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، (G3ict) 'االتصاالتو  املعلومات تكنولوجيا لشموليةاملبادرة العاملية 'تقرير االحتاد الدويل لالتصاالت هذا بالتعاون مع  أعد
 .الدويل لالتصاالت االحتاد مكتب تنمية االتصاالت يف حتت إشراف شعبة املبادرات اخلاصة يف

 املؤلفون الرئيسيون:
 G3ictرة العاملية وشارك اخلبريان من املباد. التقرير هلذا الرئيسي املؤلف مسيمانغ هو ماندال لالتصاالت الدويل االحتاد خبري

 واالتصاالت املعلومات العامة لتكنولوجيا للمشرتيات إطار السياسة النموذجية وحدةوضع  يف تورين وكالس رايس دونال
 امليسورة النفاذ.

 ن:ااملسامه
 (G3ict)واالتصاالت  املعلومات تكنولوجيا أكسل لوبلوا، املؤسس واملدير التنفيذي للمبادرة العاملية لشمولية

 شور، رئيسة شعبة املبادرات اخلاصة سوزان
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من دوائر  مشاركني وأ أو دعاة واالتصاالت، بصفتهم منظمني املعلومات تكنولوجيا النفاذ إىل حلول إمكانية وتنفيذ وتعزيز
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 توطئة

 ت أولوية بالنسبة ألعضاء االحتاد الدويلتصاالألشخاص ذوي اإلعاقة إىل تكنولوجيا املعلومات واالانفاذ  إمكانية ثلمت
شون مع أعضاء االحتاد بضرورة متكني املليار شخص الذين يعي أقر تتصاالت. ويف املؤمتر العاملي األخري لتنمية االتصااللال
 إمكانية ن جنعلأ ا  . فكيف ميكننا إذلتحقيق مآرهبم ت واملعلوماتتصاالكل ما من أشكال اإلعاقة من استخدام تكنولوجيا االش

 ت حقيقة واقعة تصاالالنفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واال

اقة من استخدام شخاص ذوي اإلععين إزالة احلواجز مبا يكفل متكني األتت تصاالالنفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالوإمكانية 
 إتاحة'، نين السابقياملنشور  يف متاإلعاقة اليت يعيش معها الشخص. وقد  شكل تكنولوجيا. وتتوقف هذه احلواجز علىهذه ال
 اإلعاقة من حيث احتياجات النفاذ لألشخاص ذوي توثيق ،'التلفزيون إىل النفاذ متكني'و 'املتنقلة واخلدمات اهلواتف إىل النفاذ
 والرباعة واإلدراك. واحلركةوالسمع  الرؤية

هذه النفاذ إىل  سريلتي متكينيةت حقيقة واقعة هو إقامة بيةة تصاالومن اخلطوات الرئيسية جلعل تكنولوجيا املعلومات واال
ت. وقبل تصاالواالات تقدمي خدمات تكنولوجيا املعلوم يف للتنافسبيةات متكينية  وفرت البلدان سبق أن تكنولوجيا، متاما  كماال

 تنظيمية أطلقت العنان لنمو مل يسبق له مثيل ا  العامل سياسات وأطر  من شىت أحناءعشر سنوات، وضعت البلدان  زهاء
ال واضعي فاقت خي وخدمة شاملةشامل  نفاذ استخدام اإلنرتنت. وأدت هذه األطر إىل مستوياتيف املتنقلة و  اخلدمات يف

، ما 2014ة عام ، حبلول هنايقد بلغ عدد اشرتاكات اهلاتف املتنقل يكون. إذ من املتوقع أن السنوات الفائتة يف السياسات
 .مستعململيارات  3اإلنرتنت حوايل  عدد مستعمليمليارات اشرتاك و  7يقرب من 

ضمان مشاركة األشخاص ذوي إىل حىت اليوم  البلدانعدد قليل جدا  من  بادروعلى الرغم من خطوات التقدم هذه، 
ملعلومات استخدام تكنولوجيا ا يف هذه الثورة التكنولوجية. فما زال األشخاص ذوو اإلعاقة يواجهون حواجز يف اإلعاقة

