



     
    


  

 	          


 	            


 	           

	        

The Global I "tiative for Inclusive IICTs 
Promoting the Rights of Persons with Disabilities in the Digital Age 

 الرقمي بالوصول قالح تقییم مؤشر
 األعلى األداء اتذ لدولا

 المحتویات جدول
 2 ............................................................ قميالر ولصوبال لحقا تقييم شرمؤ ائجنت – لىالع اءلدا اتذ شرالع الدول

3.................................................... قةالعا ويذ شخاصلل قميالر ولصوال ائجنتو تنفيذ حيث من لىالو شرالع الدول

 4......................................... اديصلقتا النمو ستوىم سبحب قميالر ولصوبال لحقا تقييم ائجنت-  لىالع الثلث الدول

5............................................................................... اليمالق سبحب قميار ولصوبال لحقا تقييم لىالع تانلدولا
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 الرقمي بالوصول قالح تقییم مؤشر نتائج – األعلى األداء ذات العشر الدول

 قییمـترـؤشـمجـتائـون ةـدول 137 بیاتـراتـتجـتائـون ملـمج غطيـت تيـوال ميـرقـال ولـوصـالـب حقـال قییمـترـؤشـمنـمیةـثانـال نسخةـال ذهـھ
 فعلیةـال جـنتائـال ة،ـتنفیذیـال قدرةـال دول،ـال اتـتزامـال :قیاسـال تغیراتـمنـم ئاتـف الثـث تناولـت قاطـن تضمنـت ميـرقـال ولـوصـالـب حقـال
 ميـرقـال ولـوصـالـب حقـال نفیذـت جاهـاتـبةـركـالح توىـومس يـمالـاإلج تقدمـالىـالرـؤشـتيـفھ .ةـاقـاإلع ذوي خاصـألشـل ميـرقـال ولـلوصـل

 للـتح ھاـانىـالةـافـاإلضـب .ةـاقـاإلع ذوي خاص ـاألش حقوقـل یةـدولـال یةـفاقـاالت بـبحس لـتواصـوال اتـمعلومـال یاتـوجـكنولـت یرـمعایـل قاـوف
 ینیةـالتـالاـیركـأم ا،ـأوروب یفیك،ـباسـوال یاـآسقرـش یا،ـآسطـوس قیا،ـریـإف :یةـتالـال یةـثمانـال یمـالـألقـل قاـوف مصنفةـال دولـال لكـتجـتائـن

 ،فعـرتـ: مدولـاللـدخنـماتـتویـمسعـألرب قاـووف یا،ـآس نوبـجیة،ـشمالـالاـیركـأم قیا،ـریـإف مالـوشطـاألوس رقـالش بي،ـكاریـوال
 .متدني متدني، طمتوس مرتفع، طمتوس

: 1زیارة الرجاء الدخل، ومستوى اإلقلیم بحسب للدول تصنیفنا حول المعلومات من لمزید
 :2G3ICTموقع على الموجودة التوجیھیة الالئحة الى الرجوع یرجى للدول، الفردیة للمواصفات الدول تصنیف

 من الول يةلغا قميالر ولصوبال لحقا تقييم شرمؤ يجةتن سبحب تبةالر لىالع اءلدا اتذ شرالع الدول-1 الجدول
2020 انريزح نيويو

 العشر الدول
 حیث من األعلى
 ألداءا

 - النقاط مجموع
 الدولة التزام

 - النقاط مجموع
 على الدولة قدرة
 یذنفتلا

 رجاتمخ- -  النقاط مجموع
 تكنولوجیات وأدوات خدمات

 واالتصال المعلومات

 الحق تقییم نتائج مجموع
 الرقمي بالوصول

 100/89 50/39 25/25 25/25 قطر

 100/80 50/30 25/25 25/25 أسترالیا

 100/79 50/34 25/20 25/25 إسرائیل

 100/5.75 50/28 25/25 25/5.22 طالیاإی

 100/5.75 25/28 25/25 25/5.22 إفریقیا جنوب

 100/5.72 50/30 25/20 25/5.22 سارنف

 100/5.72 50/25 25/25 25/5.22 إیرلندا

 100/72 50/27 25/20 25/25 البرازیل

1 DARE Index, Country Classifica8on. (2020). Retrieved from G3ict: hEps://g3ict.org/digital-accessibility-rights-
evalua8on-index/country_classifica8on 

DARE Index, Country Classification. (2020). Retrieved from G3ict: https://g3ict.org/digital-accessibility-rights-
evaluation-index/country_classification 

2 DARE Index, Country Dashboard. (2020). Retrieved from G3ict: hEps://g3ict.org/country-profile 
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 العشر الدول
 حیث من األعلى
 ألداءا

