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  16....................................................ةطقنلمابحس جئاتنال ةنمقارو عليالف ذيفنتال-DARE 2020-2018 -   6 ينايبال الرسم

 مقدمة

 قبل من هادعدإ تم الذي ميقرال صولوالبقحال ييمتقرؤشم من نيةثاال بعةلطا لىاريرتقالاهذ زكتري
 Global Initiative for Inclusive Information لاتصاالو اتعلومملا اتيوجلونكتل ليةلدوا ةدرابملا

Communication Technologies  - G3ICT)  قةاإلعا ذوي اصخلألش ليةالدو نظمةلما مع ةاكرالشب Disabled 
People’s International - DPI.) فارألطا الدول اتامزتال ةتابعم الى ريرتقال اهذ عن تجناال يللحتال دفهيو 

 الى صولوالب قحال نيأمتب علقةتمال حكاماأل نفيذتل قةاالعا ذوي اصخاألش وقحقل ليةالدو قيةفاتاال في
 ليم،أقا نيةماث على عةوزمةدول 137 رتيبتو يللحتريرتقال اهذ الويط ماك.الصتاالو اتومللمعا اتيجوتكنول
 يتال دولة ثونوثال عبوس ةئالم ههذ .ليةالدو قيةفاتاال لىع قتادص قد نتكا افرألطا الدول ههذ من 128

 نسكا عدد ليماجإ منةئالمب90 ثلونيمنيالذونلسكاا من اتاريلمعبسعهومجم ما ضمتهاحمس تم
 نيب ليحم مستجيب 160 بلق من ؤهالم تم التي اتارتماالس من عةومجم الى ريرتقال اهذ تنديسو.المعال
 .2020 شباط رياربفو 2019 أيلول ربتمبس

 سكعلةتمدعلما حثبال ةيجهنمعيوستوثيحدتب ميقرال لوصوالبقحال ييمتق رؤشم من بعةلطاههذ قامت
 اللخ من لكوذ الم،عال ولح جةامالد الصتاالو اتعلوملما اتيجوتكنول الجم في اصلحال دمتقال جمح

 ضرعت ليةماجإ ليةيلحت نةارمق جراءإ ان لك،لذ .اتريغتلما من اتئف الثثنتتضم مسح ئلةأس ثةثال فةإضا
 الثثال لمسحا ودنب جماإلد ارنظ حاليا كلي بشكل ممكنة ريغ 2020و 2018 بين صلةلحااو تلفةخلما اتهتجااال

 من هنفيذتنيمك صلةنفم ليةيلحت نةارمق جراءإ إن،نولك .هاحمس تم تيال دولالنمربألكا لعدداو هذه،
 مادهاتعا تم تيلا اتريغتلما عةومجم يللحتو ،2020و 2018 نيمعاال في اركتش التي الدول نيتضم اللخ

 من للدول رصلفاو اترغثال لمجم حددت ليةتاال ئجتانال .ريرلتقااهد في قاحال نيبتيس ماك،2018 عامال في
 .قةاإلعا ذوي خاصلألش صولوال هلةلسا رقميةال اتخدمالو اتاألدو رفوتو صولوال ريوتط أجل

 ةيميلاإلق جئاتنلا

 ثريؤ ذيال مرألا فع،تمرال دخللاتذا انلدبال من بركأ ددع ضمتميالاألق عضب .مونال من ةفمختل احلمر برع تمي دمقتال زلي لم
 وفي ،) جمرابو ياسات،وس م،نظو عات،يتشر (ةيننوالقا أطرها في راطوت ديبت قاليمألا عظمم أن نيح في .هابيتتر تحديد لىع
 صلألشخا ليعفال لرقميا لالوصو تمخرجا ئهمدابأ تجاوزوا نييقيقلحا نيئزالفا إن ،) درصامو يات،عملو م،يظنت (هاتراقد

 ءداأتأبد قاليمألا هذه نوأ ماك .وباوأور متحدةال تالياالو :لاثمةيمرقال تماخدالوتدوالأل تالمجا عشرال في ةعاق إلا ذوي
 .تالمخرجاو ذ،يفنتال لىع القدرةو م،زاتاالل :ثالثال تالالمجا في لضأف
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 ایسآ بونج ةیلامشلا اكیرمأ ایقیرفأ لامشو طسوألا قرشلا يبیراكلا رحبلا ةقطنمو ةینیتاللا اكیرمأ ابوروا ئداھلا طیحملاو ایسآ قرش ىطسولا ایسآ ایقیرفا

 نادلبلا يف DARE رشؤم تاجرد طسوتم
 ةقطنملا بسح

 ةلودلا مازتلا ذیفنتلا ىلع نادلبلا ةردق جئاتنلاو دالبلل يلعفلا ذیفنتلا

 - Figure 1رشمؤ اتجرد طسمتو DARE طقةنلما حسب 2020 امعل

Figure 2 - Average DARE Index 2020 Country Scores by Region 

 ةقنطمال بحس 2020 لعام DARE مؤشر تادرج سطتوم - 1 يانيبال لرسما

 للدوا لدى ريوطت ىلا جاتيح زال ما فيذنتلا ىلع ةقدرلا لامج إن ألول،ا ينايبلا لرسما لالخ من رهظي كما
 ذينفتال ئجتانمانيبم،ازتاللاجئتان بين نةارلمقا الى نسبة ليماألقا ربعىنأد هو ئجتانال وىتمسنإ.رافألطا
 ءااالد ذاتي- نييملقكإ ماهعقوم على انتحافظ أوروباو ةيللشماا كاريام .ظوحلم بشكل اوتتفت اتجرخلماو

 قفو بي،يارالكو نيةيتلالااركيام ا،ييقرفألماوش طوساأل رقلشااهميليىلعاأل ءااالد ئجتاننيرهظمىلعاأل
 . لياوتال على ايوغاالوروو ازيلربال ان،وعُم يل،ئارإس ر،قط اداء ئجتان

 لفردا لخد ىوتمس سبحب جئاتنلا

 ينيابال رسملل قافوعتفرلما دخلال اتذ الدول في انزومركّ شك بال انحققم فضلاال اتجرخلماو دمتقال إن
 طوستلما دخلال اتذ دول ع،تفرلماطوستلما دخللا ذات دول (دنّيتلما ردلفا دخل اتيوتمس بين ما 2.

