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لتشجيع –تصال نظام بيئي لالبتكار في مجال النفاذ لتكنولوجيا المعلومات واال–صّمم برنامج مدى لالبتكار 
المبتكرين على انشاء حلول رقمية لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة والمتقدمين في السّن،

وبالتالي زيادة توافرها داخل المنطقة من خالل مجموعة من برامج المنح

؟ماهو



جال إنشاء سوق التكنولوجيا المساعدة في قطر تلبي احتياجات العالم العربي ويزيد من الوعي بم•
التكنولوجيا المساعدة بين المبتكرين

زيادة عدد الحلول واالبتكارات باللغة العربية•

ة الوظيفية تعزيز اإلدماج الرقمي وبناء مجتمع قائم على التكنولوجيا يلبي احتياجات األشخاص ذوي اإلعاق•
في قطر والمنطقة

تطوير حلول مبتكرة ومتطورة استجابة لحالة االستخدام من األشخاص ذوي اإلعاقة•

لماذا؟



الهيكل 

التمويل

الوصول إلى 
السوق

التعاون

التنفيذ و القدرات

السياسات وأفضل 
الممارسات

البيانات 
والبحوث

االبتكار وقدرات 
التصميم



دراسة 
:  الحاالت
التعليم

دراسة 
:  الحاالت
الثقافة 

والمجتمع

أدوات البرمجة المكتبةالفصل المدمج

البيع بالتجزئة المتاحف الترفيه

المواصالتالرياضة

اإلعالم



التحديات التكنولوجية

التعرف الضوئي على 
الحروف

وسائل االرشاد المكاني الروبوتات الواقع االفتراضي والمعزز
والممتد



إنها صماء وتستخدم لغة . عاًما24مريم تبلغ من العمر 
ذكي تتطلع مريم الستخدام هاتفها ال. اإلشارة للتواصل

ية في للوصول إلى معلومات حول الالفتات الثابتة والرقم
.حياتها اليومية

https://mip.qa/focused-technology-challenges/ar-vr-xr/real-
time-sign-language-interpretation-museums/

معلوماتمع،لوحةإلىتنظرمريم
غةبالللهاالمصاحبالوصفعلىمكتوبة
.النصقراءةتستطيعالهي .العربية

ي تستخدم مريم الكاميرا على هاتفها الذك
اقع الستخدام تطبيق ترجمة لغة اإلشارة للو

المعزز للوصول إلى المعلومات الموجودة 
.على الالفتة التي تصف اللوحة

ق بمجرد فتح التطبيق ، سيقوم التطبي
بتحديد وتفسير محتوى وصف اللوحة 

.وتحويله إلى لغة اإلشارة

ريم سيتم تقديم المحتوى المترجم إلى م
من خالل صورة رمزية للغة اإلشارة ُتعرض
.داءعلى هاتفها الذكي أو الجهاز القابل لالرت

https://mip.qa/focused-technology-challenges/ar-vr-xr/real-time-sign-language-interpretation-museums/


النظام البيئي



لمعلومات يركز مركز مدى على دعم االبتكارات العربية والمحلية المتعلقة بحلول النفاذ إلى تكنولوجيا ا
.واالتصاالت والتكنولوجيا المساعدة

المسارات

1. 2. 3. 4. 

المسابقات منح التعريببرنامج المصادقة
العالمية 

والإلقليمية
والمحلية

دعم رواد األعمال 
نح والمبتكرين والم

المباشرة

التمويل



التنفيذ والقدرات



11

الثقافة والمجتمع

التعليم ا شركاء النفاذ إلى تكنولوجي
المعلومات واالتصاالت

العضويات الدولية

المسابقات

التعاون



12

إجراء دراسات قياس اإلعاقة بناًء على إرشادات دولية •
.بالتعاون مع شركاء دوليين

م تطوير أفضل الممارسات المتعلقة بقطاعي التعلي•
ار والثقافة لالرتقاء بحياة األشخاص ذوي اإلعاقة وكب

.السن
مات التوصية بابتكارات النفاذ إلى تكنولوجيا المعلو•

ناع واالتصاالت وتقنية المعلومات ألصحاب المصلحة وص
.القرار في مدى

العمل عن كثب مع شركاء مدى وأصحاب المصلحة لدمج•
.حلول النفاذ الرقمي في قطاعاتهم

السياسات وأفضل الممارسات



+24…

Dot Watch Tawasol App QAR Reader Clicker7 Ar

Read&Write Bonocle BigKeys Dot Mini

ClassQuiz

الوصول إلى السوق

https://mip.qa/supported-solutions/?lang=ar

https://mip.qa/supported-solutions/?lang=ar


Phrase-based 
Arabic Sign 
Language 
System

Accessible UI 
and Web 
Components

Tawasol
Symbols 
Dictionary

برايل Unified
العربي Arabic
الموّحد Braille

Unified Arabic 
Braille

Authorized 
Translation of 
WCAG 2.1

البيانات والبحوث



ل إلى رواد األعمال ولتعزيز ابتكارات التكنولوجيا الُمعينة وحلول الوصو/ األول من نوعه لدعم المبتكرين •
.تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

لمعلومات ُقدم النظام البيئي من قبل خبراء مركز مدى خالل المؤتمر العلمي الدولي السابع حول تكنولوجيا ا•
https://ieeexplore.ieee.org/document/9144818: واالتصاالت وإمكانية النفاذ لألشخاص ذوي اإلعاقة

االبتكار وقدرات التصميم

https://ieeexplore.ieee.org/document/9144818


www.mip.qa



“Accessibility is a barrier to 
innovation.”

"االبتكارحاجزالنفاذ هو “




	النظام البيئي للابتكار في مجال نفاذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز التكنولوجيا المساعدة المحلية والمعربة في المنطقة العربية��د. أشرف عثمان� �25 أغسطس 2020
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18