-  النقاط مجموع
 الدولة التزام

-  النقاط مجموع
 على الدولة قدرة
 یذنفتلا

 رجاتمخ- -  النقاط مجموع
 تكنولوجیات وأدوات خدمات

واالتصال المعلومات

 الحق تقییم نتائج مجموع
الرقمي بالوصول

 100/5.71 50/29 25/20 25/5.22 المتحدة الوالیات

 100/5.70 50/28 25/20 25/5.17 طامال

 اإلعاقة ذوي لألشخاص الرقمي الوصول ونتائج تنفیذ حیث من األولى العشر الدول

 یاتـوجـكنولـت جاالتـمرةـعشيـفميـرقـال ولـلوصـلیةـاسـأسجـرامـوب اتـیاسـسجـتائـون تنفیذـل فعليـال توىـالمس بینـی یبـترتـالذاـھ
 ولـح اتـمعلومـال نـمدـمزیـل .ھاـطالعتـاس مـتةـدول 137 لـأص نـمىـاألول رـالعش دولـال يـفاـنفیذھـتمـت تيـال صالـواالت اتـمعلومـال

3المنھجیة زیارة یرجى العشر التكنولوجي واالتصال المعلومات مجاالت : 

 ائجالنتو التنفيذ حيث من قميالر ولصوال مجال في لىالع اءلدا اتذ شرالع الدول-2 الجدول

 المحققة النتائج مجموع الرقمي الوصول ومخرجات تنفیذ لجھة األعلى العشر الدول

50/38 قطر

50/34 إسرائیل

50/30 أسترالیا

50/30 سارنف

50/29 المتحدة المملكة

50/29 المتحدة الوالیات

50/28 طالیاإی

50/28 طامال

50/28 أفریقیا جنوب

50/27 البرازیل

3  DARE Index, Methodology. (2020). Retrieved from G3ict: hEps://g3ict.org/digital-accessibility-rights-evalua8on-
index/methodology 

DARE Index, Methodology. (2020). Retrieved from G3ict: https://g3ict.org/digital-accessibility-rights-evaluation-

index/methodology  
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 50/27 األورغواي

 االقتصادي النمو مستوى بحسب الرقمي بالوصول قالح تقییم نتائج- األعلى الثالث الدول

 نموـال توىـمسبـبحس ةـدرجـمىـاألول ثالثـال لدولـل ميـرقـال ولـوصـالـب حقـال تقییمـلیةـنھائـالجـنتائـال یةـتالـالعـاألرب داولـالجيـف
 .والنتائج والقدرة، االلتزامات، من كل یعكس الترتیب ھذا .قتصادياال

 تفعالر الدخل اتذ لىالع الثلثالدول- 3 الجدول

 من األعلى الثالث الدول
 االداء حیث

-  النقاط مجموع
 الدولة التزام

 قدرة-  النقاط مجموع
 التنفیذ على الدولة

-  النقاط مجموع
 خدمات مخرجات
 تكنولوجیات وأدوات

 واالتصال المعلومات

 نتائج مجمل مجموع
 الحق تقییم مؤشر

 الرقمي بالوصول

 100/79 50/39 25/25 25/25 قطر

 100/80 50/30 25/25 25/25 أسترالیا

 100/79 50/34 25/20 25/25 إسرائیل

 سطالتو الدخل اتذ لىالع الثلثالدول -4 الجدول

-  النقاط مجموع األعلى الثالث الدول
 الدولة التزامات

 قدرة-  النقاط مجموع
 التنفیذ على الدولة

-  النقاط مجموع
 خدمات مخرجات
 تكنولوجیات وأدوات

 واالتصال المعلومات

 نتائج مجمل مجموع
 الحق تقییم مؤشر

 الرقمي بالوصول

 الدول-  الخامس الجدول
 الدخل ذات األعلى الثالث

 المتدني طالمتوس
25/5.22 25/25 50/28 100/5.75 

 100/72 50/27 25/20 25/25 البرازیل

 100/61 50/26 25/15 25/20 دناألر
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 50/26 25/15 25/20 الفدرالیة روسیا

 التدني سطالتو الدخل اتذ لىالع الثلثالدول -5 الجدول

-  النقاط مجموع األعلى الثالث الدول
 الدولة التزام

 قدرة-  النقاط مجموع
 التنفیذ على الدولة

-  النقاط مجموع
 خدمات مخرجات
 تكنولوجیات وأدوات

 واالتصال المعلومات

 نتائج مجمل مجموع
 الحق تقییم مؤشر

 الرقمي بالوصول

 100/70 50/25 25/20 25/25 كینیا

 25/5.22 زامبیا
25/25

50/18 100/65.5 

 64/100 19/50 20/25 25/25 بولیفیا

 التدني الدخل اتذ لىالع الثلث الدول-6 الجدول

-  النقاط مجموع األعلى الثالث الدول
 الدولة التزام

 قدرة-  النقاط مجموع
 التنفیذ على الدولة

-  النقاط مجموع
 خدمات مخرجات
 تكنولوجیات وأدوات

 واالتصال المعلومات

 نتائج مجمل مجموع
 الحق تقییم مؤشر

 الرقمي بالوصول

 100/5.47 50/10 25/20 25/5.17 سیرالیون

 100/5.40 50/8 25/15 25/5.22 قموزمبی

 100.45 50/15 25/10 25/20 الويم

 األقالیم بحسب ارقمي بالوصول قالح تقییم األعلى الدولتان

 یبـترتـال ذاـھ .یمـالـاألق بـبحس ةـدرجـم لى،ـاألع تینـلدولـل ميـرقـال ولـوصـالـب حقـال تقییمـلیةـنھائـالجـنتائـال یةـتالـال یةـثمانـال داولـالجيـف
 .والنتائج والقدرة، االلتزامات، من كل یعكس