 يتلا اينالد يةولألواف .ايبنس ضمنخف فيذنتلاىلعةلقدرا وىتمس لزي لم)ينمتدلالدخلا اتذلودو ي،نمتدلا
 صولوالرييعاماو اتاسيس تبني في دمتقال:الى ارتقفاال هانع نتجيقد صولوالأمبدلاررلقاعناصهاييول
 ةينمتل تيةحتال ىنبلاو نيةقتال اتينإلمكاا ول،صوال اتيجوتكنولل ةرفوتلماو صةصخلما ادرصلما قلة رقمي،ال

 :هيف اتيادصتقاال ههذ لدى ريوتطال االتجم ماأ.ليةحلما صولوال اتيجوتكنول
 تسايالسا صدور نميةت ولح اررلقا عةناص في قةاإلعا ذوي اصخشاأل ركةشاوم مع اورتشال •

 في قةاإلعا ذوي صاألشخا اتمنظم اركةمش سجلت نيدتلما دخلال ولد من طفق ٪9.لبرامجاو
 القرار، ةعناص اتيلعم

 طوستلما دخلال اتذ دول من طفق ٪29. صولوال ياتجوولنلتك ليةوالد رييعالما نيبتو وعيال •
 &IS ل هيةيجلتوا بادئالم هاعباتاتلجسعتفرلما
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 طسوتملا لخدلا تاذ نادلبلا عفترملا لخدلا تاذ نادلبلا
 ىلعألا

 طسوتملا لخدلا تاذ نادلبلا
 ىندألا

 لخدلا ةضفخنملا نادلبلا

 نادلبلا تاجرد DARE 2020 رشؤم طسوتم
 يداصتقإلا ومنلا تایوتسم بسح

 جئاتنلاو دالبلل يلعفلا ذیفنتلا ذیفنتلا ىلع نادلبلا ةردق ةلودلا مازتلا

 من ةمقدم او يسيةئرال الدول اتعامج لدى طفق ةرفوتم صولوال اتيجوتكنول حول ةيدراس اتدور •
 لوح اسيةدر اتدور دمتق دنيتلما دخلال دول من طفق ٪ 39.صةتخلما نيهمال ليمعتال زاكرم قبل

 . الدهاب في صولوال اتيجوتكنول

 ئجتان أن تبين نيةثاال بعةلطا لككذ رقمي،ال صولوالبقحال ييمتق رؤشم من ىولاأل بعةطال اللخ من تبين ماك
 الدول من ريثالك ادتعداس لىارييش ما اهذو.اتجرخلماجئتان مقابل دخلال وىتبمس ارثتأ أقل هو لتزاماال
 .بلتقلمسا في دمتقال اهجتبا يابيجاإارؤشم يشكل ذيال راألم رقمي،ال صولوال جامربو اتاسيسريوتطل

 - Figure 3رشمؤ اتجردطسمتو DARE يةداصتالقا تنميةلا اتيمستو حسب 2020 امعل

Figure 4 - Average DARE Index 2020 Country Scores by Levels of Economic Development 

 ةيادصتاالق ةيمنتال توياتمس بحس 2020 لعام DARE مؤشر تادرج سطتوم - 2 ينبياال لرسما

 ةيلولدا ةياقفتاال على قةادصملا خياروت سبحب جئاتنلا

 ان أذ ،2020 عاملل ميقرال صولوالبقحال ييمتق رؤشلم قافو ضحاوحنجا هو ةيقفاتاال على قةادصلما إن
 ةقادصمذنم اتهتجااال ثالثال يانيبال رسمال رهيظ .2007 عامال منذ هايلع قةادص قد تنكا الدول من 93٪

 معاال تلت التي عواماال في قيةفاتالا على قتادص تيال دولالف.2007 عامال في ليةالدو قيةفاتاال على الدول
 قتادص التي الدول تلك مع نةارمق ميقرال صولوالب حقال ييمتق رشؤم قفو لضفأ عدالتم رهتظ 2007

 لمئةبا نونماث.قتوال مرور مع اءلضتت ميقرال صولوالبقحال ييمتق رؤشمطقان عدالتم أن نيعي ما حقا،ال
(102 و 2007 ميعا بين ليةالدو يةقفاتاال لىع قتادص هاحمس تم تيلا الدول من)80٪(  لصأ من 2012

 مع نةارمق ةنقط 14.1 ياويس وهو،ميقرال صولوالبقحال ييمتق رؤشمقفو 46.86 عدلمرهتظ)128
 ةنقط 25.35 عدلمرهتظ والتي (26( بقيةتمال قةادصلما الدول

© 2020 G3ict - Global Initiative for Inclusive Information and Communication Technologies. All Rights Reserved. 



 

               

     

         

         

 

 
 

 

     

 
         

 

        

    

       

   

    
  

      
  

    
  

     

  

       
  

 

5 
DARE رشمؤ طانقططمخ و CRPD قيدصت Figure 5 - 

Figure 6 - CRPD Ratification and DARE Index Points Scatterplot 

 DARE مؤشر قاطن ططمخ و CRPD يقصدت -  3 يانيبال لرسما

0

 23

 45

 68

 90

 113

 2005  2010  2015  2020  2025 

مؤشر نقاط  DARE مجموع

 دوللا اتمازتلا حليلت

- جدولال  ميقرال صولوال الجم في دولال لتزاما 1

 قوانين،لا ببحس لتزامال املعا سبلنا دلمع لدولا لتزاما
 ابه مولمعلا مجلبراوا ة،مظالنوا

 ذوي اصألشخا وققلح ةيدولال ةيتفاقالا لىع ةقادصمال
% 93 ةعاقإلا

 شمراك دةاهمع يذفوتن ةقادمصلا
37%

 ةعاقإلا ذوي ألشخاصا ققولح العام نونالقا
88 %

ّ تيباتترال ّ ةعقولمالةرسيملا ةفرعملا
28%

 تماعلومال تجياولونكت ةنمضتمال لالوصو تافيعرت
 %61 لصاتالوا

 ةقعاالا ذوي اصلألشخ ةنمضتمال ةملزمال ةالشامل تماخدال
41%
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 لدولا تماالتزا بنس دلعم
65%

 عات،يرتشال الجم في ولالد هاترهظأ التي اتريوتطالوةسقتالم ةودجال تبين االول جدولال في ةاردوال ئجتانال
 .اتاسيلساوة،ظمناألو

