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(2011)السياسة الوطنية لسهولة النفاذ الرقمي ومنالية الويب ▪

(2016)إطار عمل المواقع اإللكترونية الحكومية والخدمات اإللكترونية▪

(2017)إطار عمل خدمات الهاتف المحمول الحكومية▪

سياسة الدعم التربوي اإلضافي▪

(2017-2020)

البرامج والسياسات في مجال النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت



(2010)مدى -التكنولوجيا المساعدة قطر مركز تأسيس ▪

(2014)ة الرقمييةإطالق استراتيجية الشمول▪

إنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن واألشخاص ▪

(2019)االعاقةذوى

واألسرةوزارة التنمية االجتماعية▪

"تسمو"برنامج قطر الذكية ▪

اآلليات التنفيذية

١٥
أكثر من

مؤسسة تخدم 
األشخاص من 
ذوي اإلعاقة



الرؤية 
م تحسين إمكانية نفاذ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطر والعال

الرسالة
وي ذ-إطالق اإلمكانات الكامنة لدى جميع األشخاص ذوي القيود الوظيفية 

صات من خالل بناء القدرات ودعم تطوير المن-اإلعاقة والمتقدمين في السن 
الرقمية القابلة للنفاذ

مركز مدى



القطاعات االستراتيجية ذات األولوية

التعليم

الثقافة والمجتمع 



التعليم



والمجتمعالثقافة

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات



شراكات وعضويات دولية



التكنولوجياصناعشركاء



أنشطةخدمات

االبتكار▪

البحوث▪

السياسات وافضل الممارسات▪

منصات معلومات شاملة▪

رفع الوعي▪

خدمات النفاذ الرقمي▪

التدريب وبناء القدرات▪

خدمة االستشارات▪

خدمات التكنولوجيا المساعدة▪

خدمة العمالء الشاملة▪



خدمات مركز مدى



خدمات
النفاذ الرقمي



مواقع الكترونية  

مدى للنفاذ الرقميإعتمادبرنامج 

أجهزة الخدمة 
الذاتية

تطبيقات الجوال 



مات أداة رقمية لتقييم درجة النفاذ للمعلومات والخد
على المواقع االلكترونية

أداة مدى للرصد والقياس



15

بوابة مدى للنفاذ الرقمي

أول بوابة توفر مجموعة واسعة من المعلومات والموارد الخاصة 
اإلنجليزيةبنفاذ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت باللغتين العربية و



جاهزة مستودع يحتوي مجموعة من عناصر الويب التي يمكن النفاذ إليها وال
ا لالستخدام من قبل مطور الويب ومصممي واجهة المستخدم تم اعتداده

WCAG 2.1و الويب القابل للنفاذ  W3Cبناًء على المعايير للويب 



بناء القدرات
والتدريب

برنامج التدريب المفتوح•

برنامج التدريب المعتمد•

المقررات االكاديمية•



برنامج

التدريب المفتوح



برنامج التدريب
المعتمد



برنامج التدريب المعتمد

نالمستخدمين المتميزي



دبرنامج التدريب المعتم

تيسـير التطويـر
الوظيفـي



مدبرنامج التدريب المعت

النفاذ الى الوظيفة

خريج
منتسبيمن

برنامج النفاذ إلى 
الوظيفة

٥۳



المعلم المبدعبرنامج



جيا المقررات االكاديمية في مجال نفاذ تكنولو
المعلومات واالتصاالت في الجامعات

النفاذ إلى تكنولوجيا 
المعلومات و االتصاالت 

ICT Accessibility 

A Web for Everyone
النفاذ إلى تكنولوجيا 

المعلومات و االتصاالت 
ICT Accessibility 



االستشارات



المجاالت

السياسات▪

البرامج والمشاريع في ▪

فة قطاعي التعليم والثقا

والمجتمع 



خدمات توفير

التكنولوجيا المساعدة 



بحقائ
تكنولوجيا
مساعدة 
متخصصة

46
محطة 

تكنولوجيا
مساعدة

أفراد من ذوي االعاقة 18
في السنومتقدمين 

تم دعمهم للنفاذ إلى
المعلومات والخدمات 

4851



29

المساعدةللتكنولوجيامدىبوابة



خدمة العمالء 

الشاملة



أنشطة مركز مدى



السياسات 
وأفضل 

الممارسات



دولة قطرمعدل تبني السياسات في

اذ ارتفاع نسبة تبني سياسات النف
%  74إلى % 41من الرقمي 

يق وفقا لمؤشر  مدى لقياس نسبة تبني وتطب"
"تسياسات نفاذ تكنولوجيا المعلومات واالتصاال



أفضل الممارسات

ول يقوم المركز بالبحث والتحليل وتطوير مصادر ح

جات نفاذ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمنت

والحلول المتعلقة بها وأحدث التوجهات وأفضل 

الممارسات الدولية



برنامج 
مدى  لالبتكار



:يعد برنامج مدى لالبتكار أحد العناصر الرئيسية لدعم المبدعين والشركات الناشئة ورجال األعمال من خالل

36

برنامج مدى لالبتكار

دعم تعريب حلول 
التكنولوجيا المساعدة 

والنفاذ الرقمي

المسابقات الدولية 
واإلقليمية 

والمحلية

منح مباشرة لرواد  .2 .3
األعمال 

والمبتكرين

1. 
إعتماد أجهزة وحلول 

التكنولوجيا 
المساعدة والنفاذ 

الرقمي

4. 



اإلبتكارات المدعومة
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مدى فاب الب
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رلالبتكامدىنادي
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مدى الب

40



بوابة مدى لالبتكار
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البحوث



مجموعة الخبراء العرب في نفاذ 
الت تكنولوجيا المعلومات واالتصا

مبادرة من مدى

أبرز
اإلنجازات

في مجال 
البحوث



الترجمة العربية المعتمدة 
لمبادئ النفاذ إلى محتوى 

(WCAG2.1)الويب 

أبرز
اإلنجازات

في مجال 
البحوث



قاموس مدى لمصطلحات 
النفاذ الرقمي والتكنولوجيا 

المساعدة

أبرز
اإلنجازات

في مجال 
البحوث



أبرز
اإلنجازات

في مجال 
البحوث

برايل العربي الموحد



47
buhamad.madacenter

إشارةمشروع جملة لغة 

أبرز
اإلنجازات

في مجال 
البحوث
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تواصلرموزبوابة 



دورية نفاذ 

أبرز
اإلنجازات

في مجال 
البحوث



بوابات 
مدى الشاملة

مركز المعرفة في 
يا مجال النفاذ إلى تكنولوج
المعلومات واالتصاالت 

باللغة العربية

mada.org.qa



مدى االلكترونيموقع 
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الشاملالرقميللتعليممدىمنصة
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والمجتمعالثقافةلدعممدىمنصة



رفع الوعي





Arabic version






