتماد النفاذ 
الرقمي من مدى وإعداد قاعدة بيانات تضم 
قائمــة أجهــزة الصــراف اآللــي القابلــة للنفــاذ 

فــي دولــة قطــر.

عدد أجهزة 
 الصراف 

اآللي التي 
تم تقييمها 

78
عدد أجهزة الصراف اآللي 
التي اجتازت تقييم النفاذ 

الرقمي من مركز مدى

11

13
عدد المصارف و البنوك 
التي تم تقييم أجهزتها 
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بناء القدرات 
يؤمــن مركــز مــدى بــأن تعزيــز وبنــاء قــدرات األفراد هــو التغيير األكثر 
حتميــة والــذي يضمــن اســتدامة الخدمــات المقدمــة لذوي اإلعاقة 
ــز قــدرات العامليــن فــي قطــاع  فــي دولــة قطــر. حيــث يدعــم تعزي
الثقافــة والمجتمــع معرفتهــم ومهارتهــم واســتعدادهم للعمــل، 
كمــا أنــه ينمــي مهاراتهــم لتقديــم خدمــات أكثــر ماءمــة واحترافيــة 

للفئــات المســتهدفة.

ويعمــل المركــز علــى بنــاء قــدرات شــركائه االســتراتيجيين فــي قطــاع 
الثقافة والمجتمع في مجال نفاذ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
بهــدف دمــج وتمكيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة والمتقدميــن فــي 
الســن علــى نحــو أكبــر فــي المجتمــع، مــا يعزز من اســتقاليتهم ويحقق 
المســاواة في مجال االنتفاع بكافة الخدمات المتوفرة. كما تســهم 
جهــود مــدى فــي هــذا المجــال فــي إتاحــة الفرصــة لألشــخاص ذوي 
اإلعاقــة فــي المشــاركة الفعالــة فــي الحيــاة الثقافيــة والفكريــة 

واالقتصاديــة والترفيهيــة وفــق قاعــدة متســاوية للجميــع.

االستشارات 
يعمــل المركــز عبــر شــراكات اســتراتيجية علــى تمكيــن قطــاع الثقافــة 
والمجتمع ليصبح أكثر شمًول من خال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
ويحقــق المركــز ذلــك مــن خــال بناء قدرات الشــركاء ودعم تطوير واعتماد 
المنصــات الرقميــة وفــق المعاييــر الدوليــة للنفــاذ الرقمــي وتقديــم 
االستشــارات ورفــع الوعــي وزيــادة عــدد حلــول التكنولوجيــا المســاعدة 
باللغــة العربيــة. وفــي هــذا اإلطــار يقــدم مركــز مــدى استشــارات متخصصة 
لشــركائه مــن الجهــات ذات الصلــة لصياغــة السياســات والخطــط وإعــداد 
البرامــج والمشــاريع فــي مجــال نفــاذ تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت 
والتكنولوجيــا المســاعدة، وذلــك بهــدف تمكيــن تكافــؤ الفــرص لمشــاركة 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة والمتقدميــن فــي الســن فــي المجتمــع الرقمــي 
ــم هــذه االستشــارت  ــم تقدي ــي الشــامل. ويت ــز ودعــم النظــام البيئ وتعزي
وفــق أفضــل الممارســات والمعاييــر العالميــة مــن قبــل فريــق متخصــص 

مــن الخبــراء واألخصائييــن.

ساعة استشارية مقدمة 
للشركاء االستراتيجيين في 
قطاع الثقافة والمجتمع

ساعة تدريبية تم تقديمها83
 للشركاء في قطاع الثقافة

 والمجتمع ضمن الورش
التدريبية لبناء القدرات

 متدربًا من قطاع 81
الثقافة والمجتمع ضمن 

الورش التدريبية لبناء القدرات

97

 جلسات تدريبية 
للشركاء في قطاع الثقافة 

والمجتمع ضمن الورش التدريبية 
لبناء القدرات

26

ثقافة والمجتمع تدريب في قطاع ال جانب من ورش ال
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مركز مدى شريك نفاذ الفعاليات
تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت في معرض 
الدوحة للمجوهرات 

والساعات 2020 
فــي إطــار الشــراكة بيــن مركــز مــدى والمجلــس 
الوطنــي للســياحة فــي مجــال نفــاذ تكنولوجيــا 
المعلومــات واالتصــاالت ولضمــان تجربــة تســوق 
للمجوهــرات  الدوحــة  معــرض  فــي  شــاملة 
والســاعات الــذي عقــد فــي الفتــرة 24 – 29 فبرايــر 
2020 فــي مركــز الدوحــة للمعــارض والمؤتمــرات، 
تكنولوجيــا  نفــاذ  شــريك  بصفتــه  المركــز  قــام 
المعلومات واالتصاالت للمعرض، بتوفير إمكانية 
نفــاذ تكنولوجيــا المعلومــات واإلتصــاالت وفــق 
أفضــل الممارســات والمعاييــر العالميــة، إضافــة 
إلــى ضمــان تقديــم خدمــة عمــاء شــاملة. وقــدم 
المركــز العديــد مــن الحلــول التكنولوجيــة لتســهيل 
نفــاذ األشــخاص ذوي اإلعاقــة والمتقدميــن فــي 

الســن إلــى المعــرض وأنشــطته.

وقــد وفــر مركــز مــدى منطقــة خاصــة لتقديم خدمة 
عمالء شاملة يشــرف عليها فريــق متخصــص يوفر 
الدعــم الالزم مــن خــالل أجهــزة وحلــول التكنولوجيا 
ــل ودعــم  ــز التواصــ ــة لتعزيــ ــد الحاجــ المســاعدة عنــ

االستقاللية فــــي االختيــــار والتسوق.

كمــا عقــد مركــز مــدى عــدة جلســات استشــارية 
للمجوهــرات  الدوحــة  معــرض  عمــل  لفريــق 
والســاعات إضافــة إلــى تقديــم 4 ورش تدريبيــة 
لبناء قدرات موظفي معرض الدوحة للمجوهرات 
والســاعات حول عملية التســجيل وخدمة العماء 
الشــاملة وكيفيــة التعامــل مــع الــزوار مــن ذوي 
اإلعاقة واستخدام أجهزة التكنولوجيا المساعدة.
إنشــاء منطقــة خدمــة عمــاء ومنطقــة  وتــم 
اســتعامات شــاملة وفــق المعاييــر العالميــة فــي 
موقــع معــرض الدوحــة للمجوهــرات و الســاعات 
التكنولوجيــا  حــًا مــن حلــول   19 وتزويدهــا ب 
المســاعدة للتواصــل مــع المشــاركين والــزوار مــن 
األشــخاص ذوي القيــود الوظيفيــة علــى مــدى 6 
أيــام. هــذا إلــى جانب إعداد منشــورات مزودة برمز 
شــريطي )QR Code( لترجمــة المحتــوى إلــى لغــة 

اإلشــارة مــع توفيــر خاصيــة الوصــف الصوتــي.
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مركز مدى شريك نفاذ 
تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت في معرض 
“هي” لألزياء العربية 2020

والمجلــس  مــدى  مركــز  بيــن  الشــراكة  ضمــن 
الوطنــي للســياحة، شــارك مركــز مــدى فــي تنظيــم 
معــرض “هــي” لألزيــاء العربيــة بصفتــه شــريك 
نفــاذ تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت. وقــد 
جــاءت هــذه المشــاركة الفعالــة بهــدف ضمــان 
ســهولة وصول ومشــاركة األشخاص ذوي القيود 
الوظيفية )األشــخاص ذوي اإلعاقة والمتقدمين 
خــال تقديــم  المعــرض مــن  الســن( فــي  فــي 
خدمــة عمــاء شــاملة وتوفيــر أجهــزة التكنولوجيــا 

المســاعدة.

وقــد تــم تنظيــم معــرض “هــي” لألزيــاء العربيــة 
فــي نســخته الســابعة عشــرة فــي 2٧ نوفمبــر 2020 
وعلــى مــدى خمســة أيــام بمركــز الدوحــة للمعــارض 
والمؤتمرات، تحت رعاية ســعادة الشــيخة المياســة 

بنــت حمــد آل ثانــي.

كمــا قــام مركــز مــدى بعقــد عــدة جلســات تدريبيــة 
لفريــق عمــل المعــرض تناولــت محــاور متعــددة 
للنفــاذ  القابلــة  التســجيل  عمليــة  أبرزهــا  كان 
الشــاملة. واالســتعامات  العمــاء  وخدمــة 
كمــا قــدم المركــز12 حــًا مــن حلــول التكنولوجيــا 
المساعدة لتسهيل نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة 
المعــرض  لخدمــات  الســن  فــي  والمتقدميــن 
وتمكينهم من المشاركة في فعالياته المتنوعة.

 مركز مدى يشارك 
في احتفالية “األسبوع 
الدولي للوصول الحر” 

شــارك مركــز مــدى فــي نــدوة نقاشــية بعنــوان 
“الوصــول الحــر فــي زمــن كوفيــد 19“ ضمن احتفال 
مكتبــة قطــر الوطنيــة باألســبوع الدولــي للوصــول 
الحر 2020 “العمل لتحقيق األهداف: العمل لبناء 
الشــمولية والمســاواة البنيويــة“، حيــث ناقــش 
المركــز “مصــادر الوصول الحر للباحثين والمبتكرين 
لتعزيــز إمكانيــة النفــاذ لألشــخاص ذوي اإلعاقــة 
والمتقدميــن فــي الســن خــال جائحــة كوفيد 19“. 

وأكــد المركــز علــى أهميــة الوصــول الحــّر مــن خــالل 
المشــاريع البحثيــة، مثــل “رمــوز التواصــل”، ومــا لــه 
مــن أهميــة فــي زيــادة عــدد الحلــول واالبتــكارات 
التــي تعــزز النفــاذ الرقمــي لألشــخاص ذوي اإلعاقة. 
كمــا تــم اســتعراض برنامــج مــدى لالبتــكار بمســاراته 
المتعــددة وعلــى رأســها المنــح التــي يقدمهــا مــن 
أجــل توفيــر مــوارد مفتوحــة المصــدر للمبتكريــن 

والباحثيــن.
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ساعات تدريبية لبناء 
القدرات

104
%90

معدل النفاذ الرقمي 
للمواقع اإللكترونية 

الحكومية

جلسة استشارية 
79

  تطبيق إلكتروني خضع
لتقييم النفاذ الرقمي

38
 منصات إلكترونية حصلت على

اعتماد مدى للنفاذ الرقمي

6

الخدمات اإلضافية 
التي قدمت 

للجهات األخرى

 اعتماد مدى للنفاذ الرقمي للموقع 
اإللكتروني للهيئة العامة للطيران المدني

اعتماد مدى للنفاذ الرقمي للموقع اإللكتروني لبورصة قطر

اعتماد مدى للنفاذ الرقمي للموقع اإللكتروني لتسمو

اعتماد مدى للنفاذ الرقمي 
للموقع اإللكتروني لوزارة 

الصحة العامة

اعتماد مدى للنفاذ الرقمي للموقع 
اإللكتروني لوزارة الثقافة والرياضة

 اعتماد مدى للنفاذ الرقمي لجهاز 
الخدمة الذاتية للنيابة العامة

عملية تقييم 
لتجربة الزائر 

1القابلة للنفاذ
جانب من عملية تقييم تجربة 
الزائر في مكتبة جامعة قطر
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برنامج التدريب المفتوح 2020
ــاء  يقــدم مركــز مــدى برنامــج التدريــب المفتــوح بهــدف بن
القدرات في مجال نفاذ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
لتمكين وتعزيز دمج األشخاص ذوي اإلعاقة والمتقدمين 
فــي الســن فــي المجتمــع وتهيئــة البيئــة المحيطــة لتكــون 
أكثــر قابليــة للنفــاذ. ومــن أجــل ضمــان تحقيــق األهــداف 
المرجــوة منــه، يتــم تنفيــذ هــذا البرنامــج المتــاح أمــام 
جميــع أفــراد المجتمــع وفــق أفضــل الممارســات والمعاييــر 
العالميــة فــي هــذا المجــال. حيــث تــم خــال العــام 2020 
تقديــم 43 ورشــة تدريبيــة لبنــاء قــدرات أكثــر مــن 687 
متدربــًا. وتوزعــت المحــاور الرئيســية لهذه الــورش التدريبية 
علــى ثــاث مجــاالت حيويــة: نفــاذ تكنولوجيــا المعلومــات 
واالتصــاالت، السياســات وأفضــل الممارســات العالميــة 
فــي مجــال نفــاذ تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، 
والتكنولوجيــا المســاعدة. ويمكــن التســجيل فــي البرنامــج 
عبــر زيــارة موقــع مــدى اإللكترونــي، حيــث تتــم مراجعــة 

وتحديــث قائمــة الــورش التدريبيــة باســتمرار.