 لكتش قةاإلعا ذوي اصخاألش وققح حول اتعيرتش هايدل انك التي الدول نتكا نمايب ال،ثلما سبيل على
 لخال ظاوحلم ماتقد ثلمي ما اهذ .اتعيرتش اكذهاهيلد وميال الدول من لمئةبا 80 ،2006 عامال قبل ليةقأ
 لوصوالبقحال فيرعتو،ولةعقلماةريسّمال اتبيترتلل نيةونقاال اتيفرعتال نفإ ثل،ماموحن على .ماعا 14 ةرتف
 اتعلوملما اتيجوتكنول عاتيرشت في طفق ةودجوم نتكا الصتاالو اتعلوممال ياتجوولنكتل نمتضمال
 للدوا من ٪ 61و٪ 68 في ةجودوميهفناآل اأم .ليةلدوا االتفاقية القطإلبقللدوا لدى لاتصاالو
 .ظوحلموحنىلع قمرال صولوالبقحال ييمتق رؤشمنضم حةوممسال

 ىلع ميقرال لوصوالبقحال ييمتق رؤشم من نيةثاال بعةلطا منتضت فضل،أ شكلب الدول لتزاماىمد ريلتقد
 نيفولمكفا اصخاألش ولصو ريست والتي ةيرالفك ملكيةلل شاكرم ةهدعام :وهو الدول لتزاما نضم ريغتم
 ٪ 68) مغربلا(شاكرم في 2013 انريزحوينوي في هاتمادعا منذ .عةوبمطال لماعاال الى رصبال عافضو

 .ةهدعامال لىع قتادص الدول من
 اتعيرتش نضم(USO) ةلملشاا اتمخدال جبولم اهادتمعبا حترص حةوممسال دولال من ٪ 41 خيرا،أ

 وتبد املةلشا اتخدمال يلومتقيادنص ان الى رينش ان لمهما من .اقةعاإل ذوي اصخلألش متضمنة الصتاال
 رادصم غلتتس ان اتكومحللنيمك .ةقاإلعا ذوي اصخلألش عمةاالد اتخدمال ليوتمل ديلبو العف صدركم
 تماخدوجامربجيروتل ولصوال هلةس الصتاالو اتلومعلما اتيجوتكنول اتخدمو اتيقبتط علجلههذ ويلتمال
 املةلشا اتخدمال ويلتم .ندةلمساا اتيجوتكنولال

 تازناولما في اتادتمعادصرردجم منااررتماسرثكأدرصكم هاتفال ومرس اتئدعا على ادمتعاال هانيمك
 .يةونلسا

 ذيفنتلا على لولدا ةقدر تحليل جئاتن

 تياجوتكنول ةارإدب صةخا حدةو الدولة لدى هل (يدجد ريتغمجاإدم تم (نفيذتال على الدولة ةقدر (ئيةزج حتت
 لتصااالو اتعلوملما اتيجوتكنولل الدول ةراإد يفيةكل ضلفأ ييمقتل لكوذ ،) ؟حتالما الصتاالو اتعلوملما
 ةارإلد اتئيه هايدل انبتحرص حةوممسال الدول من ٪ 39 ان ني،ثاال جدولال رظهي.صولوال هلةلسا

 .حةتالما الصتاالو وماتللمعا اتيجوتكنول

 لالوصو ةالسهل لصاتالاوتماعلومال تجيانولوكت فيذنت لىعللدوا قدرة- ثانيال لدولجا
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 ردموالا اتذ دوللل ةمالعا بسلنا التعدم ذفينلتا ىلع ةلدولا قدرة
 ذفيلتنل ةألساسيا اتدوألوا

%88 ةعاقإلا يذو اصلألشخ ةيمكوح ةئيه

 لصاتالوا تماومعلال تجيانولوكتل ةيمكوح ةئيه
% 39 ةمتاحال

 ةعصنا في ةعاقإلا ذوي اصالشخا إلشراك ةيعمل
 لصاتالوا تماعلومال تاينولوجكت لحو تسياسياال

% 26 م جالتا

 اتيجوتكنولل ةيولدال رييعالمل الدولة عيةجرم
% 44 لووصلا ةلهسلا لاتصاالو اتلمعلوما

 تماعلومال اتيلوجنوتك لحو ةيدراس ترادو
 او ةييسئلرا معاتجاال دىل توفرةمال لصاتالوا

 % 38 ينهمال ميالتعل تماخد لبق من ةنممؤال

% 46 دمقتلل سبينال لمعدال- فيذنتال لىع ةللدوا قدرة

 في ةاردوال نفيذتال على ةللقدر ورتطّال االتجم اتذ 2020 عاملل ميقرال لوصوالبقحال ييمتق رؤشمرهيظ
 نيب ما يطاعقلا قيسنتلاو ناوعتلا اطعتقل ارظن اقيدعت رثأك رأم هو فيذنتلا ىلع ةلقدراف .2018 امعلا رمؤش

 ةيوغلالزجاوحالو ليالدو تعاونالرادصمةيحدودلم صديتلل وبلطلما اصخالو مييادألكاوم،عاالعالقطا
 :ليتاال وحنال على لكذو ى،رخأ ملاوعنضم حةاتلماةينلتقا اتعلوملما حول

 اتعلوملما اتيجولونتك حول اررلقا عةناص في قةاالعا ذوي اصخاألش راكإش ليةعم الى ارتقفاال ·
 صولوال هلةلسا الصتاالو

 ذوي اصخاألش راكإلش ةعامال نسبةال على ساياق اقةعاال ذوي اصخاالش اتظمنمكاراش الى ارتقفاال ان
 هربط نيمك ركةشالما عفض حول الدول لدى يسيةئرال اتببلمسفا .٪ 26 هو اررلقاةعناص في قةاإلعا

 هايدل كوني ال قد اتكومحالف .وميةحكال اتئيهال ورد يابغو ول،صوالب قحال حول وعيال الى ارتقفاالب
 نيوتك في هماكرإلش طيلتخطا وال ة،قاإلعا ذوي األشخاص راءآو ةركشام سماتال رضتف اتعيرتش

 لوح روصتو ةفرعم من هضيوعت نيمك ال ما دمونيق ةقاإلعا يذو اصخاألشو .يذفنتالو يق،قلتداو سات،يالسا
 ذينفت انلضم الةعف كونت انو،فضلألبشك همتاجايتحا دمخت ان لبرامجاو اتسيالسلنيمك التي يفيةالك

 تارجمخ ئجاتنب اطابتار رث ألكا اتريغتملا يدلتحد ل قبالسا لبحثا في يعلتراجا ليللتحا ان .حيحالص رصدلا
 التي تلك من فضلأ ئجتان قحقت مانا قةاإلعا ذوي اصخاالش راكإش على رصحت التي الدول ان نيبت الدول