© 2020 G3ict - Global Ini1a1ve for Inclusive Informa1on and Communica1on Technologies. All Rights Reserved. 
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 ياقيرفأ في لىالعالدولتان -7 الجدول

 - النقاط مجموع ریقیافأ
 الدولة التزام

 قدرة-  النقاط مجموع
 التنفیذ على الدولة

 - النقاط مجموع
 خدمات مخرجات
 تكنولوجیات وأدوات

 واالتصال المعلومات

 نتائج مجمل مجموع
 الحق تقییم مؤشر

 الرقمي بالوصول

 100/5.75 50/28 25/25 25/5.22 أفریقیا جنوب

 10/70 50/25 25/20 25/25 كینیا

 ياسآ سطو في لىالعالدولتان -8 الجدول

-  النقاط مجموع آسیا وسط
 الدولة التزام

-  النقاط مجموع
 على الدولة قدرة
 یذنفتلا

-  النقاط مجموع
 خدمات مخرجات
 تكنولوجیات وأدوات

 واالتصال المعلومات

 نتائج مجمل مجموع
 الحق تقییم مؤشر

 الرقمي بالوصول

 100/61 50/26 25/15 25/20 الفدرالیة روسیا

 100/52 50/20 25/15 25/5.17 طاجیكستان

 يكفيسبالاو ياسآ رقش في لىالعالدولتان -9 الجدول

 - النقاط مجموع الباسیفیك آسیا شرق
 الدولة التزام

قدرة-  النقاط مجموع
التنفیذ على الدولة

 - النقاط مجموع
خدمات مخرجات
 تكنولوجیات وأدوات

 واالتصال المعلومات

نتائج مجمل مجموع
الحق تقییم مؤشر

الرقمي بالوصول
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 100/80 50/30 25/25 25/25 أسترالیا

 100/63 50/18 25/15 25/20 الفیلیبین

 باورأو في لىالعالدولتان -10 الجدول

-  النقاط مجموع روباأو
 الدولة التزام

 قدرة-  النقاط مجموع
 التنفیذ على الدولة

-  النقاط مجموع
 خدمات مخرجات
 تكنولوجیات وأدوات

 واالتصال المعلومات

 نتائج مجمل مجموع
 الحق تقییم مؤشر

 الرقمي بالوصول

 100/5.75 50/28 25/25 25/5.22 طالیاإی

 100/5.72 50/30 25/20 25/5.22 سارنف

 يةنيتللا امريكا في لىالعالدولتان -11 الجدول

 الالتینیة امیركا
 ریبيوالكا

-  النقاط مجموع
 الدولة التزام

 قدرة-  النقاط مجموع
 التنفیذ على الدولة

-  النقاط مجموع
 خدمات مخرجات
 تكنولوجیات وأدوات

 واالتصال المعلومات

 نتائج مجمل مجموع
 الحق تقییم مؤشر

 ارقمي بالوصول

 100/72 50/24 25/20 25/20 البرازیل

 100/67 50/27 25/15 25/25 االوروغواي

 ياقيرفأ شمالو سطولا رقلشا في لىالعالدولتان- 12 الجدول
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 وشمال األوسط الشرق
 ریقیافأ

-  النقاط مجموع
 الدولة التزام

 قدرة-  النقاط مجموع
 التنفیذ على الدولة

-  النقاط مجموع
 خدمات مخرجات
 تكنولوجیات وأدوات

 واالتصال المعلومات

 نتائج مجمل مجموع
 الحق تقییم مؤشر

 الرقمي بالوصول

 100/89 50/39 25/25 25/25 قطر

 100/75 50/34 25/20 25/25 إسرائیل

 كاامير شمال في لىالعالدول- 13 الجدول

-  النقاط مجموع امیركا شمال
 الدولة التزام

 قدرة-  النقاط مجموع
 التنفیذ على الدولة

-  النقاط مجموع
 خدمات مخرجات
 تكنولوجیات وأدوات

 واالتصال المعلومات

 نتائج مجمل مجموع
 الحق تقییم مؤشر

 الرقمي بالوصول

 الوالیات
 المتحدة

25/5.22 25/20 50/29 100/5.71 

 100/56 50/11 20/20 25/25 كندا

 ياسآ وبنج في لىالعالدولتان- 14 الجدول

-  النقاط مجموع آسیا جنوب
 الدولة التزام

 قدرة-  النقاط مجموع
 التنفیذ على الدولة

-  النقاط مجموع
 خدمات مخرجات
 تكنولوجیات وأدوات

 واالتصال المعلومات

 نتائج مجمل مجموع
 الحق تقییم مؤشر

 الرقمي بالوصول

 100/48 50/13 25/15 25/20 الھند

 100/5.46 50/14 25/10 25/5.22 الباكستان
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