متدربًا في الورش 
التدريبية لبناء القدرات

687

ورشة تدريبية لبناء القدرات

43
ساعة تدريبية

136
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4
استجابة مركز 
مدى لجائحة 

كوفيد 19

فرضــت جائحــة كوفيــد - 19  علــى مختلــف قطاعــات 
المجتمع في جميع أنحاء العالم اتخاذ إجراءات وقائية 
للحــد مــن انتشــار العــدوى بيــن أفــراد المجتمــع. وحرصــًا 
من مركــــز مــــدى علــــى الحفــــاظ علــــى صحــة وســالمة 
العمـالء والشـركاء والموظفيـن وعائالتهـم، قـرر المركـز 

اعتمـاد نظـام العمـل عـن بعـد منـذ 12 مـارس 2020.

وقــد حــرص المركــز علــى اســتمرارية العمــل خــال 
هــذه األزمــة لضمــان حقــوق األشــخاص ذوي القيــود 
الوظيفيــة )األشــخاص ذوي اإلعاقــة والمتقدميــن 
فــي الســن( فــي النفــاذ الرقمــي فــي جميــع األوقــات 
والظــروف، وإلتاحــة نظــام تعليمــي شــامٍل علــى 
جميــع المســتويات ودعــم التعلــم المســتمر مــن 
خــال تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، وتمكيــن 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن المشــاركة فــي الحيــاة 
ــا المعلومــات واالتصــاالت. ــر تكنولوجي ــة عب الثقافي

وقــام مركــز مــدى باتخــاذ مجموعــة مــن التدابيــر 
وتفعيلها من أجل ضمان تقدم العمل بشــكل ســليم 
وتافــي أي انقطــاع فــي تقديــم الخدمــات للفئــات 
المســتهدفة. كمــا اســتأنف المركــز العمــل عــن بعــد 
بهدف ضمان عدم توقف أو تأثر الخدمات المقدمة 
لشــركائه االســتراتيجيين والجهــات الحكوميــة وغيــر 
الحكوميــة واألشــخاص ذوي اإلعاقــة والمتقدميــن 
فــي الســن. وتــم العمــل بشــكل عاجــل علــى تطويــر 
والبوابــات  المنصــات  وإطــاق  الحلــول  مختلــف 
الرقميــة المتنوعــة لتلبيــة حاجــات المجتمــع خــال 
هــذه األوقــات االســتثنائية، إضافــة لتوفيــر الدعــم 
المتخصــص الســريع لتخفيــف اآلثــار التي من الممكن 

أن تســببها األزمــة الراهنــة.

4
استجابة 

مركز مدى 
لجائحة 

كوفيد 19
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إطاق البوابات الرقمية الشاملة 
نظــًرا للظــروف الراهنــة التــي يشــهدها العالــم ودولــة قطــر والواقــع الــذي 
تفرضــه جائحــة فيــروس كورونــا )كوفيــد - 19(؛ وإدراًكا مــن مركــز مــدى 
ألهمية توافر منصات رقمية شــاملة تســاعد الجميع، دون اســتثناء، على 
إمكانيــة الوصــول الرقمــي واالســتفادة مــن الخدمــات والمزايا المتاحة عبر 
ــا  ــة؛ وتحقيًق ــر العالمي تلــك المنصــات وفــق أفضــل الممارســات والمعايي
لرســالته التي يســعى من خالها إلى تقديم الخدمات وإطاق اإلمكانات 
الكامنة لألشخاص ذوي اإلعاقة والمتقدمين في السن عبر بناء القدرات 
ودعــم تطويــر المنصــات الرقميــة، أطلــق مركــز مــدى بوابتيــن تدعمــان 
الوصــول إلــى المعلومــات فــي قطاعــات التعليــم والثقافــة والمجتمــع 
أال وهمــا بوابــة دعــم الثقافــة والمجتمــع وبوابــة دعــم التعليــم الرقمــي 

الشــامل.

بوابة دعم التعليم الرقمي الشامل
تســهم “بوابــة دعــم التعليــم الرقمــي الشــامل” فــي دعــم 
التعليــم عــن بعــد كمبــادرة تضمــن شــمولية التعليم لجميع 
الطلبــة وخاصــة ذوي اإلعاقــة. تحتــوي هــذه البوابــة علــى 
البرامج والمصادر التعليمية المفتوحة )OERs( المتوافرة 
في المجال العام لإلنترنت مع ترخيص مفتوح حيث تقدم 
هــذه البوابــات مجموعــة مــن الخدمــات التفاعليــة عبــر 
اإلنترنــت للمعلميــن والمتعلميــن وأوليــاء األمــور وغيرهــم 
من المشــاركين في عملية التعليم، كما توفر المعلومات 
واألدوات والمــوارد الازمــة لدعــم وتعزيــز التعليــم وفــق 
ــم الرقمــي  ــة التعلي ــم وبيئ ــم العالمــي للتعّل ــدأ التصمي مب
الشــامل. باإلضافــة إلــى ذلــك، تتضمــن البوابــة مجموعــة 
ــى أقســام  ــم تصنيفهــا إل متنوعــة مــن التطبيقــات التــي ت
لتحســين مهــارات محــددة كالقــراءة والكتابــة واإلدراك 
والرياضيــات، إضافــًة إلــى المــوارد التعليميــة القابلــة للنفــاذ 
المصممــة والمطــورة الحاصلــة علــى اعتمــاد مركــز مــدى 
لتلبيــة احتياجــات الطــاب مــن كافة المســتويات والقدرات 
واإلمكانــات المعرفيــة بشــكل عــام والطــاب مــن ذوي 

اإلعاقــة بشــكل خــاص.

بوابة دعم الثقافة والمجتمع 
تؤمــن “بوابــة دعــم الثقافــة والمجتمــع” الوصــول للمصــادر 
الرقميــة المتوفــرة كمبــادرة تهــدف إلــى تمكيــن نفــاذ ذوي 
القيود الوظيفية )األشخاص من ذوي اإلعاقة والمتقدمين 
فــي الســن( إلــى المصــادر والخدمــات اإللكترونيــة المتوفــرة 
والتــي يحتاجهــا الفــرد بشــكل يومــي، كالخدمــات الحكوميــة 
اإللكترونيــة وخدمــات الشــراء اإللكتروني والخدمات الصحية 
اإللكترونيــة والعديــد مــن المصــادر المفيــدة والمعتمــدة 

األخــرى ضمــن بوابــة واحــدة.

وقــد حــرص المركــز من خــالل هاتين البوابتين 
علــى توفيــر أكبــر قــدٍر ممكــن مــن التطبيقــات 
والمصــادر المفتوحــة والخدمــات المحليــة 
والعالميــة المتنوعــة المقدمــة عــن بعــد 
بحيــث يتمكــن األشــخاص مــن الحصــول علــى 
المعلومات والدعم عبر الروابط والصفحات 
المدرجــة فــي هــذه البوابــات. كمــا يعمــل 
المركــز علــى تحديــث هــذه البوابــات وتقييــم 
فاعليتهــا وفائدتهــا علــى نحــو مســتمر بمــا 
يضمــن تحقيــق المنفعــة للجميــع مــن خــالل 
إمكانيــة النفــاذ إلــى تكنولوجيــا المعلومــات 

واالتصــاالت.
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5
أنشطة مدى

االبتكار

برنامج مدى لالبتكار
يهــدف برنامــج مــدى لابتــكار لتشــجيع المبتكريــن علــى 
ــة لألشــخاص ذوي  ــة باللغــة العربي ــول تكنولوجي إيجــاد حل
اإلعاقــة والمتقدميــن فــي الســن فــي قطر والعالم، وذلك 
مــن خــال مجموعــة مــن المســارات التــي تتضمــن المنــح 
والتعريب والمسابقات ودعم ريادة األعمال والمصادقة. 
ويســعى هذا البرنامج إلى تشــجيع توســيع  نطاق  الســوق 
للقطــاع الخــاص فــي هــذا المجــال ليلبــي احتياجــات العالــم 
العربــي وزيــادة الوعــي بمجــال التكنولوجيــا المســاعدة بيــن 
المبتكريــن. ويقــدم مركــز مــدى عبــر جميــع هــذه المســارات 
خبراتــه الواســعة فــي هــذا المجــال باإلضافــة إلــى مشــورة 
المختصين المحترفين وآراء المستخدمين النهائيين بهدف 
تطويــر الحلــول وتحســينها ضمــن أفضــل المعاييــر الدوليــة.

دعم رواد 
األعمال

 برنامج 
المصادقة

 المنح المسابقات
والتعريب
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دعم رواد األعمال
يهــدف هــذا الدعــم إلــى توفيــر فــرص لألفــراد والمؤسســات 
الناشــئة المهتمــة بالتكنولوجيــا واالبتــكار والتــي قدمــت منتجــات 
أو خدمــات فــي مجــال النفــاذ الرقمــي والتكنولوجيــا المســاعدة؛ 
وذلــك بهــدف تمكينهــم ومســاعدتهم فــي النجــاح والدخــول إلــى 

الســوق المحليــة والعالميــة.

حاضنة األعمال الرقمية
مــدى  مركــز  بيــن  الشــراكة  تهــدف 
وحاضنــة األعمــال الرقميــة )DIC( التــي 
ــة وزارة المواصــات  تعمــل تحــت رعاي
واالتصــاالت لتعزيــز االبتــكار فــي مجال 
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت 
الشــباب  بيــن  ســيما  ال  قطــر  فــي 
لبــدء أو تطويــر شــركاتهم الرقميــة. 
ويعمــل المركــز علــى توفيــر الدعــم 
تكنولوجيــا  لتســخير  األعمــال  لــرواد 
لتطويــر  واالتصــاالت  المعلومــات 
منتجــات أو حلــول أو خدمــات مبتكــرة 
من شأنها أن تسهم في تحسين حياة 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي قطــر 
والمنطقــة. حيــث تشــمل الخدمــات 
المقدمة لرواد األعمال في إطار هذه 
الشــراكة مســاحات مكتبيــة مجانيــة 
والدعــم الفنــي والتدريــب والمشــورة 
ودعــم الوصــول إلــى أســواق النفــاذ 

الرقمــي والتكنولوجيــا المســاعدة. 

حاضنة قطر لألعمال
ــة  عقــد مركــز مــدى شــراكة مــع حاضن
قطــر لألعمــال )QBIC( وهــي واحــدة 
مــن أكبــر حاضنــات األعمــال متعــددة 
االســتخدامات فــي منطقــة الشــرق 
التــي  إفريقيــا  وشــمال  األوســط 
تقــدم خدمــات الدعــم لمســاعدة رواد 
لديهــم  الذيــن  األعمــال والشــركات 
أفــكار لبــدء عمــل تجــاري أو يرغبــون 
فــي تنميــة نشــاطهم التجــاري القائــم 
بالفعــل. وتهــدف الشــراكة بيــن مــدى 
دعــم  إلــى  لألعمــال  وحاضنــة قطــر 
المبتكريــن ورواد األعمــال مــن خــال 
مســاعدتهم علــى تطويــر أفكارهــم 
واحتضــان أعمالهــم وتقديــم الدعــم 
والخبــرة والتدريــب المناســب إضافــة 
إلــى تســهيل التواصــل مــع أصحــاب 
المصلحــة فــي مجــال النفــاذ الرقمــي.

 مركز ساس لريادة 
األعمال في سلطنة عمان

بيــن مركــز مــدى  الشــراكة  تهــدف   
وساس عمان إلى دعم إمكانية النفاذ 
الرقمــي وريــادة األعمــال فــي مجــال 
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت 
أصحــاب  مــع  والتعــاون  بالتنســيق 
صناعــة  فــي  المعنييــن  المصلحــة 
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت 
فــي ســلطنة عمــان ودولة قطر. ويعد 
ســاس )SAS( برنامجــًا وطنيــًا متميــزًا 
لريــادة األعمــال فــي مجــال تكنولوجيــا 
المعلومــات واالتصــاالت )ICT( يعمــل 
علــى توفيــر أســس تطويــر المشــاريع 
د  روا فــاق  آ وتوســيع  لمبتكــرة  ا
األعمــال إلطــاق مشــاريع تكنولوجيــا 
المعلومــات التــي تعــزز روح المبــادرة 
فــي قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات 

واالتصــاالت فــي عمــان.  