 نفيذتوريوتط في“ ليةدوال قيةفاتاال من 4.3 ةادلما حكامأو جمةنسمريغ الةحال ههذف.لكبذ ومتق ال
 علقةتم خرىأ قضايا يةا ولح اررلقا عةناص وفي ة،يقاتفاال ههذ حكامأ بتطبيق نيةعمال اتياسسالو اتعيرتشال
 الالطفاو ة،قاإلعا ذوي صلألشخا الةعلفا اركةلمشا مانضو راكإش الدول على ة،قاإلعا ذوي اصخاألشب

 تماولعمال اتيجوتكنولل يةولالد رييعالمل عيةجرلماىلا دوللا ارتقفا هملثتم التي اتظمنلماربع قةاالعا ذوي
 7رقميةال الصتاالو

 ما غالبا صولوال هلةلسا تصالواال اتعلوملما اتيجوتكنولل ليةالدو رييعاملل عيةجرلما الى الدول ارتقفا ان
 لخالد اتذ الدول من)٪88(٪نونماثوةينماث.اديصتقاال ونمال ىوتمس حيث من الدولة مجحو ماالزتم كوني
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 .دنيتلما دخلال اتذ دولال من)٪ 22( لمئةا في نيرعشونينثا مقابل عيةجرماكذه عن حترصعتفرلما
 اصخاالش اتظمنم من ريثالك ومتق ال،بينال فيف.ذلك في ماتقد رهتظ دنيتملخد اتذ دول ناكهنولك

 واقعهام علجلرييعام ادتمعبا عيةماتجاال يةرعاوال الف الطاوةأرلماةاروز مثل ة،يكومح اتئيهو قةاالعا ذوي
 عمةادال اتاسيلسا او جامربال في الحاسم سساالا هي صولوال رييعام ان .صولوال هلةس نيةروتااللك

 اتيجوتكنول وقس لميةعال ارنظف لك،ذ من وأبعد .ولصوال هلةلسا الصتاالو اتعلوممال اتيجوتكنولل
 اضيا يةوولاأل كونت ليهعو ثلمرييعام تمدعت ان الدول حةلصم من نهفا ،صولوال هلةلسا الصتاالو اتعلوملما
 من مادهاتعا انضم لياتالبو رييعامال ههذ تبني الصتاالو اتعلوملما اتيجوتكنول جيروتب نيينعملل نسبةالب

 .نيةالوط هاجامربو هاتساياس في الدول قبل
 بلدال وىتمس على صولولا هلةسال الصتاالو اتلومعمال اتيجوتكنول حول اسيةرد اتدور توفر في ارتقفاال

 في ةرفوتلما ول،صوال هلةسال الصتاالو اتعلوملما اتيجوتكنول لوح اسيةدر اتدور هايدل الدول من ٪ 38
 في جونرختي الدول من 2/3 في البلطا ان نيعياهذ .تصخلما نيهلما ليمعتال اتخدم او يسيةئر اتعامج

 ةيامظن اسيةرد اتدور ىلعاولحص قد اونويك ان ندو من لصلةا اتذ خرىأتاالمج او اسوبالح جةبرم لحق
 تاعلوملما اتيجوتكنول نفيذتب غبونارال ملعال اببأرف.لوصوال هلةلسا الصتاالو اتعلوملما اتيجوتكنول حول

 بيةلتب همنفسبأاويقوم انىلايالتالب جونتاحيو اغ،رلفااهذ سد هميلع غيبني ول،صوال هلةسال الصتاالو
 اكم .صولوال هلسال الصتاالوتماولعلما ياجوتكنول الجم في هميلموظف يبتدرال ريفوت اللخ من همتحاجا

 او ارالبتك بلتقسلما اتلمعوم ميلعم ادعدإل ليمعتال ارسدم راكإش يحتم رفيعمال غارلفاو يبلتدرا انو
 .قةاإلعا ويذ اتبالطالوباللطا ابعيتالس رقميةال يةوبرتال ادولمل نييترو بشكل خدامتاالس
 وىتلمسا على غارلفااهذ سدبموتق المعال حول اتؤسسلماو اتمنظلما من يدلعدا ان ظحمالال من

 لاجم في اسيةدر اتدور مدتق ياتشيك يةورهجم في تشيكيةلا نيةتقال امعةجالوكيارمس امعةجف.مييادألكا
 لمجا في تلفةخلما اسيةرالد اتالدورو لبرامجا ناكه غانا يفو .(.(نيهمال ليمعتال اتخدمو صولوال ولةهس

 (عيملجاا( وينثالا بعد ما ليمعتلا اتؤسسم في دمةلمقا صولوال هلةسال الصتاالوتوماللمعا اتيجوتكنول
 ةيناوعتاودهج تنفذ رقط ان .ياجوكنولتالو وملعللهاورنك مياوت امعةجو غانا امعةج الثم،))ليعاال ليمعتالو

 ليبس على .ميقرال الصتاالو اتعلوملما اتيجونولتك نفيذتو دمتقلل وميةحكال اتئيهالو اتعامجلا بين ما
 ىلع يتهغطت يتم رونيتاإللك صولوال ولةهوس ،،تصخمال ليمعتال الجم في رنامجبرقط امعةج توفر ال،ثلما
 عيامججامنرب دمتق ةعامجال ههذ انو ماك،)رقط( يلونم غيينارك امعةج في لبرامجا لفتخم في عاسووحن

 ةيفلخ بن حمد امعةجموقت خرا،ؤم.مدى زمرك مع انرتقاالب الصتاالو اتعلوملما ياتجوولنتك الجم في
 لفتخم حول اسيةدر اتوردىلا فةاإلضاب لبشريا وبياسحال تفاعلال الجم في يالع اتاسدر ةدور يمبتقد

 في ةادهبش او تدربالب نيبغارال نيينهمالو اتظمنلمل .ميقرال لوصولل سةرلمكا كاديميةاأل اتحدوال
 صولوال يينهلم ليةالدو عيةالجم برامج جيروتب موتق G3ictول،صوال هللسا الصتاالو وماتللمعا اتيجوتكنول

 كةبشال لمجا في ازجوم,() صولوال ولةهلس اسيةألساةلكفاءا الجم في ازجمينهم:هاتاادهوش لهلسا
 اتادهلشاههذ .(t) صولوال هلةلساقئوثاال الجم في ازجم،2020 في يدجدو،(t) صولوال هلةلسا تيةوبكنعال

