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ما هو النفاذ إلى الويب
أي .هو النفاذ إلى المعلومات والخدمات المقدمة للجميع، بغض النظر عن إعاقاتهم أو قيودهم الوظيفية

.الوصول إلى أكبر جمهور ممكن على نطاق أوسع

!لم يعد الشخص يواجه العوائق مع اإلعاقة في بيئة يسهل النفاذ إليها*

لماذا النفاذ؟
لومات والتكنولوجية المساعدة للنفاذ إلى المعيستخدم المزيد من األشخاص ذوي اإلعاقة التكنولوجيا

.والخدمات عبر اإلنترنت من خالل مواقع الويب وتقنيات الهاتف المحمول



حول خدمات النفاذ الخاصة بمدى

اللخمنواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيابعالماإلعاقةذوياألشخاصلربطعملهمدىيكرس–2010•

المساعدةالتكنولوجيا

الرقميالنفاذإمكانيةويدعماالستشاراتحالًيامدىمركزيقدم•

لمعلوماتاتكنولوجياإلىالنفاذلقابليةاالمتثالفيالكاملةالخدماتبتقديممدىبدأ،2011عامفي•

والخاصالعاموالقطاعينالحكوميةللمواقعالنفاذإلمكانيةاالمتثالتشملوالتي.واالتصاالت

.اإللكترونيةالمواقعاعتمادمشروعوأنشأمدىطور،2013عامفي•



تشمل خدمات مدى للنفاذ إلى الويب؛

لدرجة النفاذ و سهولة االستخدام للمواقع االلكترونية والتقييمتدقيق الخدمات •

االستشارات المتعلقة بالسياسات واإلجراءات التنظيمية•

ريب وبناء القدرات التدخدمات •

اعتماد النفاذ إلى الويب•



المبادئ التوجيهية / المعايير
الخاصة بالنفاذ إلى الويب

ات الوصول إلى الويب؛ وإرشادالنفاذيجب أن تمتثل مواقع الويب للمعايير الدولية إلمكانية •
؛ W3C WAIإلى محتوى الويب 

WCAG 2.1, A, AA



الرصد أداة 
والقياس 

ة إلمكانيالرصد والقياس أداة 

: قع الويباإلى موالنفاذ

http://qatar.checkers.eiii.

eu/en/benchmarking

أداة مراقبة النفاذ في قطر



النفاذ إلى الويب في قطر
2020إلى 2013

ق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، حيث قدم الفريلنفاذ بدأت خدمات مدى . 2020و2011بين ، سنوات9لمدة •
.جلسات استشارية وتدريب وتوعية لعدة جهات حكومية ومؤسسات من القطاعين العام والخاص

ي ، إلى أن متوسط الدرجات اإلجمالية للمواقع اإللكترونية الرئيسية ف2013يونيو تشير نتائج المقارنة المعيارية في •
.%67قطر كان 

.%89، بلغ المعدل اإلجمالي للدرجات في قطر 2020يوليوفي •
.، وهي تعتبر زيادة كبيرة2020و2013بين عامي %22ارتفعت النتيجة بنسبة نتيجة لجهود مدى، •
%90؛ بلغ متوسط درجات المواقع الحكومية في قطر 2020في يوليو•

.انظر الرسم البياني في الشريحة التالية



/الشھر
السنة النتیجة

یونیو : 2013 67
یونیو : 2014 70
یونیو : 2015 73
یونیو : 2016 83
یونیو : 2017 84
یونیو : 2018 87
یونیو : 2019 87
2020 :یونیو 89

2020و 2013بين عامي % 22زادت النتيجة بنسبة 
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النفاذ إلى الويب في قطر
2020إلى 2013



2013يونيو 
%100أي من المؤسسات درجة تحققلم•
أو أعلى% 95على درجة )1(مؤسستان حصلت •
أو أعلى%90مؤسسات درجة 3حققت •

2020يوليو 
%100مؤسسات درجة 5حققت •
أو أعلى%95مؤسسة درجة 41حققت •
أو أعلى% 90مؤسسة  درجة 90حققت •

النفاذ إلى الويب في قطر
2020إلى 2013



G3ICT–DARE INDEXتصنيف مؤشر 
)DAREمؤشر (مؤشر تقييم حقوق النفاذ الرقمي 

اقية األمم قياس التقدم المحرز في إتاحة النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بما يتوافق مع اتف
بالتعاون مع المنظمة الدولية لألشخاص  G3ictتم تطويره من قبل . المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

.(DPI)ذوي اإلعاقة 
؛ 2018DAREنتيجة لجهود مدى التي كان لها األثر اإليجابي على مؤشر 

.، وتعادلت مع الواليات المتحدة%75بنتيجة  العالم على مستوى المرتبة الخامسة سجلت قطر •
بعد ُعمانمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في المرتبة الثانية •



المؤسسات الحكومية القطرية
دراسة حالة لموقع إلكتروني معتمد لمؤسسة حكومية قطرية؛

في عام كانت أول مؤسسة حكومية تحصل على اعتماد النفاذ إلى الويبحكومي، الحكومة اإللكترونية •
2013.

مع تجديد 2016في يونيو % 99كانت النتيجة األفضل للنفاذ إلى الويب التي حققها موقع حكومي هي •
.حالة اعتماد الويب

2014امي بين عوزارة الداخلية ومجلس الشورى حقق مركز مدى أيًضا نتائج كبيرة ونجاًحا مماثًال مع •
.2019و



اعتماد مدى للنفاذ إلى الويب

يتم منح اعتماد النفاذ إلى الويب بناًء على المعايير التالية؛

للمؤسسات الحكومية في قطر؛

أو أفضل في أداة مراقبة إمكانية النفاذ إلى الويب عبر اإلنترنت% 95درجة 

مراجعة تقييم قابلية االستخدام للموقع اإللكتروني من قبل مدىدرجة نجاح 

الرقمي من مركز مدىمؤسسة في قطر على اعتماد النفاذ19؛ حصلت 2020و2011بين عامي 



لماذا يجب أن نهتم بإمكانية النفاذ؟
إحصاءات دولية وإقليمية عن األشخاص ذوي اإلعاقة

، أي من ذوي االعاقة الشديدةمن سكان العالمبالمائة15وفًقا إلحصائيات األمم المتحدة؛ تشير التقديرات إلى أن •
.ما يزيد قليًال عن مليار شخص

%.20-18إذا تم تضمين اإلعاقات المتعلقة بالعمر، فإن النسبة المئوية لسكان العالم ذوي اإلعاقة ترتفع إلى •

وغير ، 8,530القطريين ذوي اإلعاقة ؛ وبحسب جهاز التخطيط واإلحصاء القطري، بلغ عدد 2018في عام •
16,145: المجموعأي أن . 7,615القطريين 

66,536إلى أن عدد األشخاص في قطر فوق سن الستين هو 2018تشير إحصاءات •

من األسر في قطر لديها اتصال في المائة 96حسب تقرير لجنة النطاق العريض التابعة لألمم المتحدة؛ أكثر من •
.باإلنترنت حالًيا



عرض حي ألداة مراقبة إمكانية النفاذ إلى الويب في قطر
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