فــي إطــار برنامــج مــدى لابتــكار، قــام مركــز 
مــدى بعقــد شــراكات متميــزة مــع حاضنــات 
األعمــال التــي تشــكل منصــة هامــة النطــاق 
أفــكار رواد االعمــال والمبتكريــن، وذلك بهدف 
تطويــر ودعــم االبتــكارات الناشــئة فــي مجــال 
النفاذ الرقمي. ويقوم المركز بتقديم التدريب 
والمشــورة والخبــرة الازمــة لــرواد األعمــال 
إضافــة إلــى دعــم تطويــر وتقييــم حلــول النفــاذ 
الرقمــي بهــدف ضمــان الفائــدة القصــوى مــن 
هــذه االبتــكارات لألشــخاص ذوي اإلعاقــة 

والمتقدميــن فــي الســن.
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قطر تفوز بجائزة القمة العالمية لالبتكار 
الرقمي 2020 عن فئة التمكين والشمولية

 ابتكار "بونوكل " القطري الذي تم دعمه والمصادقه عليه
 من قبل برنامج مدى لالبتكار يفوز بجائزة القمة العالمية

 2020 عن فئة التمكين والشمولية من خالل أول حل
.يترجم المحتوى العربي الى برايل من خالل خلية واحدة

Endorsed by Mada

2020
ENDORSEMENT
مصادق من مركز مدى

مدى فاب الب
عمــل مركــز مــدى بالتعــاون مــع شــركة ابتــكار علــى إنشــاء 
ــم  ــذي ت ــع( وال ــر التصني وإطــاق "مــدى فــاب الب" )مختب
اعتمــاده مؤخــرًا مــن قبــل "مؤسســة فــاب" كجــزء مــن 
الشــبكة الدوليــة لمختبــرات فــاب والتــي تضــم أكثــر مــن 

1900 مختبــر حــول العالــم.

وتكمــن أهميــة مــدى فــاب الب فــي أنــه أول مســاحة عمليــة 
فــي مجــال التكنولوجيــا الشــاملة والتصنيــع الرقمــي فــي 
المنطقــة، ويعــد بمثابــة بيئــة عمــل تفاعليــة قابلــة للنفــاذ 
ومشــجعة للجميــع بمــا فــي ذلــك األشــخاص مــن ذوي 
اإلعاقــة علــى االبتــكار والتصنيــع وتحويــل األفــكار اإلبداعيــة 
إلــى اختراعــات وتطويــر وتبــادل المعــارف والخبــرات ممــا 
يســهم فــي تحقيــق تنميــة مســتدامة اقتصادًيــا واجتماعًيــا.

ويعــد مختبــر مــدى فــاب الب مركــزًا لالبتــكار والّتعلــم، فهــو 
مختبــر للتصنيــع الرقمــي مــزود باألجهــزة والمعــدات التــي 
تتيــح للمخترعيــن ورواد األعمــال والطــالب والفنانيــن تحويــل 
أفكارهــم وإبداعاتهــم إلــى واقــع فعلــي وعملــي، وذلــك 
مــن خــالل تصميــم النمــاذج األوليــة إلبتكاراتهــم وتصنيعهــا 
ومشــاركتها مــع مجتمــع تفاعلــي مــن التقنييــن والباحثيــن 

والصنــاع والمبتكريــن.
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المسابقات
يرعــى مركــز مــدى بالتنســيق مــع الشــركاء 
المحلييــن واإلقليمييــن والدولييــن مســابقات 
حلــول  ومطــوري  للمبتكريــن  الفــرص  تتيــح 
النفــاذ إلــى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
والتكنولوجيا المساعدة للحصول على التمويل 
األساسي لدعم منتجاتهم أو خدماتهم؛ بحيث 
يمكنهــم االســتفادة مــن هــذه الجوائــز فــي 
تنميــة وتطويــر ابتكاراتهــم لتحقيــق أكبــر فائدة 
ممكنــة. وفــي هــذا الصــدد؛ شــارك مــدى فــي 
العديــد مــن الفعاليــات التــي قــّدم مــن خالهــا 

جوائــز ماديــة مــن ضمنهــا:

نجوم العلوم 2020
قــدم مركــز مــدى الدعــم لمتســابقي الموســم الثانــي عشــر 
من مسابقة “نجوم العلوم“ في مجال ابتكار حلول النفاذ 
الرقمــي والتكنولوجيــا المســاعدة. حيــث عقــد المركــز دورة 
تدريبيــة للمتســابقين حــول إمكانيــة النفــاذ إلــى تكنولوجيــا 
المعلومــات واالتصــاالت واإلدمــاج اإللكترونــي لتمكينهــم 
من تطوير وتعزيز حلولهم الخاصة مع وضع إمكانية النفاذ 
فــي االعتبــار. كمــا وفــر مــدى أيًضــا للمتســابق أحمــد فتــح 
الله الفائز بالمركز الثاني في المســابقة استشــارات خبرائه 
المختصيــن فــي هــذا المجــال لتطويــر منصتــه التعليميــة 

باســتخدام المكعبــات اإللكترونية. 

وتأتــي هــذه الجهــود فــي إطــار الشــراكة بيــن مركــز مــدى و 
”نجــوم العلــوم” البرنامــج الرائــد في العالم العربي في مجال 
االبتــكار، وإحــدى مبــادرات مؤسســة قطــر للتربيــة والعلــوم 
وتنمية المجتمع، لتعزيز وتوفير الوعي والخدمات المتعلقة 
تكنولوجيــا  نفــاذ  حلــول  تطويــر  ودعــم  الرقمــي  بالنفــاذ 

المعلومــات واالتصــاالت فــي قطــر والمنطقــة العربيــة.

وقــد قــدم المهنــدس أحمــد فتــح اللــه مشــروع منصــة 
ــة  ــة وهــي تقني ــات اإللكتروني ــة باســتخدام المكعب تعليمي
تســتخدم مجموعــة مــن المكعبــات الحقيقيــة مغطــاة 
بشاشــات تتواصــل وتنســق مــع بعضهــا البعــض إلضفــاء 
الحيويــة علــى األنشــطة التعليميــة. وتضــم مكتبتهــا ألعابــًا 
باللغتين اإلنجليزية والعربية ذات تركيز تربوي نفسي كبير 
يعمــل جنبــًا إلــى جنــب مــع خوارزميــات التعلــم اآللــي لتحليل 
أنمــاط تعلــم األطفــال للمســاعدة فــي تشــخيص مشــاكل 

التطــور المبكــرة فــي حــال ظهورهــا. 
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 جائزة مدى – األلكسو 2020 
لتطبيقات الجوال لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة

نظــم مركــز مــدى بالتعــاون مــع المنظمــة العربيــة للتربيــة 
والثقافــة والعلــوم )األلكســو(، جائــزة مــدى - األلكســو 
للّتطبيقــات الجّوالــة لعــام 2020 ألفضــل تطبيــق للهاتــف 
الجّوال باللغة العربية بغرض تحسين حياة األشخاص ذوي 
اإلعاقة. ويسعى مدى من خال إطاق هذه الجائزة إلى 
نشــر الوعــي وتوجيــه أنظــار الــرأي العــام ووســائل اإلعــام 
نحــو أهميــة تطبيقــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن أجــل 
تحســين قدراتهــم الجســدية وتحســين ظــروف حياتهــم مــن 
خــال تطبيقــات الجــوال. وكانــت الجائــزة مــن نصيب كل من 
أمانــي أبــو العــا مــن دولــة قطــر عــن تطبيقها “الموســوعة 
التعليميــة”، و شــركة حيــاة لتكنولوجيــا المعلومــات مــن 

ســلطنة عمــان عــن تطبيقهــا “ســاينبوك”.

 جائزة مدى
سيدستارز لنفاذ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

جائــزة مــدى - ســيد ســتارز إلمكانيــة النفــاذ إلــى تكنولوجيــا 
المعلومــات واالتصــاالت: وهــي جائــزة عالميــة للشــركات 
الناشــئة فــي مجــال النفــاذ إلــى تكنولوجيــا المعلومــات 
واالتصــاالت والتــي تمــارس نشــاطها لفتــرة أقــل مــن 4 
ســنوات. يشــرف علــى الجائــزة كل مــن مــدى وشــركة ســيد 
ســتارز، ويتــم مــن خالهــا ترشــيح ابتــكار أو فكــرة مبتكــرة أو 
منتــج أو خدمــة فــي مجــال النفــاذ الرقمــي. وخــال قمــة 
سيدســتارز العالميــة لعــام 2020، تــم اإلعــان عــن الفائزيــن 
بجائــزة مــدى لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت للعــام 
2019. وتــم منــح الجائــزة لــكل مــن تالــوف والزاريللــو. وقــد 
قــدم مــدى الدعــم لابتــكارات التــي كشــفت عنهــا هاتيــن 
الشركتين الناشئتين، والتي تهدف إلى تحسين حياة ذوي 

اإلعاقــة عبــر برنامــج مــدى لابتــكار.

هاكاثون أوريدو 5G  االفتراضي 2020
شــارك مركــز مــدى فــي أول هاكاثــون 5G افتراضــي 
يعقــد فــي دولــة قطــر بالتعــاون مــع شــركة أوريــدو 
لتوفيــر منصــة ألصحــاب األفــكار المبتكــرة لتمكينهــم 
من تطوير أفكارهم الريادية. وتهدف هذه الفعالية 
لدعــم رواد األعمــال وتطويــر االبتــكارات فــي مجــال 
المعلومــات  وتكنولوجيــا   5G الخامــس  الجيــل 
واالتصاالت. حيث قام مركز مدى بعرض حلول ذكية 
لتعزيــز النفــاذ الرقمــي فــي البيــوت الذكيــة ومعاييــر 
تصميــم هــذه الحلــول واالبتــكارات التي  تســاهم في 
تحقيــق المزيــد مــن االســتقالية لألشــخاص ذوي 

اإلعاقــة والمتقدميــن فــي الســن.

واســتضافت الفعاليــة مئــات المشــاركين مــن طلبــة 
القطاعــات  مــن مختلــف  الجامعــات والمهتميــن 
والشــركات الناشــئة، كمــا تنافــس فــي الهاكاثــون 
46 فريــق وأكثــر مــن 160 تطبيقــًا فــي أربــع فئــات 
تضمنــت حلــول األشــياء الذكيــة Smart X  وحلــول 
التكنولوجيــا فــي الرياضــة eSports وحلــول اإلعــام 
والترفيــه وحلــول التكنولوجيــا فــي مجــال التعليــم. 
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صــادق مركــز مــدى فــي عــام 2020 علــى تطبيــق الزاريللــو 
لألجهــزة الذكيــة الــذي يوفــر، ألّول مــّرة فــي العالــم، حــّا 
متكاما للتوجيه في المباني وعبر المدن لألشخاص ذوي 
اإلعاقة البصرية من خال الرســائل الصوتية التي تمكنهم 

أيضــًا مــن معرفــة الموقــع الحالــي والخدمــات القريبــة.

كمــا تمــت المصادقــة علــى بوابــة ألعــاب ونــدر تــري القابلــة 
للنفــاذ والتــي تقــدم حلــواًل تفاعليــة ُمعــززة إلشــراك األطفال 
ذوي اإلعاقــة فــي تطويــر مهاراتهــم المعرفيــة باســتخدام 

األلعــاب التفاعليــة مــن خــالل كاميــرا الحاســوب.

وحصــل تطبيــق كاس كويــز بــدوره علــى مصادقــة برنامــج 
مــدى لابتــكار، حيــث يقــدم التطبيــق منصــة تعليميــة 
تفاعليــة تعــزز معرفــة الطالــب ذوي صعوبــات التعّلــم 
وتنمــي مهاراتــه فــي الرياضيــات والعلــوم بطريقــة مســلية 

عبــر اســتخدام حلــول التكنولوجيــا الحديثــة.