 تياجوتكنول اتارهلم هاتزياح انلضم اتوشرك ة،يكاديمأ اتؤسسمو ة،يكومح تائيه حاليا ناهابتت ة،المهم
 اهنمكي يمقرلا لووصلا جيترو ىلا ساعيةلا للدوا اأم .اهتاظمنم في ارهيفوتو بةسانملا لاتصاالو اتلمعلوما

 .هللسا صولوال نميةت يفيةك لىع رفعتالباورف دءبلل ادرصلماههذ على عطالاال

 لاصتواال اتمولعملا اتيجنولوكت مجاالت سبحب اتجرخملاو نفيذتلل العامة تايوتلمسا ليلحت
 ولصولا لةهلسا

 لتصااالو اتعلوممال اتيجوتكنول االتجم حسبب اتجرخلماو فيذنتلل عامةال اتيوتسلما الثثال جدولال رهيظ
 .صولوال هلةلسا
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 اتعلوملما اتيجوتكنول حول يةارس اتعيرتش نفيذتلتساياس هاالكتام معد رهتظ مالعال حول الدول من ٪ 51
 .ميقرال صولوالبقحال ييمتقرؤشم اللخ من ةودصرلما االتجمةرعشال في صولوال السهل الصتاالو
 ةولد 105 في ادزدت عام شكلب فيذنتال اتيوتمس ان نيبي لي،ي مايفشقانال عوضوم ث،الثلا جدولال انو ماك

 14 حةصفال ،2020 ميقرال لوصوالبقحال ييمتق رؤشم(2020و 2018 نيامعال رؤشم في هاحمس تم التي
 ةيبلغاأل ،نولك .لمراحلا فلتخم في نفيذتلل اتاسيس هايدل الدول ههذ من ٪ 46 ان الى فةاإلضاب ،)16-
 او،(٪ 24)ةئدارالعيارلمشا اللخ من ماإذ،يفنتال من ىناألد حدال في التزما الدول ههد من حقةساال
 .رثاأل ةحدودم هائقاب مع يةارجال لبرامجارنش اللخ من زئيجال فيذنتال

 تالمخرجاو ذيفنتلل لعامةا تياوتلمسا- ثثالال لجدولا

 يذفنلتل ةمالعا ياتمستولا
 بنس سبحب ةرتبم جات،رخملوا

 تاياسس ودجو دمع

 نسب
 دمع

 ودجو
 اساتسي

 رلغيا اتاسلسيا نسب
 ذةفمنلا

 نسب
 حدلا ىمستو

 ىدنألا

 نسب
 ىمستولا

 جزئيلا

 نسب
 ىمستولا

 رلكبيا

 نسب
 مستولا

 ى
 ملالكا

 %1 % 3 %24 %26 %7%39 نيوتلفز

 %1 %4 %30%٢٠ %4%42 ةيتوبنكالع ةكبالش

 لصاتالوا تماومعلال تجيانولوكت
٣١%٠ % 46 عليمتال في % 21% 1% 1% 

%٠ % 3 %19%٢٦ % 4%39 ةينوكتراإلل بتكال

 نالمدو ةينوتركاالل تماكوالح
%٠ %4 %18%٢٣ %4 %50 ةيكلذا

 لبق من هدامستخوا تينرتنالا فرتو
 %1 %2 %18%٢٧ %1 %51 ةعاقإلا ذوي اصألشخا

 لصاتالوا تماومعلال تجيانولوكت
%٠ %3 %16%٢٦ %2 %53 لعمال في ةنكممال

%٠ %2 %16%٢٤ %4%54 ةامعلا اتيرتلمشا

 ندةمساال تياوجنولكت تماخد
 لصاتالوا تماعلومال تجيانولوكتو

%٠ %1 %12%٢٣ %3 %61 لقتالمس يشعال في

 %2 %1 %13%١٨ %4%62 لالمحمو تفهاال

 تالمعد يعمج- ةمعاال بنسال
 %1 %2 %19%٢٤ %3 %51 لصاتالوا تماومعلال تجيانولوكت
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 ليتنازال دمقتال بيتتر ببحس مالعا ألساسا لىع راطوت ثركالا عاتالقطا :لصاتالوا تماعلومال تجيانولوكتتالامج ببحس
 :هي ل،راحمال لفتمخ في تسياساال ذيفنتةيعمل في للدوابنسل

%61 نيوزفالتل

%58 بيو ةيتوبنكالع ةكبالش

%54 عليمتال في ةالشامل تالصاتالوا تامعلومال جيانولوكت

%51 ةينوتركاإلل بتكال

%50 ةيكلذا نالمدو ةينتروكاإلل ةمكوالح

 ذوي اصألشخا لبق من هامداتخسوا تينرتنإلا فرتو
 هامداتخواس نترتناإل فرتوا ةعاقإلا

49%

 لمعال في نيكمتلل تامعلومالو لصاتالا تجيانولوكت
 لأج من تالصاتالوا تماومعلال جيانولوكت نيكمت

 ةالمعال
47% 

%46 ةمعاال تتريامشال

 تماعلومال تجيانولوكتو ندةمساال تماخدال
 لفأ- لفأ لقتمسال يشعال في لصاتالوا

 لأج من تالصاتالوا تماعلومال تجيانولوكتو
 لقتمسال يشعال

39% 

%38 لمومحال

 ،نيوتلفزال :هي ةطورتمالتعاقطاال عظمم إن .تسياساال فيذنت في يرطوتال نحو للدوا دىل جاهتالارإظها في عدةوا جئنتا هذه
 فيللدوا من ٪ 50 من ثركأ مع هاعيمجة،ينوتركاالل بتكالوة،يتوبكنعالةكبالش م،يتعلال فيلصاتالوا تماومعلالتجيانولوكت

 جمراب او تسياسال ذهايفنت دمعبتصرح هامسح تم التي للدوا من ٪ 50 من رثكأ ناكه ه،نيع تالوق في .تاياسالس فيذنت ةيعمل
 تفهاال ة،يكلذانالمدوةينتروكاالل ةمكوالح :ةيالتال تعاقطاال في لالوصو ةلهالس لصاتالوا تماعلومال تاينولوجكت ميمعتل
 تامعلومال تايوجنولكتو ندةمساال ياوجنولكتال تماخد ة،عاقالا ذوي الشخاصا قبل من همداتخواس تينترنالا توفر ل،مومحال
 تامعلومال تاينولوجكتو ندةسامال تماخدال تجيانولوكت ان .ةمعاال تماخدالو ادمولل تتريامشال ل،قتمسال يشعال في لصاتالوا
 .للدوا عظمم فيمعلداولصايلإل ةملالزاةئيبال لىا تقارلالف هاينتد عوديلصاتالوا
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 (2020 الى 2018) ميلرقا لوصولاب قحلا مييقت رشؤم - ةيليلحتلا ةنارالمق