 ومو مل تكنولوجيا سوف يؤديان إىلال هذه ت. وإنين أعتقد أن وضع وتنفيذ أطر لسياسات نفاذ وطنية إىلتصاالواال
لسوف ت ويف متكني األشخاص ذوي اإلعاقة. و تصاالاملعلومات واالالنفاذ إىل تكنولوجيا  إمكانية يف يسبق له مثيل

يتمتع بتأثري هذه السياسات العديد من الفةات األخرى، ومنهم املهاجرون وكبار السن واألميون، ولسوف تفتح األبواب 
 أمام مشولية التعليم والعمالة واخلدمات الصحية.

يد  يف ابة أداةمبثهذا  تتصاالالنفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واال ة بشأن إمكانيةالنموذجير السياسة تقريضع وقد و  
واضعي السياسات الوطنية واهليةات التنظيمية لكي تتمكن من وضع أطر سياسات النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات 

 هذه ىلإ النفاذ إمكانية تركز على جوانب خمتلفة من وحداتت اخلاصة هبا. ويشتمل التقرير على ست تصاالواال
كنولوجيا ت ونفاذ اجلمهور إىل تتصاالتكنولوجيا )تعديالت على اإلطار القانوين القائم لتكنولوجيا املعلومات واالال

تكنولوجيا  من ةالعام اتومتكني املشرتيالربامج التلفزيونية/الفيديوية إىل ت املتنقلة و تصاالاالإىل ت و تصاالاملعلومات واال
كل هذه  يف بعترتيب أولويات التنفيذ لديها. والنهج املت   من بلدانال تتمكن( حبيث مليسورة النفاذا تتصاالاملعلومات واال

 األشخاص ذوي اإلعاقة. هو وضع سياسات وطنية بالتشاور مع وحداتال
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 ةساعدامل، 2014 عامت لتصاالالتقرير النهائي للمؤمتر العاملي لتنمية اال يف ت،تصاالطلب أعضاء االحتاد الدويل لالقد و 
ت. ودحدوين تصاالإىل تكنولوجيا املعلومات واال نفاذالجمال  يف صوغ السياسات الوطنية واإلقليمية واألطر التنظيمية يف

 اح تنفيذ سياساتسعيهم لنج يف أن يكون هذا التقرير مبثابة مصدر قي م ألعضاء االحتاد ومجيع أصحاب املصلحة يف األمل
 املبادرة يف بلداهنم. ويسعدين أن أتقدم خبالص تقديري إىل زمالئنا يف تتصاالجيا املعلومات واالإىل تكنولو  نفاذال إمكانية
هذا التقرير وكذلك إىل املؤلفني ومجيع  معهم الذين وضعنا (G3ict) تتصاالواال املعلومات تكنولوجيا لشمولية العاملية

 .يهأصحاب املصلحة الذين قدموا تعليقاهتم القي مة عل
ننتقل من  ت حقيقة واقعة. دعونا اآنتصاالإىل تكنولوجيا املعلومات واال نفاذال إمكانية علجنواثق من أننا نستطيع أن وأنا 

شاور الوثيق تكنولوجيا وتنفيذ هذه السياسات ورصدها بالتال هذه النفاذ إىل إمكانية صوغ سياسات يف األقوال إىل األفعال ونبدأ
 األشخاص ذوي اإلعاقة. مع

 سانو هيمابرا
  مدير

 تتصاالاال تنمية مكتب
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 كلمة الناشر

تكنولوجيا املعلومات  شموليةل ت واملبادرة العامليةتصاالميثل هذا التقرير تتوجيا  لسبع سنوات من التعاون بني االحتاد الدويل لال
خاص ضعي السياسات وممثلي منظمات األشمجع املمارسات الفضلى وتيسري عمليات التبادل بني وا يف (G3ict)ت تصاالواال