تتوفــر تفاصيــل إضافيــة حــول هــذه الحلــول والتطبيقــات على 
/https://mip.qa :بوابــة برنامــج مدى لالبتكار

برنامج المصادقة
الشــركات  لبرنامــج  ا اســتهدف 
لديهــا  التــي  والمحليــة  الدوليــة 
حلول قائمة في مجال التكنولوجيا 
للســوق  هــزة  لجا ا لمســاعدة  ا
والدعــم  المصادقــة  وتتطلــب 
للوصــول إلــى ســوق أوســع فــي 
قطــر والمنطقــة العربيــة. وتخضــع 
هــذه  علــى  الناجحــة  المصادقــة 
الحلــول إلــى معاييــر صارمــة تســتند 
إلــى التقييمــات الفنيــة وتقييمــات 
المســتخدم النهائــي. وقــد تمــت 
المصادقــة على أجهزة التكنولوجيا 

المســاعدة التاليــة:
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رينيه اسبينوزا
 المؤسس والرئيس التنفيذي، الزاريللو 

تشيلي

تعد جائزة مدى للنفاذ 
إلى تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت تقديًرا كبيًرا لنا، 
ونعتقد أنها ستكون مفتاح 
توسعنا في منطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا.
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المنح والتعريب
عمــل مــدى بالتعــاون مــع الجهــات 
المعنيــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة 
علــى تحديــد احتياجاتهــم مــن حلــول 
التكنولوجيــا المســاعدة والنفــاذ 
الرقمي باللغة العربية وبما يتاءم 
مــع الثقافــة القَطريــة. وقــد قــام 
الناشــئة  الشــركات  بدعــم  مــدى 
ورواد األعمــال لتعريــب وتوطيــن 
أجهــزة وحلــول تكنولوجيــة باللغــة 
العربيــة مــن خــال برنامــج مــدى 
لابتــكار، وذلــك بهــدف تحســين 
النفــاذ الرقمــي لذوي اإلعاقة على 
واإلقليمــي  المحلــي  المســتوى 
والدولــي، وكان أبــرز هــذه الحلــول:

 جهاز الخدمات 
اإللكترونية الحكومية الذاتية

 DOT “ ــة ــا الكوري تعــاون مركــز مــدى مــع شــركة التكنولوجي
Incorporation ” من خال تمويل تعريب وتوطين أول جهاز 
للخدمات اإللكترونية الحكومية الذاتية قابل للنفاذ من قبل 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة والمتقدميــن فــي الســن. ويطبــق 
هــذا الجهــاز نظــام إداري متطــور يناســب عصــر المعلومــات 
الرقمية حيث يمكن تثبيته في أي مؤسســة إدارية أو مكان 
عــام لتمكيــن الجميــع من إنجــاز وطلب وتلقي كافة الخدمات 
اإللكترونية المتاحة في أجهزة الخدمة الذاتية األخرى. وتوفر 
منصة All in One Kiosk خدمات حكومية متنوعة مثل إصدار 
التراخيــص أو الشــهادات دون الحاجــة إلــى الذهــاب إلــى أي 
مكاتــب إداريــة. وقــد ركــز مدى على مراعاة التصميم الشــامل 
فــي إنشــاء هــذه األجهــزة، حيــث أنهــا تجمــع مختلــف الحلــول 
التي تتناســب مع األشــخاص ذوي اإلعاقة والمتقدمين في 
السن. كما قدم المركز مجموعة من الحلول التقنية لواجهات 
أجهــزة الخدمــة الذاتيــة الحكوميــة، والتي تعمل على توســيع 
واجهــة الشاشــة التــي تعمــل باللمــس وإدراج طريقــة برايــل 
وإصدار الصوت وإمكانية وصول الكراسي المتحركة وجعلها 
فــي متنــاول األشــخاص ذوي اإلعاقــات البصريــة والجســدية 

والمعرفية.

ــر خدمــات تجديــد والتحقــق  ويعمــل مركــز مــدى علــى توفي
مــن صالحيــة البطاقــة الصحيــة مــن خــالل أكشــاك الحكومــة 
اإللكترونية، لضمان توفر هذه الخدمات بشــكل قابل للنفاذ  
لجميع المستخدمين وعلى رأسهم األشخاص ذوي اإلعاقة 

والمتقدميــن فــي الســن. 

بوابة ألعاب وندر تري
عمــل مركــز مــدى وونــدر تري Wonder Tree معًا لتحســين 
إمكانيــة النفــاذ إلــى هــذه المنصــة بهــدف تقليــل االعتمــاد 
علــى الحلــول الماديــة وزيــادة األســاليب الرقميــة لتلبيــة 
احتياجــات العــاج والتعليــم، إضافــة إلــى  قيــام مــدى بدعم 
توطيــن وتعريــب هــذه البوابــة لتصبــح متاحــة للجميــع. 
ويمكــن أن توفــر بوابــة ونــدر تــري جلســات العــاج الحركــي 
لألطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة للوظائــف الحركيــة 
التقدميــة مــن خــال األلعــاب القائمــة علــى الواقــع المعــزز 
ــة الحركيــة  المصممــة خصيًصــا لتلبيــة االحتياجــات التنموي
والمعرفيــة واالجتماعيــة لألطفــال مــن ذوي االحتياجــات 
الخاصــة. كمــا توفــر هــذه األلعــاب تقاريــر واضحــة وفــق 
مقيــاس معتمــد لآلبــاء والمعالجيــن علــى حــد ســواء بغــرض 

التقييــم وإجــراء التدخــات المختلفــة. 

وتشــكل ألعــاب ونــدر تــري القابلــة للنفــاذ حــاًل واقعيــًا ُمعــززًا 
ُيشــرك األطفــال ذوي اإلعاقــة فــي تطويرهــم العالجــي 
فعبــر  بالمــرآة.  العــالج  مفهــوم  باســتخدام  والمعرفــي 
اســتخدام كاميــرا ويــب علــى جهــاز كمبيوتــر أو شاشــة، يمكــن 
اســتخدام بوابــة ونــدر تــري إلضفــاء البهجــة علــى العــالج 
البدنــي والمعرفــي لألطفــال مــن خــالل ألعــاب الواقــع المعزز 
التفاعليــة والممتعــة والقابلــة للنفــاذ والتطويــر بســهولة. 
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البحوث والمنشورات

أولــى مركــز مــدى فــي عــام 2020 اهتمامــًا خاصــًا بالبحــوث 
والمنشــورات فــي مجــال نفــاذ تكنولوجيــا المعلومــات 
واالتصــاالت، ويســعى المركــز بشــكٍل حثيــٍث إلــى قيــادة 
عجلة النهوض بممارسات الصناعة الرائدة على المستوى 

العالمــي واإلقليمــي والمحلــي والعمــل علــى تطويرهــا.

ــل  ــى تحلي ويهــدف مــدى مــن إجــراء البحــوث المتنوعــة إل
ــر الحلــول الخاصــة  الواقــع الخــاص بالنفــاذ الرقمــي وتطوي
بالنفــاذ إلــى تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت وفــق 
أحــدث التوّجهــات وأفضــل الممارســات الدوليــة. وتكريًســا 
لجهــوده فــي هــذا المجــال، وضمــن برنامــج مــدى لابتــكار، 
أطلــق مــدى عــّدة مشــاريع بحثيــة وتكنولوجيــة تنســجم 
مــع أهــداف التنميــة المســتدامة 2030 وتدعــم تحقيــق 
أهــداف اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة واســتراتيجية المركــز 

.2021- 2019

ــن اســتراتيجي فــي مجــال نفــاذ  وانطاقــًا مــن دوره كممكِّ
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، قــام المركزفي 2020 
بإصــدار منشــورات وأدلــة تخصصيــة وذلــك لتوفيــر مصــادر 
مرجعيــة موثوقــة للمهتميــن والمختصيــن والجهــات ذات 
الصلــة ولدعــم االبتــكار ورفــع الوعي والتوعية بالسياســات 
وأفضــل الممارســات الدوليــة وآخر وأحــدث توجهات النفاذ 

الرقمــي والتكنولوجيــا المســاعدة.

 مشروع بحث لغة اإلشارة   
أطلــق مركــز مــدى مشــروع بحــث جملــة لغــة اإلشــارة بهــدف 
توفير بيئة تكنولوجية متكاملة للمعالجة اآللية للغة اإلشارة 
ــز للغــة  ــر أّول نظــام ترمي ــة والعربيــة، مــن خــال تطوي القطري
اإلشــارة العربيــة باإلضافــة إلــى منّصــة ترجمــة آلّيــة مــن الّلغــة 

العربيــة إلــى لغــة اإلشــارة.

وبهــدف تحديــد مخرجــات هــذا المشــروع، قــام المركــز بتنظيــم 
ــز مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــات الســمعية  عــّدة جلســات تركي
لفهــم التحديــات التــي تواجههــم فــي مجــاالت التعليــم والثقافة 
وكيف يمكن للتكنولوجيا أن تعزز نفاذهم إلى المعلومات. كما 
عمــل خبــراء مــدى عــن قــرب مــع األشــخاص الصــم والباحثيــن فــي 
مجــال لغــة اإلشــارة ومطــّوري البرمجيــات والتطبيقــات الجّوالــة 
إضافة إلى الخبراء والمّدرســين والطلبة ومترجمي لغة اإلشــارة 
فــي دولــة قطــر والوطــن العربــي مــن أجــل تطويــر أول بوابــة 

متخصصــة فــي المعالجــة اآلليــة للغــة اإلشــارة. 

وسيســتفيد مطــّورو البرمجيــات والتطبيقــات الجّوالــة مــن 
خدمــة الترجمــة اآللّيــة مــن الّلغــة العربيــة إلــى نظــام ترميــز 
لغــة اإلشــارة لتطويــر تطبيقــات لدعــم المحتــوى الرقمي بلغة 
اإلشــارة العربيــة. ويوّفــر هــذا المشــروع أّول قاعــدة بيانــات 
تحتــوي علــى ألــف جملة بلغة اإلشــارة القطريــة والعربية، مّما 
يتيــح للباحثيــن والمّدرســين والطلبــة ومترجمــي لغــة اإلشــارة 
البحــث عــن اإلشــارات القطريــة والعربيــة مــن خــال فهــرس 

موّحــد يعتمــد نظــام ترميــز متطــّور.

Jumla Sign Language

جـــمـــلـــة لـــغـــة إشـــارة
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 “برايل العربي الموّحد” 
لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقات البصرية

تعزيــزًا لــدوره كمركــز رائــد فــي االبتــكار فــي مجــال نفــاذ 
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت باللغــة العربيــة فــي 
المنطقة والعالم، أطلق مركز مدى مشروع برايل العربي 
الموحــّد “برايل-العربــي” وأول بوابــة إلكترونيــة متخصصــة 
بلغــة برايــل العربيــة الموحــدة. وتنبــع أهمية هذا المشــروع 
مــن الحاجــة الماســة لتوفيــر مــوارد رقميــة بطريقــة برايــل 
العربيــة للمهتميــن بتعلــم طريقــة برايــل وأوليــاء األمــور 
واألكاديمييــن وكل مــن يرغــب فــي البقــاء على اطاع دائم 

باســتخدام طريقــة برايــل العربيــة.

وقــام المركــز بتطويــر بوابــة إلكترونيــة تحتــوي علــى مجموعة 
مــن المصــادر والــدروس حــول طريقــة برايــل العربيــة. وكان 
الغــرض مــن هــذه البوابــة هــو توفيــر محتويــات رقميــة 
للمكفوفيــن والراغبيــن فــي تعلــم نظــام برايــل العربــي. كمــا 
توفر البوابة منصة لمناقشــة المشــاكل المســتجدة واقتراح 
ميــزات جديــدة للنظــام الحالــي. وتمثــل هــذه البوابــة أول 
موقــع إلكترونــي متخصــص بلغــة برايــل العربيــة الموحــدة 
يحتــوي علــى مراجــع تفصيليــة حــول اســتخدام طريقــة برايــل 
العربية البسيطة واالختصارات والرياضيات والعلوم وطريقة 
برايــل الحاســوبية المكونــة مــن 8 نقــاط، باإلضافــة إلى دروس 
مبســطة لتعلــم القــراءة والكتابــة بطريقــة برايــل العربية. وقد 
نجح المركز في تطوير أول جدول حاسوبي عربي مكون من 
8 نقــاط بطريقــة برايــل لدعــم اختصــارات برايــل فــي مجــاالت 
الرياضيــات والعلــوم. ويعــد جــدول برايــل الحاســوبي المكــون 
مــن 8 نقــاط إضافــة هائلــة مــن شــأنها أن تســاعد مســتخدمي 
شاشــات برايــل وبرامــج الحاســب الناطقــة فــي اســتخدام أكثر 

سالســة لطريقــة برايــل.

وفــي مبــادرة اســتثنائية قــام مشــروع “برايل-العربــي 
الموحــد” بتوفيــر أّول مكتبــة برمجيــة )Liblouis( تعتمــد 
علــى جــدول برايــل العربــي لتنميــة مهــارات الكتابة والقراءة 
بطريقــة برايــل لــدى األشــخاص المكفوفيــن والمكفوفين-
الصــّم. وهــذه المكتبــة هــي أداة مجانية ومفتوحة المصدر 
توفر التحويل والتحويل العكسي وتنسيقات برايل للعديد 
مــن اللغــات، وتتكــون مــن مجموعــة مــن الحــزم المصممــة 
لاســتخدام فــي العديــد مــن التطبيقــات واألجهــزة ســواء 
كانــت مجانيــة أو تجاريــة. كمــا تــم إنشــاء الجــدول العربــي 
مــن الصفــر ليتــم بعدهــا تضمينــه فــي مكتبــة برمجيــات 
لبلويــس. ويســمح هــذا األمــر بكتابة اللغــة العربية وعرضها 
بنظــام االختصــارات، كمــا يتضمــن هــذا المشــروع جميــع 
االختصــارات العربيــة التــي تــم اعتمادهــا فــي مؤتمــر برايــل 

العربــي بالريــاض عــام 2002. 
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رموز تواصل ثنائية وثاثية األبعاد 
للتواصل البديل والمعزز بالعربية

مــن  يعانــون  الذيــن  األشــخاص  يعتمــد 
إعاقــات شــديدة فــي الــكام واللغــة علــى 
أنظمــة تواصــل بديلــة لتكملــة أو اســتبدال 
التواصــل  ليتمكنــوا مــن  الحالــي  النطــق 
بفعالية مع اآلخرين. ولكن المختصون في 
عــاج التخاطــب وأســاتذة الدعــم الخــاص 
ــات  فــي المنطقــة العربيــة يواجهــون تحدي
فــي اســتخدام الرمــوز المائمــة ألنظمــة 
التواصــل البديلــة ألنهــم يضطرون لاعتماد 
علــى قائمــة رمــوز غربيــة تعّبــر عــن كلمــات 

باللغــة اإلنجليزيــة واللغــات األوروبيــة.