 لودلا ماتالتزال ةيليلحتلا ةنارقملا
 2020و 2018 لرقميا لالوصوب الحق ييمقت مؤشرل ةشامل ةيتحليل ةنمقار جراءإ انG3ICT موقع لىعةيهجنمال في نيبم هو ماك
 مسحها، تم التي للدوا من بركأ عدد غطيتو جديدة، ترايغتم ثثال لىع تويتح 2020 العام من ةينالثا ةعبالط إن .نكمم يرغ
 2018 عام مؤشر في هامسح تم التي للدوانيمضت تم اذ كناممنكويةنمقارال هذه ءراإج نكول .باشرةمةنمقار ةيبأ حميس ال ما
 .ةنمضتمال للدوا لىع عطاللال ملحقال لىا عالرجو رجىي .2018 ؤشرم في مدةتعمال ترايغتمال ةعمومج نيمضتو ،2020و

 من) ٪ 59( نسومخوةعتس .لدوالامتزالننواعتتحتالمجاال ميعجفي قائمالرطوتال مسلخاوا بعراالنيدولالج من كل هريظ
 49 ب ةنمقار ،2020 العام فيلصاتالواتماعلومالتجيانولوكتلميشيلذالهالسلللوصو يفعرتهايلدنبأتصرح للدوا

 .2018 في ذلك حققت

- 2020- بعراال لجدولا  لودال تزاماتلال يةليالتحل نةالمقار ، 2018

 ةلدولا لتزاما
 اتذ دوللل املعا سبلنا دلمع

 امعلل اساتوالسي ظملنوا نينلقواا
2018 

 نينقوالا اتذ دوللل املعا سبلنا دلمع
 2020 املعل ساتاوالسي لنظموا

 وققلح ةيدولال ةيتفاقاال لىع ةقادصمال
% 93% 92 ةعاقالا يذو اصالشخا

 اصألشخا وققلح ةيملحاا ةمعاال نينالقوا
% 89% 83 ةعاقالا ذوي

 ةرفعمال ةعقولمال يرةسمال تيباتترال
64%68 %

 نمضتمال لهالس لالوصو يفعرت
% 59% 49 لاصتالوا تامعلومال تاينولوجكتل

 نمضتمال ةالشامل تماخدال تجبامو
% 39% 34 ةقعاالا يذو اصلألشخ

% 29%64 العام بنسال دلمع- للدوا امتزال
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3.13 

2.09 
1.88 

1.54 

0.32 0.25 0

 طسوألا قرشلا ایسآ بونج
 ایقیرفأ لامشو

 ایسآ قرش
 ئداھلا طیحملاو

 ةینیتاللا اكیرمأ ابوروا ایقیرفا
 رحبلا ةقطنمو
 يبیراكلا

 ةیلامشلا اكیرمأ

 ةقطنملا ةنراقم بسح عیمجتلا تایلمع  
2018-2020 DARE يف قرفلا رشؤم 

 طاقنلا طسوتم

- 2020 ٨- امسالخ لجدولا  يزلناتال بيتالتر بحسب نةالمقار ترايتغالم ل،ودال ماالتز 201

 ختالفالا سبن ،2020-2018 ةرناقم دوللا لتزاما
 زلياتنلا رتيبلتا سبحب جابيإليا

 تامعلومال تاينولوجكتل نمضتمال لهالس لصولوا يفعرت
% 10 لصاتالوا

%6 ةقعاالا ذوي اصالشخا وققلح الحامي العام ننوالقا

 ةاقعالا ذوي اصلألشخ نمضتمال ةمعاال دماتلخا تجبامو
5 %

%4 ةرفعمال ةعقولمال يسرةمال تيباتترال

%1 ةيدولال ةيتفاقالا لىع ةقادصمال

 - Figure 7 رشبمؤ لةودلا امزتلا نةرامق DARE ةلمنطقا سبح 20182020 ةرتلفل

Figure 8 - 2018-2020 DARE Index Country Commitment Comparison by Region 

ةقنطمال بحس 2018-2020ترةفلل DAREمؤشربةدوللا امتزال ةنمقار - 4 يانيبال لرسما
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 وشرق قيا،يفرألماوش سطالوا الشرق سيا،آبنوكج ل،ضاالف ءداالاتذا قاليمألانفإ ،بعراال يانيبال لرسما في صورم هو ماك
 .لصاتالوا تامعلومال تجيانولوكت ميمعتلتعايتشر ضعو في ماتقد هرتظ سيا،آ

 لودلا ةدرقل ةيليلحتلا ةنارقملا

 ان صوري ادسالسلجدوال .للدوا درةق في دمقت من ٪ 3 ةبنس ادةيزب 2020 العام في لضأف داءأ رتظه ةيالتحليل ةنمقارال إن
 يبإليجااثرلألللدوا دراكإلحوراؤشمهريظمال،صاتالواتماعلومالتجيانولوكتلتيئاهدتماعباتمقاللدوايعمج

 كلوذ ل،لدوا قدرة لمجا في هتذا بقىي طورتلل بركألا الفقاتالمجا إن .ديصاتاالق مونال لىعلاصتالوا تامعلومال تايولوجلتكن
 تجيانولوكتلةيدولال يريعامال ىلاللدواةيعمرج ،ارالقر ةعناص في ةقعاالا ذوي اصالشخاتمانظمكراإش ةيعمل :ثيح من
 تماخدلبقمنةممقد اوةيسيئلراتعاملجاافيتماعلومالتجيانولوكتلحوةيراسدترادو فرتوول،صاتالواتماعلومال
 قلشرانيب بركألا قاطنال فارق ينابمتراالقد ثيح من قاليمألا اهاتالتج رضعي ناهأد مسخاال يانيبال لرسما .هنيمال عليمتال
 سطالوا الشرقو سيا،آبنوجنيب قاطنال في تقافرو جديو ال كساعملكبشو وبا،واور سيا،آبونوج قيا،يفرالماوش سطالوا

 تجيانولوكت لحو ارالقر ةعصنا في نيينعمال إلشراك :ردموا يصصتخل هودالجب قومت انللدوا لىع .آسيا وشرق قيا،يفرالماوش
 تجيانولوكتلمجا فيةيدراس ترادو يرتوف ل،صاتالواتماومعلالتجيانولوكتلةيدولاليرياعمللينبتل،صاتالواتماعلومال
 ىلع يجابيإلاثرالالهنكويسيذالوي،نهمال عليمتالتماخدلبقمن دمقتان اوةييسئلراتعاملجاا دىللصاتالواتماعلومال

 .لصاتالوا تماعلومالتيانولوجكتل ديصتللتراهامالوبيدرتال ادةيزثيح من لمعال سوق

 للدوا ةدرقل ةيالتحليل ةنمقارال ، 2018 - 2020 مؤشر- ادسالس للجدوا

 لدولا لتزاما
 حيث من دوللل ةمالعا التعدملا

 ةألساسيا ياتلملعوا ردموالا
 2018 يذفنلتل

 حيث من دوللل ةمالعا التعدملا
 ةألساسيا ياتلملعوا ردموالا

 2020 يذفنلتل

% 90%85 ةعاقالا ذوي اصلألشخ ةيمكوح ةئيه

 تماومعلال تجيانولوكتل ةيمكوح ةئيه
% 100% 100 لصاتالوا

 في ةعاقالا ذوي ص الشخاا إشراك ةيعمل
 تامعلومال تجيانولوكت لجام في ارالقر ةعصنا

% 23% 23 ال التصوا

 تاينولوجكتل ةيدولال رييللمعا للدوا ةيعمرج
% 44% 39 ل لالوصو ةالسهل لصاتالوا تماعلومال

 تجيانولوكت لمجا في ةيدراس ترادو
 او ةييسئلرا تعاملجاا ىدل لصاتالوا تماعلومال

 ةللدوا في هنيمال عليمتال تماخد لبق من ةممقد
37 %39 %
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 حيث من ولدلل ةمالعا المعدالت
 ةألساسيا ياتلملعوا ردموالا

 2020 يذفنلتل

 حيث من ولدلل ةمالعا المعدالت
 ةألساسيا ياتلملعوا ردموالا

 2018 يذفنلتل
 لدولا لتزاما

% 90%85 ةعاقالا ذوي اصلألشخ ةيمكوح ةئيه

 تماومعلال تجيانولوكتل ةيمكوح ةئيه
% 100% 100 لصاتالوا

 في ةعاقالا ذوي ص الشخاا إشراك ةيعمل
 تامعلومال تجيانولوكت لجام في ارالقر ةعصنا

% 23% 23 لصاتالوا

 تاينولوجكتل ةيدولال رييللمعا للدوا ةيعمرج
% 44% 39 ل لالوصو ةالسهل لصاتالوا تماعلومال

 بنسل ةمعاال تالمعدال- فيذنتال لىع ةللدوا قدرة
% 60% 57 دمقتال
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2.5 

1.3 

1.3 

1.0 

0.8 

0.0 

0.0 

0.0

 0.0  0.8  1.5  2.3  3.0

 ایقیرفأ لامشو طسوألا قرشلا

 ایسآ بونج

 ابوروا

 ىطسولا ایسآ

 يبیراكلا رحبلا ةقطنمو ةینیتاللا اكیرمأ

 ةیلامشلا اكیرمأ

 ئداھلا طیحملاو ایسآ قرش

 ایقیرفا

 2020-2018 ةقطنملا ةنراقم بسح ةردقلا
DARE قرفلا طسوتم رشؤم 

 - Figure 9 رمؤش 2018DARE-2020 قةنطلمابحس دلبلاةردقنرايق

Figure 10 - 2018-2020 DARE Index Country Capacity Comparison by Region 

 ةقنطمال حسب دالبل قدرة ةنمقار DARE رمؤش 2018-2020 -  5 يانيبال لرسما

 ةيلعفلا مخرجاتلاو ذيفنتلا ليلتح

 فمختل في تراادبمال دمقت هريظ ما الت،المجا يعمج في ماتقد تبرتاخ ةيفعلال تالمخرجاو فيذنتال ان بقا،مس هقاشن تم ماك
 اوظملح ماتقد تبرتاخ لصاتالوا تماومعلال جيانولوكتلتالمجا عشرة أصل من 5.نموالثا بعساال ناللجدوا نيبي ماك اعات،قطال
 ،) ٪ 10( نيوتلفزال ،) ٪ 8( ةيذكال نالمدوةينتروكاالل تماوكالح ،) ٪ 8( ةيتبوكنعال ةكبالش :نيمعا لخال ةئمالبةعبسةبنسب
 للدوا انةعمشج إشارة هذه ،حقا ). ٪ 14( ةاقعالا ذوي اصالشخالبق من همداتخسوا تينترنالا فرتو ،) ٪ 11( العام يزهتجال
 ةيالتحليل ةنمقارال هرتظ ة،ضافإلبا .ادهماتعا نيح لالوصو ةالسهل تامعلومال تاينولوجكت لوح سياسات فيذنت ةبمحاول قومت

 ثيح من لضاالف داءالاتذا ميالاألق نيب من هي وباواور ا،يقيفرالماوش سطألوا الشرق ك،يفيباسالو سياآ شرق ان قاليملأل
 من هو لوصوال ةالسهل لصاتالوا تماعلومال تجيانولوكتلمجا إن .يزيد او ةئملبا نينثبا طنقاال تالفخال ءبنا تالمخرجا

 ةبسنل ناءاهب ياسق تم ذيال دمقتال ببحس وما،مع ماتقد ثركألا تعاقطاال
 :وهي ة،فمختلال احلمرال في تياساللس فذةنمال لدولا
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16 

 تالمخرجاو فيذنتلل ةيالتحليل ةنمقارال ،2020 لىا 2018 مؤشر- بعالسا للجدوا

 لولوصا لسهلا الاالتصو لوماتمعلا اجيولتكنو الجم

2018 2020 

% 61%51 نيوتلفز

% 54%46 ةيتوبكنعال ةكبالش

 لصاتالوا تامعلومال جيانولوكت 3.
% 51% 48 عليمتال في ةمجداال

% 49%45 ةينوتركاالل تبالك

% 47%39 ةيكذال نالمدو ةينوتركاالل تماكوالح

 ذوي اصالشخا لبق من همداتخسوا تينرتنالا فرتو
% 48% 34 ةعاقالا

ةنّ لصاتالوا وماتالمعل تجيانولوكت % 47%42 لمعال في كمملا

44٤٤%33 ةمعاال تتريامشال

 تامعلومال تاينولوجكتو ندةمساال تماخدال تجيانولوكت
 لقتمسال يشعال في لالوصو ةالسهل لصاتالوا