الماســة  الحاجــة  مــدى  مركــز  رصــد  وقــد 
إلــى التواصــل الفّعــال فــي مجتمــع يتميــز 
واللغــات  اللفظــي  التواصــل  فــي  بتنــوع 
واألساليب، باإلضافة إلى التفسير المختلف 
للرمــوز البصريــة علــى المســتويين الثقافــي 
والســياقي، األمــر الــذي دفعــه إلــى إطــالق 
ــز لتكويــن قامــوس “تواصــل”  مشــروع متمي
الــذي يحتــوى علــى رمــوز تدعــم اللغتيــن 
العربيــة واإلنجليزيــة ويتكــون مــن الكلمــات 
األكثــر اســتخداًما فــي التحــدث والكتابــة 
ممّثلــة برمــوز وصــور توضيحيــة، إلــى جانــب 
مراعــاة أن تكــون المفــردات والرمــوز مناســبة 
ثقافيــًا وســياقيًا للمجتمــع المحلــي. ويعــد 
التــي  مــدى  أدوات  إحــد  القامــوس  هــذا 
تهــدف إلــى تحســين مهــارات التواصــل للذيــن 
يعانــون مــن صعوبــات فــي التواصــل أو فــي 

القــراءة والكتابــة. 

ونجح هذا المشروع في تصميم 1000 رمز 
ثنائــي األبعــاد و291 عنصــًرا ثاثــي األبعــاد 
لرمــوز تواصــل، باإلضافــة إلى تطوير تطبيق 
الواقــع المعــزز باســتخدام هــذه العناصــر 
ثاثيــة األبعــاد. كمــا يتــم تحديــث هــذه 
الرمــوز ثنائيــة وثاثيــة األبعــاد علــى موقــع 
تواصــل لتكــون متاحــة للتنزيــل لمختلــف 
المستخدمين والمهتمين. ويعمل مشروع 
رمــوز تواصــل ثاثيــة األبعــاد بشــكل خــاص 
علــى تصميــم عناصــر ثاثيــة األبعــاد لتمثيــل 
الرموز ثنائية األبعاد المعتمدة. ويتم توفير 
هــذه العناصــر ثاثيــة األبعــاد لاســتخدام 
عبــر تطبيــق يدعــم العــرض ثاثــي األبعــاد 
)تطبيــق AR / VR ،Unity ،Blender، إلــخ(.

مرصد مدى إلمكانية النفاذ إلى المواقع اإللكترونية 
يعــد مرصــد مــدى لقيــاس إمكانيــة النفــاذ إلــى المواقــع 
اإللكترونيــة أداة إلنشــاء قائمــة بالمواقــع القابلــة للنفــاذ 
فــي دولــة قطــر، ويهــدف المرصــد لضمــان أن تكــون هــذه 
المواقع قابلة للنفاذ واالستخدام من قبل األشخاص ذوي 
اإلعاقــة وفًقــا للمعاييــر الدوليــة والمبــادئ التوجيهيــة للنفاذ 
إلــى محتــوى الويــب A( 2.1 WCAG و AA(.  ويقــوم المرصــد 
بمســح وأرشــفة عمليــات تدقيــق مواقــع الويــب وتقاريرهــا 
وإعــداد عــدة تقاريــر عاليــة المســتوى حول مواقع الويب في 
دولــة قطــر والمنطقــة. كمــا يمكــن للنظــام مراقبــة مواقــع 
الويــب المتعــددة والتحكــم فــي الصفحــات التــي ســيتم 
اســتبعادها مــن الفحــص. وتشــمل إمكانــات المرصــد ترتيــب 
مواقــع الويــب مــن األكثــر إلــى األقــل إمكانيــة للنفــاذ وفــق 
نســبة مئويــة محــددة بمــا يتوافــق مــع توصيــات المبــادئ 
التوجيهيــة للنفــاذ إلــى محتــوى الويــب. WCAG 2.1 يقــدم 
 WCAG هذا المرصد نتائج دقيقة وموثوقة وفًقا إلرشادات

 .)AA و A(  2.1 ,2.0
 

ويتــم تقديــم هــذه النتائــج بطريقــة تســهل علــى مطــوري 
الويــب معالجــة المشــكات المحــددة فــي التقريــر. لقــد 
ــر هــذا المرصــد مــن قبــل مــدى كمبــادرة فريــدة  تــم تطوي
جــًدا لضمــان إمكانيــة النفــاذ إلــى مواقــع الويــب التــي يتــم 
مراقبتها دائًما بهدف ضمان االســتدامة وتحســين وتعزيز 

النفــاذ الرقمــي للمواقــع اإللكترونيــة فــي الدولــة.
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 رابطة شبكة الويب العالمية تعتمد مركز مدى 
 كمنظمة الترجمة الرئيسية لترجمة المبادئ 

التوجيهية للنفاذ لمواقع الويب إلى اللغة العربية
تكنولوجيــا  نفــاذ  مجــال  فــي  الريــادي  لــدوره  تعزيــزًا 
المعلومــات واالتصــاالت والشــمولية الرقميــة فــي العالــم 
العربــي، وبصفتــه عضــوًأ فاعــًا فــي رابطــة شــبكة الويــب 
العالميــة W3C ، حصــل مركــز مــدى علــى اعتمــاد الرابطــة 
ليصبــح منظمــة الترجمــة الرئيســية )LTO( المســؤولة عــن 
تقديــم الترجمــة العربيــة المعتمــدة للمبــادئ التوجيهيــة 
للنفــاذ لمواقــع الويــب  WCAG 2.1وفــق سياســة الترجمــة 
 .W3C المحــددة مــن قبــل رابطــة شــبكة الويــب العالميــة

ويبــرز هــذا االعتمــاد الــدور اإلقليمــي والعالمــي الــذي يلعبــه 
ــا المعلومــات  ــز نفــاذ تكنولوجي مركــز مــدى فــي مجــال تعزي
توفيــر  المركــز علــى  حــرص  إلــى  العربيــة، إضافــة  باللغــة 
أفضــل الممارســات والمعاييــر العالميــة للجهــات ذات الصلــة 
والمهتميــن والعامليــن فــي هــذا المجــال فــي جميــع الــدول 

ــة.   العربي

 WCAG وتغطي المبادئ التوجيهية للنفاذ لمواقع الويب
2.1 مجموعة واسعة من التوصيات لجعل محتوى الويب 
أكثــر نفاذيــة. حيــث يــؤدي اتبــاع هــذه المبــادىء التوجيهيــة 
إلــى تســهيل النفــاذ إلــى المحتــوى لمجموعــة أكبــر مــن 
األشخاص من ذوي اإلعاقة. حيث تتناول هذه اإلرشادات 
إمكانيــة النفــاذ إلــى محتــوى الويــب علــى أجهــزة الكمبيوتــر 
المكتبيــة والمحمولــة واألجهــزة اللوحيــة وأجهزة الهواتف 
ــا إلــى  ــاع هــذه اإلرشــادات أيًض ــة. كمــا يــؤدي اتب المحمول
جعــل محتــوى الويــب أكثــر قابليــة لاســتخدام مــن قبــل 

مختلــف المســتخدمين بشــكل عــام. 

المؤتمر الدولي السابع عشر حول مساعدة أجهرة 
)ICCHP( الكمبيوتر لذوي االحتياجات الخاصة

شــارك مركز مدى في المؤتمر الدولي الســابع عشــر حول 
مســاعدة أجهــزة الكمبيوتــر لــذوي االحتياجــات الخاصــة 
)ICCHP( والــذي عقــد فــي الفتــرة 9-11 ســبتمبر 2020 ، 
ــي عمــل  ــم ونشــر ورقت وأثمــرت مشــاركة المركزعــن تقدي
متخصصتيــن. ويعــد هــذا المؤتمــر أحــد أكبــر المؤتمــرات 
األوروبية حول تكنولوجيا النفاذ، فهو يشكل نقطة تجمع 
تمنــح المختصيــن ومختلــف الجهات فرصة تقديم الخطوط 
ــر واألفــكار  العريضــة ألوراق المفاهيــم والنمــاذج والتقاري
والبحــوث حــول الموضوعــات المتعلقــة باإلدمــاج الرقمــي.

إن الهــدف الرئيســي مــن المؤتمــر هــو تعزيــز التبادل والربط 
بيــن الممارســة والبحــث والتطويــر كحجــر أســاس لابتــكار 

التكنولوجــي واالجتماعــي.

وقــد تــم نشــر ورقــة العمــل األولــى التــي قدمهــا مركــز مــدى 
فــي المؤتمــر تحــت عنــوان “قامــوس مــدى لمصطلحــات 
النفــاذ والتكنولوجيــا المســاعدة: مصــدر رقمي للمصطلحات 
المتخصصــة” فــي النســخة الرقميــة المفتوحــة لمنشــورات 
أجهــزة  حــول مســاعدة  الســابع عشــر  الدولــي  المؤتمــر 
الكمبيوتــر لــذوي االحتياجــات الخاصــة )ICCHP(: المنظــورات 
المســتقبلية للتكنولوجيــا المســاعدة وإمكانيــة الوصــول 
اإللكترونــي واإلدمــاج اإللكترونــي. أمــا ورقــة عمــل المركــز 
بعنــوان “نظــرة عامــة علــى نظــام ترميــز برايــل العربــي الجديــد 
ذا الثمــان نقــاط” فقــد تــم نشــرها فــي محاضــرات ســبرينجر 

.)Springer LNCS( فــي علــوم الكمبيوتــر
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دورية نفاذ 
خــال العــام 2020 نشــر مركــز مــدى أربعــة اصــدارات مــن 
“نفــاذ”، وهــي دوريــًة ربــع ســنوية يصدرهــا المركــز باللغتيــن 
العربيــة واإلنجليزيــة. وتهــدف دوريــة نفــاذ التخصصيــة 
لتكــون مصــدر المعلومــات الرئيســي ألحــدث التوجهــات 
واالبتــكارات وتطــورات الــذكاء االصطناعــي واألجهــزة 
تكنولوجيــا  بنفــاذ  المتعلقــة  اإللكترونيــة  والتطبيقــات 

المعلومــات واالتصــاالت. 

وانطالًقــا مــن دورهــا كنافــذة للمعلومات عبر العالم، تســلط 
الدوريــة الضــوء علــى العمــل الرائــد فــي مجــال تقديــم حلــول 
وخدمــات النفــاذ إلــى تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت 
ا. و يســاهم  ا وعالميًّ ا وإقليميًّ والتكنولوجيا المســاعدة محليًّ
خبــراء مــن مــدى باإلضافــة إلــى عــدد مــن الخبــراء والمختصيــن 

الدولييــن فــي كتابــة مقــاالت هــذه الدوريــة. 

وُتعنــى دوريــة نفــاذ بتقديــم أحــدث البيانــات والمعلومــات 
التكنولوجيــا  فــي مجــال  التطــورات واألخبــار  آخــر  عــن 
واألجهــزة الرقميــة والتطبيقــات الذكيــة واســتخداماتها 
فــي التعليــم والمعرفــة النظريــة والعلميــة، باإلضافــة إلــى 
االبتــكار والــذكاء االصطناعــي وتطبيقاتــه األكثــر تطــًورا 
وكل مــا انبثــق عــن الثــورة الصناعيــة الرابعــة الجديــدة التــي 
وّلــدت نهضــًة علمّيــة ومعرفّيــة ضخمــة للبشــرية بشــكل 
عــام ولألشــخاص مــن ذوي القيــود الوظيفيــة علــى وجــه 
الخصوص وذلك من خال زيادة االختراعات في المجاالت 
العملية المختلفة وما يتّرتب على ذلك من تسهيل لحياة 
البشــر فــي عصــر التكنولوجيــا الحديثة والذكاء االصطناعي.
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بوابات مدى الشاملةبوابات مدى الشاملة

فــي إطــار جهــود مركــز مــدى لتحقيــق كافــة أهدافــه 
االســتراتيجية، حــرص المركــز علــى تطويــر بوابــات إلكترونيــة 
قابلــة للنفــاذ لخدمــة شــركائه االســتراتيجيين والمختصيــن 
والمهتميــن بنفــاذ تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت 
إضافــة إلــى األشــخاص ذوي القيــود الوظيفيــة فــي قطــر 

والعالــم العربــي.

ــة  ــالل هــذه المنصــات إلــى إتاحــ ــن خـ ــز مـ وقــد هــدف المركـ
وتوفيــــر أكبــــر قــــدر مــن التطبيقــات والمصــادر والمعلومات 
المحليــــة والعالميــــة للشــركاء والمختصيــن  والخدمــــات 
واألشخاص ذوي القيود الوظيفية. كمــا يعمـل فريـق مـدى 
ــا  ــم فاعليتهــ ــتمرار وتقييــ ــذه البوابــات باسـ ــث هـ ــى تحديـ علـ
وفائدتهــــا بمــــا يســــاهم فــــي دعــــم وتمكيــن قطــاع التعليــم 
وقطاع المجتمع والثقافة وتعزيــز العيــش المســتقل والنفاذ 

الرقمي مــــن خــــالل تكنولوجيــــا المعلومــــات واالتصــــاالت.
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 بوابة مدى 
للتكنولوجيا المساعدة

تقــدم بوابــة مــدى للتكنولوجيــا 
لــذوي  الفرصــة  المســاعدة 
اإلعاقــة وذويهــم وللعامليــن 
فــي مجالــي التعليــم والثقافــة 
علــى  ف  لتعــر ا لمجتمــع  ا و
التكنولوجيا المساعدة باللغتين 
العربيــة واإلنجليزيــة. تــم تطويــر 
الموقــع مــن قبــل فريــق عمــل 
مركــز مــدى ويعتبــر األول مــن 

نوعــه فــي العالــم العربــي.

موقع رموز تواصل
يهدف موقع رموز تواصل 
إلــى توفيــر قامــوس رمــوز 
مناســب  مجانــي  عربــي 
قبــل  مــن  لالســتخدام 
األشــخاص الذيــن يعانــون 
واســعة  مجموعــة  مــن 
التواصــل  مــن صعوبــات 
إلــى  اللغــة،  واســتخدام 
جانــب تطويــر مجموعــة 
المناســبة  الرمــوز  مــن 
وبيئًيــا  ولغوًيــا  ثقافًيــا 
لتواصــل  ا لمســتخدمي 
البديــل والمعــزز فــي قطــر 

العربيــة. والــدول 

 بوابة قاموس مدى لمصطلحات النفاذ 
الرقمي والتكنولوجيا المساعدة

أطلــق مركــز مــدى بوابــة قامــوس مــدى لمصطلحــات 
النفــاذ الرقمــي والتكنولوجيــا المســاعدة وهــو أول 
قاموس من نوعه باللغــة العربية لمصطلحات النفــاذ 
إلــى تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت والتكنولوجيــا 
المســاعدة. ويعزز هذا القاموس االبتكار باللغة العربية 
فــي مختلــف مجــاالت التكنولوجيــا، وذلــك مــن خــالل 
توفيــر قائمــة مصطلحات باللغتيــن العربية واإلنجليزية 
لمساعدة الباحثين والخبراء والمبتكرين والمستخدمين 
والمدرســين والطــالب والمعالجيــن والمؤسســات 
ــة لفهــم المصطلحــات الرئيســية المتعلقــة  ذات الصل
بتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت والنفــاذ الرقمــي 
والتكنولوجيــا المســاعدة. ويمثــل بوابــة قاموس مدى 
موردًا حيـــويًا لبنـــاء القـــدرات في هذا المجال في قطر 
والعالــم، حيــث أنــه يقــدم مســاهمة فعالــة كمصــدر 
معرفــي حيــوي لجميــع المفاهيــم والمصطلحــات التي 
تخــدم الفئــات المســتهدفة والمجتمــع عمومــًا بحيــث 
يســهم فــي نشــر الثقافــة والوعــي المتعلــق بالنفــاذ 

الرقمــي الشــامل.  
 

بوابة دعم
الثقافة والمجتمع

ــة  صمــم مركــز مــدى هــذه البواب
تحتــوي  للنفــاذ والتــي  القابلــة 
والمصــادر  المعلومــات  علــى 
والخدمــات اإللكترونيــة الحيويــة 
والضروريــة فــي قطــاع الثقافــة 
والمجتمــع كمبــادرة تهــدف إلــى 
تمكيــن وصــول جميــع األشــخاص 
ومــن ضمنهــم األشــخاص ذوي 
القيود الوظيفية – ذوي اإلعاقة 
إلــى  الســن  فــي  والمتقدميــن 
المصــادر والخدمــات اإللكترونيــة 

عبــر منصــة واحــدة.

بوابة دعم التعليم الرقمي الشامل
صمــم مركــز مــدى هــذه البوابــة القابلــة للنفــاذ لتكــون داعمة 
للتعليــم عــن بعــد، كمبــادرة تهدف إلى تمكين قطاع التعليم 
لضمــان شــمولية التعليــم لجميــع الطلبــة ومــن ضمنهــم 
الطــالب مــن ذوي اإلعاقــة، تحتــوي هــذه البوابــة علــى 
البرامــج والمصــادر التعليميــة اإللكترونيــة المتاحــة للجميــع 
بغــرض تســهيل وصــول المعلميــن والطلبــة والمهتميــن إلــى 
جميــع المصــادر والمعلومــات وحصولهــم عليهــا مــن خــالل 

منصــة واحــدة.

بوابة برنامج مدى لالبتكار
برنامــــج مــــدى لالبتــــكار لتكــون  صمــم مركــز مــدى موقــع 
مدخــاًل وصلــة وصــل بيــن المبتكريــن ورواد األعمــال والمعنييــن 
والمختصين في مجال نفاذ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
ــا المســاعدة مــن جهــة وخدمــات ومصــادر برنامــج  والتكنولوجي
مــدى لالبتــكار مــن جهــة أخــرى للتشــجيع علــــى إيجــــاد حلــــول 
تكنولوجيــة عربيــــة لألشــــخاص مــــن ذوي اإلعاقــــة، وبالتالــــي 
زيــــادة توافــــر هــذه الحلــــول بالعربيــــة فـــي المنطقـــة مـــن خـــالل 
مجموعـــة متنوعــة مـــن برامــــج المنــــح والتعريــب والمســابقات 
وبرنامــج المصادقــة. كمــا يقــدم الموقــع فرصــة االطــالع علــى 
أحــدث األبحــاث والدراســات العلميــة ودوريــة نفــاذ بأعدادهــا 
المختلفــة وآخــر الحلــول المصــادق عليهــا مــن قبــل مركــز مــدى. 
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العالقات المحلية 

والدولية 

فعالّيات مركز مدى
GREAT Talks 2020 الحدث الرئيسي لمركز مدى

أول حدث افتراضي قابل للنفاذ 
الســنوي  للحــدث  الثالثــة  النســخة  مــدى  مركــز  عقــد 
GREAT والــذي يعــد أبــرز الفعاليــات فــي مجــال نفــاذ 
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصاالت في المنطقة العربية، 
بشــكل مختلــف وأكثــر ابتــكاًرا هــذا العــام وذلــك فــي 25 
-26 أغســطس 2020 وبحضــور متمّيــز ألكثــر مــن 1,300 
 GREAT Talks مشــارك مــن 18 دولــة. إن الهــدف مــن
هــو توفيــر منصــة لتبــادل المعــارف والخبــرات مــن خــال 
ــراء والمســتخدمين النهائييــن والعامليــن  ــن الخب الجمــع بي
فــي الخطــوط األماميــة والمبتكريــن والمزوديــن لتعزيــز 
الحلــول التكنولوجيــة المبتكــرة وتــداول أفضل الممارســات 
واســتراتيجيات التنفيــذ والبحــث والتعليــم في مجال النفاذ 

الرقمــي والتكنولوجيــا المســاعدة.

5
Domains

19
Sessions
الجلسات

المجاالت

18
countries
الدول

1.300
Attendees

الحضور
+

25-26
اغسطس2020 

August
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ورغــم التحديــات التــي تفرضهــا الظــروف الراهنــة التــي 
ــد  ــا )كوفي ــم بســبب جائحــة فيــروس كورون يشــهدها العال
- 19(، واســتمراًرا الســتراتيجية مــدى المتوافقــة مــع رؤيــة 
قطــر 2030 والهادفــة إلــى توطيــد معانــي الشــمولية 
الرقميــة وبنــاء مجتمــع تكنولوجــي قابــل للنفــاذ لــذوي 
القيــود الوظيفيــة - ذوي اإلعاقــة والمتقدميــن فــي 
الســن وإطــاق اإلمكانــات الكامنــة ودعــم االبتكارفــي 
مجــال تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، فقــد قــام 
المركــز بتنظيــم الحــدث وتقديمــه بشــكل افتراضــي قابــل 
للنفــاذ تحــت شــعار “الشــمول الرقمــي” لتســليط الضــوء 
علــى أحــدث االبتــكارات باللغة العربية وأفضل الممارســات 
ــا المعلومــات  وآخــر التوجهــات فــي مجــال نفــاذ تكنولوجي

واالتصــاالت.

ا  وعلى الرغم من أن GREAT Talks 2020 كان حدًثا افتراضيًّ
لهــذا العــام، إاّل أن مــدى حــرص علــى تهيئــة البيئــة وكافــة 
الوســائل التــي جعلــت منــه حدًثــا متميــًزا قابــًا للنفــاذ، 
حيــث تــم توفيــر ترجمــة لغــة اإلشــارة والترجمــة الفوريــة 
باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة، ممــا ســاعد األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة الســمعية علــى متابعــة الجلســات والتفاعــل 
معهــا. هــذا إلــى جانــب تطبيــق معاييــر النفــاذ الرقمــي علــى 
الموقــع اإللكترونــي للحــدث )المنصــة االلكترونيــة( فــي 
كافــة المراحــل ابتــداًء مــن صفحــة التســجيل؛ مــروًرا باختيــار 
الجلســات؛ ووصــواًل إلــى أجندة الحــوار والمتحدثين وحضور 

الجلســات.

ونظــًرا لتســارع وتيــرة التطــورات التكنولوجيــة فــي الوقــت 
الراهــن والتــي تدفــع النــاس إلــى الســعي للوصــول إلــى 
جميــع أنــواع المعلومــات وأداء معظــم األنشــطة بشــكل 
افتراضــيٍّ عبــر اإلنترنــت، كان ال بــّد مــن تســليط الضــوء علــى 
الفجــوة الرقميــة التــي تــؤدي إلــى اســتبعاد بعــض فئــات 
المجتمــع التــي ال يمكنهــا التواصــل بشــكل فّعــال والتعامل 
مــع التكنولوجيــا غيــر القابلــة للنفــاذ; وال ســّيما األشــخاص 

ذوي اإلعاقــة والمتقدميــن فــي الســن.

وقد ركزت هذه 
 GREAT النسخة من

على الشمول 
الرقمي والجهود 

المبذولة لسد 
الفجوة الرقمية حيث 
ضم الحدث 19 جلسة 

متنوعة المحاور
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وقــد ســّلط GREAT Talks الضــوء علــى أهميــة تمكيــن قطــاع التعليــم 
لضمــان نظــاٍم تعليمــيٍّ شــامٍل علــى جميــع المســتويات والتعلــم المســتمر 
مــن خــال تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت. وركــز الحــدث عبر مجموعة 
مــن الجلســات علــى أهميــة النفــاذ الرقمــي إلــى المناهــج باللغــة العربيــة، 
وتحديــات التعليــم عــن بعــد للطــاب مــن ذوي اإلعاقــة. كمــا تمــت تغطيــة 
عــدد مــن الحــوارات التــي ركــزت علــى تمكيــن قطــاع الثقافــة والمجتمــع 
ــي مفهــوم النفــاذ  ــع مــن خــال تبّن لضمــان مجتمــع رقمــي شــامل للجمي
الرقمــي فــي السياســات التنظيميــة ورفــع الوعــي بالمفاهيــم واألســاليب 
المبتكــرة فــي النفــاذ إلــى اإلعــام ووســائل االتصــال والتواصــل وكذلــك 

المواصــات.

وفــي مجــال النفــاذ الرقمــي، حــرص GREAT Talks علــى تقديــم عــدد مــن 
الجلسات التي تطرقت إلى أفضل الممارسات والمعايير الدولية في النفاذ 
الرقمي والتصميم الشامل وأهم واجهات المستخدم القابلة للنفاذ ومدى 
مواكبــة دولــة قطــر للنفــاذ الرقمــي الشــامل. كمــا تنــاول الحــدث النظــام 
البيئــي لالبتــكار فــي مجــال نفــاذ تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت لتعزيــز 
ــا المســاعدة المحليــة والُمعّربــة فــي المنطقــة العربيــة وأحــدث  التكنولوجي
حلــول التكنولوجيــا المســاعدة فــي العالــم العربي؛ لمواكبــة أحدث التطورات 
التكنولوجيــة وأمثــل الطــرق للتعامل مــع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
والنفــاذ الرقمــي العالمــي بشــكٍل أكثــر كفــاءٍة وفاعليــٍة؛ ال ســّيما فــي ظــل 

األزمــات والتحديــات والتغييــرات العالميــة المتواصلــة.