35 %38 %

% 39%34 لمومحال تفهاال
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17 

 ةيفعلال جئنتاالو فيذنتال في المحرز دمقتال- 2018-2020 ةنمقار- نمالثا للجدوا

 لوماتمعلا اجيولتكنو جاترخمو يذفتن دمقلت ةماالع ياتمستولا
 صوللوا ةلالسه الاالتصو

 دمقلت ةفلختملا سبلنل ةمالعا ياتمستولا
 معلوماتلا ياتجولنوتك جاترخمو يذفتن

 ( زلياتنلا تيبرلتا) التصالوا

%14 ةقعاالا يذو اصألشخا لبق من همداتخسوا يتنرتناال فرتو

%11 ةمعاال تتريامشال

%10 نيوتلفزال

%8 ةيتوبكنعال ةكبالش

%8 ةيكذال نالمدو ةينوتركاالل تماكوالح

ةنّ لصاتالوا تماومعلال ياتجلونوتك %5 لمعال في كمملا

%5 لمومحال تفهاال

%4 ةينوتركاالل بتكال

%3 عليمتال في ةمجداال لصاتالوا تماومعلال ياتجلونوتك

 تماومعلال تجيانولوكتو ندةمساال تماخد تجيانولوكت
% 3 لقتمسال يشعال في لصاتالوا

2018 مينعالل ميقالر بالوصول قالح يميقت ؤشرم بين المخرجات قسمل ةيتحليلال ةنمقارال دسلساا نييابال الرسم هرظي

 ةفمختلال بنسال قاطنتالمعد أساس لىعميالاألق ببحس بتمرالو 2020و

Figure 11 - DARE ةلمنطقا حسب جئاتنلا نةراومق ليعلفا ذينفتلا  2020-2018

Figure 12 - 2018-2020 DARE Index Actual Implementation and Outcomes Comparison by Region 

 ةقنطمال بحس جئنتاال ةنمقارو ليعفال فيذنتال DARE مؤشر 2018- 2020 -  6 يانيبال لرسما
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 :تالمخرجا ثيح من ةفمختلال نسبال قطنل لىعألاتالمعدال هرتظ لدو ةيالتحليل ةنمقارلل ةعضاالخ ةوخمس ةئمال للدوانيب من
 او دودمح فيذنتتذاتسياساوجرامبهايلدللدوا هذه نيا،ماالءثناتباس .نستاكوالبا غوليا،نم ار،منميا نيا،ماأل ي،يجف باربادوس،

 ،لمثاال ليبس لىع .ةيسار تاياسوس جمراب ناكهنكوي لمثيح،2018 العام مع ةنرمقا وظملح دمقت ةمث ان عنيي هذا .جزئي
 فيذنتل ةييوآلساةسسمؤال مع ونعاتالب ني،متد خلدتذاةدول هيو يا،غولنم في تاربنالاةيلدبتمقا ة،يضالما ةليالقل تنواالس في

 ميمعتب ةيوبتر تؤسسام قومت ن،كستاالبا في .لالوصو ةالسهل ةماعال تماخدال ميمعتل) ةينالمد ةمكالحو عمشرو (ننواعبعمشرو
 ةياسسهايلدف نياماأل ماأ.لالوصو ةسهل تاقيبطت يرطوتلخال من ةاقعإلا ذوي اصلألشخ لصاتالوا تماوعلمال تجيانولوكت
 ة،يباعيتالساةبكتاالو إلشارة،اةلغ ةموترج ي،تلصوا صفلوانيبأالمجزو،لالوصو لهالس نيوتلفزال لمجا في يالصفت ثركأ
 ةبكتاال اننيح في ذ،يفنتال ودةحدملتز لم إلشارةاةغلةموترج يتصولا صفالو ماأ .دمقتال من ةفختلمتوياتمس هرتظ التيو
 ،لمثاال ليبس لىع .دهاصر ريلجاوا ةيلساراجمرابال من ةئمال في نيمسخ من ثركأ في يربك نحو لىع هاقيبتط رييج ةيباعيتالسا

 ةمكالحو ننوقا رضفي لك،ذ من ثركأ .هائداا اتمخرج لىعبيإليجااثرألاهايلدنكا التيوتعايتشرونينقوا ارقربإاينماالتمقا
 ةينوتركاالل بتكالنيمتأ رضفي وبيالوراننوالقاوة،معاالتيئاهالىلدلالوصو ةسهل ةيمرقال ئقوثاالنكوتانةينتروكاالل

 .2020 العام لبحلو
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 قحلم
 :هي يرقملالالوصوب الحق ييمقت مؤشر في تكشار التي ةمسوخ ةئمال للدوا

 نستانغاأف

 رئزاالج

 الغونا

 نيتنالرجا

 اينيمار

 رالياتأس

 مسانال

 شينغالدب

 سباربادو

 نوتابال

 ليازبرال

 يوندبور

 ايدبومك

 نيرومكاال

 دانك

 نيصال

 ايبمكولو

 وككال جزر

 جعاال لساح

 ماركنداال

 نكاينيملدوا ةيهورمج

 ادوركوالا

 صرم

 رلسلفادوا

 ايبيوثا

ويساب ينيغ

ياناغ

يتييها

راسندوهال

دناله

اييسنندوا

العراق

دانرليإ

ليئرااس

يطالياا

اكيماجا

نياباال

اينيك

اييزغقر ةيهورمج

ةيبعالش ةيمقراطيلدا وسال ةيهورمج

نبنال

وتسويل

اييربيل

شقرغمد

ي الوم

اييزالم

يفلدمال

يالم

الطام

سيويشمور
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 فيجي

 نسافر

 بياغر

 اينماال

 غانا

 نونايال

 المايتغوا

 غواراكاين

 نيجرال

 رياييجن

 جنروال

نامّ  ع

 ل نستاكالبا

 نيسطفل

 امبانا

 يروبال

 نيالفل

 دانبول

 لغاتبرال

 قطر

 ةيالدريفال سيارو

 ايوشل نتاسا

 وةماالس

 يبينسيبرو وميت ساو

 لغانيالس

 بياصر

 نيواليرس

كيكسمال

ايلغونم

ترامسا

بغرمال

نمارميا

ايبيمنا

ليبانال

اينيسلوف

ايقيفرا بنوج

نداسوال بنوج

اينسباا

اكنياليرس

نداسوال

ميناسور

ويدالس

ةحدتمال نيازانات ةيهورمج

دنيالتا

توغوال

وباغوتو ادنيديترل

سنتو

نستانماكتر

والبو

متحدةال ةكمملال

ةيكيرمالا متحدةال تالياالو

نستاكوزباا

نميال

ايبمزا
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