وفيما يتعلق باالبتكار وجهود مدى الحثيثة في تعزيزه ودعم المبتكرين، 
فقــد ناقــش GREAT Talks أهميــة بحــوث نفــاذ تكنولوجيــا المعلومــات 
واالتصاالت كجزء ال يتجزأ من استراتيجية المركز، حيث تم استعراض عدد 
مــن الجلســات التــي تناولــت البحــوث الخاصة باألشــخاص مــن ذوي التوّحد.
كمــا تــم إبــراز اإلنجــازات والمشــاريع التــي قــام بهــا المركــز فــي هــذا المجــال 
كمشــروع “جملــة” للغــة اإلشــارة، باإلضافــة إلــى مشــروع “بريــل العربــي 
الموحــد”؛ إيماًنــا منــه بأهميــة إثــراء وتعزيز التكنولوجيا المســاعدة المحلّية 

والُمعّربــة وتحقيــق المزيــد مــن الشــمولية فــي دولــة قطــر وخارجهــا.

تعــّد تجربــة 2020GREAT Talks االفتراضيــة إضافــًة متقدمــة لمنظومــة 
التعليــم الرقمــي الشــامل والتعلــم واالبتــكار فــي عالــم متغيــر وأكثــر حيويــة، 
وقــد تميــزت هــذه التجربــة بالمرونــة وشــكلت فرصــة فريــدة للتعامــل الفعــال 
مــع تكنولوجيــا العالــم االفتراضــي المتنامــي والــذي يتــم فيــه تجــاوز المــكان 
والزمــان لمشــاركة الخبــرة والمعرفــة والتعلــم فــي بيئــة أكثــر أماًنــا وســالمة.
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 مركز مدى يشارك في مؤتمر الدول األطراف 
في اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

شارك مركز مدى في الفعالية االفتراضية “فرص وثغرات 
النفاذ الرقمي: مؤشــر تقييم حقوق النفاذ الرقمي 2020، 
الممارسات الجيدة في 137 دولة من الدول األعضاء في 
اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة”، والتــي عقدتهــا 
المبــادرة العالميــة لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت 
الشاملة G3ict بالشراكة مع المنظمة الدولية لألشخاص 
ذوي اإلعاقــة )DPI( علــى هامــش الــدورة الثالثــة عشــرة 
للــدول األطــراف فــي اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي 

اإلعاقة.

وقدمــت الســيدة مهــا المنصــوري، الرئيــس التنفيــذي لمركــز 
مــدى اســتعراضًا ألفضــل الممارســات المتبعــة فــي دولــة 
قطــر فــي مجــال النفــاذ الرقمــي وجهــود المركــز وإنجازاتــه 
المتميــزة التــي ســاهمت إلــى حــد كبيــر فــي حصــول قطــر 
علــى المركــز األول عالميــًا وفــق مؤشــر تقييــم حقــوق النفــاذ 
الرقمــي DARE  Index 2020. حيــث يعكــس هــذا اإلنجــاز 
التقــدم الكبيــر الــذي حققتــه الدولــة فــي مجــال إمكانيــة 
النفاذ الرقمي وجهود الحكومة في تمكين األشخاص ذوي 
اإلعاقــة والمتقدميــن فــي الســن مــن خــالل مختلــف البرامــج 
المحليــة ومبــادرات السياســة المتعلقــة بإمكانيــة النفــاذ إلــى 
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت بمــا يتوافق مع اتفاقية 

األمــم المتحــدة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة.   

مركز مدى يشارك في اجتماع االسكوا 2020 
شــارك مركــز مــدى فــي االجتمــاع التشــاوري الــذي نظمتــه لجنــة األمــم 
المتحــدة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغربــي آســيا )االســكوا( تحــت عنــوان 
“نماذج االسكوا للسياسات الوطنية واإلرشادات الفنية للنفاذية الرقمية 
ــى مناقشــة ومراجعــة  ــة”. وقــد هــدف االجتمــاع إل فــي المنطقــة العربي
النمــاذج التــي أعدتهــا منظمــة االســكوا فــي إطــار مشــروع المنصة العربية 
لإلدمــاج الرقمــي )ADIP( لدعــم صانعــي السياســات فــي الــدول العربيــة 
ــة المتعلقــة بتحســين النفــاذ الرقمــي. وقــدم  ــز سياســاتهم الوطني لتعزي
المركــز ماحظاتــه وتوصياتــه بشــأن تطويــر واعتمــاد نمــاذج السياســات 

واإلرشــادات الفنيــة المقترحــة بعــد دراســتها ومراجعتهــا.

Arab Horizon 2030

Digital Technologies for Development 

Economic and Social Commission for Western Asia

وقــد شــارك فــي الفعاليــة نخبــة مــن أبــرز الشــخصيات 
العالميــة الناشــطة فــي مجــال النفــاذ الرقمــي والذيــن 
قدمــوا اســتعراضًا ألحــدث االتجاهــات العالميــة وأفضــل 
الممارســات الدوليــة فــي مجــال النفــاذ الرقمــي. وكان 
مــن أبــرز المشــاركين فــي هــذه الفعاليــة الســيد أكســل 
ليبلــوا، رئيــس المبــادرة العالميــة لتكنولوجيــا المعلومــات 
واالتصــاالت الشــاملة، والدكتــور محمــد علــي لطفــي، 
المديــر التنفيــذي بالنيابــة للمنظمــة الدوليــة لألشــخاص 
االتحــاد  رئيــس  نائــب  كارول،  وتريفــور  اإلعاقــة،  ذوي 
األســترالي لمنظمات اإلعاقة، ولويس هنريك دا ســيلفيرا 
 Mais Diferenças & Ktalise( موشادو، مؤسس جمعية
Tecnologias( مــن البرازيــل، والســيدة إيكايتــي جوديــث 
أوموه، الرئيس الوطني رئيس الرابطة الوطنية المشتركة 

لألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي نيجيريــا.
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أسبوع الشمول الرقمي 0202   
فــي إطــار التــزام مركــز مــدى بتعميــق التعــاون الدولــي لتحقيــق أهــداف 
التنميــة المســتدامة، شــارك المركــز مــع االتحــاد الدولــي لاتصــاالت فــي 
26 أكتوبــر 2020 فــي تنظيــم فعاليــة أســبوع الشــمول الرقمــي تحت شــعار 
ــة الوصــول الرقمــي األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي  “كيــف خدمــت إمكاني
وقــت األزمــات: عــدم تــرك أحــد خلف الركب“. وجمعــت هذه الفعالية التي 
اســتمرت ألســبوع أصحــاب المصلحــة المتعدديــن مــن الحكومــات وغيرهــا 
مــن منظمــة األمــم المتحــدة والهيئــات الحكوميــة والمجتمــع المدنــي 
واألوســاط األكاديميــة والمتخصصيــن فــي الرعايــة الصحيــة والقطــاع 

الخــاص وغيرهــم مــن المهتميــن بتعزيــز جهــود اإلدمــاج الرقمــي. 

وشــملت هــذه الفعاليــة جلســة افتراضيــة هدفــت إلــى تســليط الضــوء علــى 
أهميــة توفيــر الوصــول المتكافــئ إلــى تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، 
وخاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة في المنطقة العربية، ال سيما في أوقات 
األزمــات التــي يعيشــها العالــم والتــي كان آخرهــا جائحــة كوفيد-19التــي تعــّد 
بمثابــة تذكيــر دفــع بالجميــع لبــذل المزيــد مــن العمــل وااللتــزام فــي هــذا 

الشــأن.

كمــا تضمنــت الجلســة حــوارًا مفتوحــًا بيــن المشــاركين مــن ذوي الخبــرة 
فــي مجــال إمكانيــة النفــاذ إلــى تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت 
ــن شــاركوا جهودهــم وإنجازاتهــم وتطرقــوا  ــة والذي فــي المنطقــة العربي

للتحديــات والــدروس المســتفادة خــال جائحــة كوفيــد – 19.

وتناولــت محــاور الجلســة لمحــة عامــة عــن حــاالت الوصــول إلــى المعلومــات 
وفًقــا التفاقيــة األمــم المتحــدة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة بشــأن 
المســاواة فــي الوصــول إلــى المعلومــات لألشــخاص ذوي اإلعاقــة. كمــا تــم 
ــداول ومناقشــة أفضــل الممارســات العالميــة واألســاليب المطبقــة فــي  ت
مجــال النفــاذ إلــى المعلومــات فــي مختلــف المجــاالت كالتعليــم والثقافــة 

والمجتمــع.

وتم تسليط الضوء على التحديات والفرص وإبراز أهمية االلتزام بالمعايير 
الدولية إلمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، باإلضافة 
إلــى مســألة اســتغال الفــرص المتاحــة فــي زيــادة الوعــي وتغييــر كيفيــة 
ــر منصــات  إدراك الهيئــات الحكوميــة والشــركات واألفــراد ألهميــة تطوي

قابلــة للنفاذ.

وركــز المتحدثــون مــن مركــز مــدى علــى أهميــة تجديــد االلتــزام تجــاه تطبيــق 
الشــمول الرقمــي وخاصــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي وقــت األزمــات 
وســّلطوا الضــوء علــى إنجــاز مــدى فــي هــذا الخصــوص عبــر إطالقــه لمنصتيــن 
تدعمــان الوصــول إلــى المعلومــات الشــاملة فــي قطاعــات التعليــم والثقافة 
والمجتمــع. وتشــمل هاتــان المنصتــان مجاليــن رئيســيين همــا إمكانيــة النفــاذ 
إلــى الخدمــات الرقميــة خــالل األزمــة وأهميتهــا، ومنصــات مــدى الشــاملة 
فــي التعليــم والثقافــة أثنــاء األزمــة. ولقــد أكــد المتحدثــون حــرص مركــز مــدى 
ــا  ــز العيــش المســتقل مــن خــالل تكنولوجي ــة التعلــم وتعزي علــى دعــم عملي

المعلومــات واالتصــاالت.

 خلصــت الجلســة إلــى إبــراز أهميــة توحيــد الجهــود المســتقبلية نحو تحقيق 
المزيــد مــن الشــمولية والتغلــب علــى األزمــات واالســتفادة منهــا مــن 
خــال تحديــد المجــاالت التــي يجــب اتخــاذ إجــراءات فيها لامتثــال التفاقية 
حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، المــادة )9( حــول إمكانيــة الوصــول إلــى 
المعلومــات، باإلضافــة إلــى زيــادة الوعــي المجتمعــي بأهميــة تمكيــن 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة لتحقيــق االســتقالية مــن خــال تعزيــز ســهولة 
النفــاذ إلــى تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت علــى قــدم المســاواة مــع 

كافــة أفــراد المجتمــع. 
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حمالت مركز مدى التوعوية 
ــر  ينظــم مركــز مــدى حمــات لرفــع الوعــي بأث
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت وإمكانيــة 
النفــاذ والتشــجيع علــى اتخــاذ إجــراءات وتدابيــر 
وعــي  رفــع  فــي  المركــز  وينشــط  نوعيــة. 
األشخاص ذوي اإلعاقة بما يمكن أن تقوم به 
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت لتســهيل 
ــًا  ــذي يمكنهــم اقتصادي اندماجهــم الرقمــي ال

واجتماعيــًا.

 حملة مدى
التوعوية 2020

 منصات مدى الشاملة

 مركز مدى يشارك في ملتقى 
“كبار السن وجائحة كورونا كوفيد – 19”

فــي إطــار جهــود مركــز مــدى لتمكيــن األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة والمتقدميــن فــي الســن ودعمهــم فــي مواجهــة 
جائحة كوفيد – 19، شــارك المركز في ملتقى “كبار الســن 
وجائحــة كورونــا كوفيــد – 19” الــذي نظمتــه وزارة التنميــة 
والعمــل والشــؤون االجتماعيــة. وقــد قــدم المركــز فــي 
الجلســات النقاشــية للملتقــى ورقــة عمــل حــول “دور مركــز 
مدى في دعم األشــخاص ذوي اإلعاقة والمتقدمين في 
السن خال جائحة كورونا”. حيث تناولت هذه الورقة عدة 
محــاور كان مــن أهمهــا مبــادرة المركــز لتطوير بوابات مدى 
للمعلومــات الشــاملة لتلبيــة احتياجــات األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة والمتقدميــن فــي الســن أثنــاء جائحــة كوفيد - 19. 
وقــد تــم تطويــر هــذه البوابــات وفــق أفضــل الممارســات 
والمعاييــر العالميــة وتشــمل بوابــة دعــم التعليــم الرقمــي 
الشــاملة وبوابــة دعــم الثقافــة والمجتمــع والتــي تحتــوي 
علــى أكبــر عــدد مــن مصــادر المعلومــات والخدمــات مثــل 
المواقــع والتطبيقــات اإللكترونيــة باإلضافــة إلــى دليــل 
الخدمــات واالستشــارات التــي تقــدم عــن بعــد عبــر الهاتــف 

و الواتــس اب. 

وقدمــت ورقــة العمــل لمحــة عــن جهــود المركــز فــي مجــال 
التدريبيــة  الــورش  تقديــم  عبــر  الرقمــي  النفــاذ  خدمــات 
التخصصيــة بهــدف تمكيــن مطــورو الويــب فــي الجهــات 
المختلفــة مــن تحســين مواقعهــم اإللكترونيــة وتمكيــن 
مختلــف فئــات المجتمــع مــن النفــاذ إليهــا واالســتفادة مــن 
الخدمــات المتاحــة باســتقاللية. باإلضافــة إلــى تقديــم ورش 
تدريبيــة ضمــن برنامــج بنــاء القــدرات و التدريــب عــن بعــد 
للفئــات المســتهدفة لتمكينهــم مــن اســتخدام التكنولوجيــا 
الحديثــة واالنتفــاع بالخدمــات الرقميــة فــي هــذه األوقــات. 
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حملة توعوية للوقاية 
من كوفيد 19 

اليوم 
العالمي 
للتوعية 
بإمكانية 
الوصول

حملة التوعية 
بالنفاذ الرقمي 
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2020 DARE Index مؤشر تقييم حقوق النفاذ الرقمي
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برنامج مدى 
لابتكار

اليوم 
الدولي 

لألشخاص 
ذوي 

اإلعاقة 

As the non-profit Korean governmental organization, KOTRA 
(Korea Trade-Investment Promotion Agency) has been 
serving as a global business platform to increase the trade and 

investment partnership between Korea and other countries through 
129 offices located in 84 countries. Since 1962, KOTRA has played 
an important role for Korea in becoming one of the largest trading 
countries.

To meet the increasing needs from Qatar and Korea, KOTRA 
opened Doha office as the Commercial Section of the Embassy of 
the Republic of Korea in 2012. Since then, KOTRA Doha has been 
acting as a strong and reliable business bridge to facilitate trade and 
investment between the two states via many business programs.

As we pursue trustworthy global business platform, KOTRA Doha 
delivers wide range of chances for Qatari business community to 

meet right Korean business partners by hosting business delegations, 
participating in international exhibitions, inviting to business events 
in Korea, arranging business matchmaking, disseminating helpful 

information, etc. For instance, ‘Sourcing Trip to Korea Program’ 
provides ‘One Stop Service’ for Qatari companies who look for 
Korean suppliers through the customized program including 
business consulting, finding right partners, arranging meetings with 
interpretation service. By the result of these activities, the range of 
business cooperation has been expanded from traditional industries 
like energy, construction, shipbuilding to new industries such as ICT, 
healthcare, education, defence & security, etc. We, in this post-COVID 
era, are managing the business continuity for the two economies 
through virtual reality exhibition, online video meetings, etc. 

The solid business partnership between the two countries will be 
much stronger in the future, and KOTRA will do tireless effort for it. If 
you are looking for the business chances with Korea, please knock on 
the door at KOTRA Doha. We are ready to assist your business.

I extend my heartfelt greetings to the Korean community and 
friends of Korea in the State of Qatar on the occasion of 
the 4,353rd Gaecheonjeol, the Korean National Foundation 

Day that falls on October 3rd. The word Gaecheonjeol, the 
Korean name for this holiday, literally means “the day heaven 
opened”, the birth of Gojoseon that is the first kingdom of 
the Korean peninsula. Koreans regard ‘Gaecheonjeol’ as the 
day when the nation’s long history began. The philosophy of 
this first kingdom was ‘hongik ingan’, which aims to benefit all 
mankind. This national day makes us reflect the long history 
of Korea and rethink about our future-oriented vision that will 
benefit all.

As we all know, this year has been such an unusual and tough 
year. We have been battling the COVID-19 pandemic, and it’s 
still important to maintain physical distance and reduce the 
chances of spreading the virus. We should remain careful and 
vigilant. Thus, our Mission in Doha also decided not to hold 
an annual reception, and is celebrating it in an exceptional 
way, keeping in mind the precautionary measures against the 
pandemic.

I sincerely hope that we will be able to come together 
and celebrate together again when the time is right. In the 
meantime, I am reaching to our valuable partners and friends 
in Qatar through this message. I also take this opportunity 
to sincerely thank His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al 
Thani, the Amir of the State of Qatar, and the Government 
of Qatar for their continued cooperation and support for the 
Korean embassy and the Korean community here.   

COVID-19 pandemic impacted the lives of all of us in the entire 
world. But, our early responses to the coronavirus pandemic 
were successful. Korea introduced well-organised epidemic 
control programs, including rapid and extensive testing, and 
successfully limited the spread of the virus without imposing 
the drastic measure of nationwide lockdown. The Qatari 
government has been confronting this pandemic with great 
resilience although the virus hit the country hard. It managed 
to cope with the pandemic with adequate healthcare system, 
effective healthcare delivery and economic stimulus measures. 

Its gradual approach helped people go through difficult times 
with confidence and resilience. Taking this opportunity, I would 
like to renew my appreciation to the government of the State 
of Qatar and many people in the healthcare and medical field 
for creating a safe environment and helping people stay safe.

The State of Qatar is one of Korea’s most important friends. 
Both countries have been enjoying strong and enduring 
friendships over decades, and we attach great importance to 
this mutually beneficial partnership. 

Qatar is the largest source of LNG supply to Korea, and Korea 
is the 2nd largest export destination for Qatar. This LNG trade 
is of course the most important part, but we continue moving 
forward. This year, three South Korean shipbuilders signed 
deals with Qatar Petroleum to reserve LNG ship construction 
capacity to be utilized for its future LNG carrier requirements. 
As Qatar Petroleum explained, it is the largest order of LNG 
vessels in the history of the LNG industry. This contract reveals 
how both countries’ friendly and cooperational relations can 
be beneficial to each other. 

Qatar is also the 8th largest foreign construction market to 
Korea. Several Korean companies are still participating in the 
various construction and infrastructure projects, establishing 
another future landmarks of Qatar amid this COVID-19 
pandemic. 

Moving away from the field of energy and construction, 
I would like to mention other aspect as well. One of the 
significant items exported to Qatar from Korea in the first half 
of 2020 was COVID-19 test kits and machines, which shows 
that two countries work together in the global fight against 
the pandemic. Even in crisis, we have found more possibility to 
cooperate benefiting each other.

I cannot help but mention high-level exchanges that has 
reached highest level. Following the HH the Amir Sheikh 
Tamim bin Hamad Al Thani’s visit to Korea and HE Prime 
Minister Lee’s visit to Qatar in 2019, HE Deputy Prime Minister 
and Foreign Minister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani 
and HE Korean Foreign Minister Kang Kyung-wha had phone 

conversation to discuss 
the bilateral relations and 
cooperation amid this 
pandemic. 

I am particularly pleased 
that Korea partnered with 
Qatar in our common effort 
to combat this virus, and 
very much honored to 
be part of this friendship 
and partnership between 
both countries. We will 
keep strengthening our 
relationship and reaching 
local community in Qatar 
through channels that we 
can make the best use of 
in the “New Normal” era, 
although this pandemic has 
affected the way we engage with each other. I believe that 
there are many fields of cooperation that our two countries 
can develop further to contribute to the recoveries of our 
economies and the well-being of our peoples.

Celebrating the National Foundation day, I reflect on the 
Korean community and Korean companies in Qatar that are 
working hard and contributing towards the development and 
prosperity of Qatar. As the embassy always works to bring 
our two countries even closer to each other, we find that the 
Korean community and companies are real bridges between 
our two countries. They make our relationship even stronger. 
Feeling grateful for their hard work and support, I, as the 
ambassador, also hope all the positive developments in the 
bilateral relations also contribute to even better conditions for 
the Korean community in Qatar. 

I once again congratulate the Korean community on the 
auspicious National Foundation Day and extend my good 
wishes to everyone. I look forward to working with you for the 
friendship and prosperity of our two countries.

Special Supplement
Thursday, October 01, 2020

Kim Chang-Mo 
Ambassador of the Republic of Korea

‘KOTRA is ready to assist your business with Korea’

Qatar and Korea – A role model for 
strong bilateral relations

The Korean companies operating in Qatar would like to celebrate the 2020 Korean 
National Day and avail themselves this opportunity to join the mutual endeavors to 
strengthen the close ties of friendship and cooperation between Qatar and Korea in 
the coming years.
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8
 الجوائز

المحلية والدولية

لقــد أثمــرت اســتراتيجية مركــز مــدى 2019 – 2021 فــي 
مجــال تحقيــق شــمولية النفــاذ إلــى تكنولوجيــا المعلومات 
واالتصاالت تحت شــعار “نفاذ رقمي للجميع” عن إنجازات 
ــا فــي  ــا وعالمًي ــًزا إقليمًي ــت مــن قطــر مرك مشــهودة جعل
النفــاذ الرقمــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة والمتقدميــن 
فــي الســن. وتعــددت األمثلــة علــى النجــاح الباهــر لهــذه 
االســتراتيجية، وكان أبرزهــا علــى الصعيــد الوطنــي فــوز 
مركــز مــدى بجائــزة التميــز الرقمــي فــي القطــاع الحكومــي 
مــن وزارة المواصــات واالتصــاالت أمــا علــى الصعيــد 
العالمــي فقــد وقــع االختيــار علــى المركــز للفــوز بجائــزة 
ــن  ــاح للتمكي ــر الصب ــر األحمــد الجاب ــر جاب اليونســكو – األمي
الرقمــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة 2020 – 2021 تقديــرًا 
لــدوره المتميــز فــي تعزيــز الدمــج الرقمــي لألشــخاص ذوي 
اإلعاقــة واعترافــًا بجهــوده لتوفيــر حلــول النفــاذ الرقمــي 
والمنصــات القابلــة للنفــاذ لمواجهــة كوفيــد – 19. وقــد 
كان لجهــود المركــز األثــر األكبــر فــي إحــراز دولــة قطــر فــي 
2020 المركــز األول علــى مســتوى العالــم وفــق مؤشــر 
تقييــم حقــوق النفــاذ الرقمــي )DARE Index( الصــادر عــن 
المبــادرة العالميــة لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت 
الشــاملة G3ict ، األمــر الــذي أثبــت فعاليــة اســتراتيجية 
مــدى 2019 – 2021 ومــدى النجــاح المحــرز فــي تنفيذهــا 
وعكــس مســتوى االلتــزام الكبيــر لدولــة قطــر تجــاه حقــوق 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي النفــاذ الرقمــي لتكنولوجيــا 

المعلومــات واالتصــاالت.
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مؤشر تقييم حقوق 
النفاذ الرقمي 

DARE Index

اتفاقية األمم 
المتحدة لحقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة
UNCRPD 2008

منصة 
رقمية 

معتمدة

مختص تم 
بناء قدراتهم

ابتكار وحل 
تكنولوجي 

تم دعمهم 

منصات مدی 
للمعلومات 

الشاملة

نسبة النفاذ لقطاع
 الثقافة والمجتمع

نسبة النفاذ لقطاع التعليم

محطة تكنولوجيا 
مساعدة رئيسية

السياسة الوطنية لسهولة
النفاذ الرقمي ومنالية الويب

استراتيجية
الشمولية الرقمية

 دولة قطر تحرز المركز األول عالميًا 
وفق مؤشر تقييم حقوق النفاذ الرقمي 2020  

أحــرزت دولــة قطــر المركــز األول عالميــًا بيــن 137 دولــة وفق مؤشــر تقييم 
حقــوق النفــاذ الرقمــي DARE Index 2020  الــذي أصدرتــه المبــادرة 
العالميــة لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت الشــاملة )G3ict( لمتابعــة 
التــزام دول العالــم بتنفيــذ التزاماتهــا المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة األمم 
المتحدة لحقوق األشــخاص ذوي اإلعاقة )CRPD(  والتي صادقت عليها 

دولــة قطــر فــي عــام 2008.

وقد حصدت قطر أعلى مجموع للنقاط في مختلف فئات التقييم، لتحصل 
علــى 89 نقطــة مــن أصــل مائــة. ويعكــس هــذا اإلنجــاز العالمــي التقــدم الكبير 
الــذي حققتــه الدولــة فــي مجــال إمكانيــة النفــاذ الرقمــي وجهــود الحكومــة 
ومركــز مــدى فــي تمكيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة والمتقدميــن فــي الســن 
مــن خــالل مختلــف البرامــج المحليــة ومبــادرات السياســة المتعلقــة بإمكانيــة 

النفــاذ إلــى تكنولوجيــا المعلومــات واالتصاالت.   