 ألحكام اتفاقية ت امتثاال  تصاالإىل تعزيز إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واال مما يفضيذوي اإلعاقة وقادة الصناعة 
 األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

وجيا املعلومات إىل تكنول لنفاذلوضع إطار متكيين  يف وتتطلب ترمجة تلك األحكام إىل سياسات وقوانني ولوائح العناية
فاذ العمومية نقاط الن قبيل من - تتصاالت. كما أن األنوا  املختلفة من معدات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالواال
وكذلك  الويب،لى شبكة واقع عواملعدات التلفزيونية والفيديوية، وامل والربامجاألجهزة واخلدمات املتنقلة، و تكنولوجيا، ال هذه إىل

كن تتطلب حلول نفاذ متميزة تشمل فةات خمتلفة من أصحاب املصلحة. ومي -تكنولوجيا ال هذه كل أصنافلاملشرتيات العامة 
ت ية اليت تضمن وفوراواعتماد املعايري الدول ةالتكنولوجي اتمشرتكة واالستفادة من االبتكار  ن  ه جهذه احللول باتبا   التوصل إىل

حتديد  يف كا  يتمثلهنجا  مشرت  هذا التقرير يف وحدةألشخاص ذوي اإلعاقة. وتستدعي كل ا أمام فرصا  كبرية تتيحاحلجم واليت 
تقوم على أساس مشاورات جارية بني دوائر الصناعة ومقدمي اخلدمات  بوضوحخطط التنفيذ املفصلة وتنفيذ أهداف حمددة 

 ات وضع املعايري وواضعي السياسات واهليةات التنظيمية.ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة ومنظم

توفر أطر سياسات مستوحاة من ممارسات فضلى قائمة وتكنولوجيات متاحة من  هذا التقرير يف الست وحداتوهكذا، فإن ال
وضع ورصد  يف عونلالضاتؤكد كلها على األمهية احلامسة إلقامة العمليات اليت يشارك فيها أصحاب املصلحة  وهي أحناء العامل،

 ت بالعمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة.تصاالسياسات النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واال

 ت بدور هامصاالتتعزيز إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واال يف االحتاد تنهض ريادةويف إطار منظومة األمم املتحدة، 
إىل  نفاذال لوال االلتزام القوي بإمكانية لريى النورعاقة. وما كان هذا التقرير حتقيق وعود اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإل يف

ب السيد الدعم والتشجيع من جانلوال ت من جانب الفريق التنفيذي بأكمله لدى االحتاد، و تصاالتكنولوجيا املعلومات واال
املبادرات  ائرةدمن جانب السيدة سوزان شور، رئيسة  ةواجلهود املتفانياالحتاد،  يف تتصاالبراهيما سانو، مدير مكتب تنمية اال

االحتاد  نت إىل أن حمتوياته تليب احتياجات أعضاءأاليت أشرفت على هذا املشرو  واطم ،تتصاالمكتب تنمية اال يف اخلاصة
 ت.تصاالالدويل لال

وضعها االحتاد  يف النفاذ اإللكرتوين اليت شارك إمكانية وعملية حترير هذا التقرير ومراجعته، بعد جناح االنتهاء من جمموعة أدوات
لحة املتعددين. ت، تثبت مرة أخرى فوائد مشاركة أصحاب املصتصاالتكنولوجيا املعلومات واال لشمولية النفاذ إىلواملبادرة العاملية 

 خربهتموا حبكمتهم و الذين سامه وحداتويف هذا املقام، نود أن نعرب عن خالص تقديرنا إىل مجيع املسامهني ومراجعي ال
الستكمال هذه املهمة  عهاوس يف ، اليت بذلت كل ماللتقرير هذا التقرير، وإىل السيدة ماندال مسيمانغ، الكاتبة الرئيسة وضع يف

 العمليات التنظيمية ووضع السياسات. يف لديها من معرفة متعمقة وفهم متعمق اجلبارة مبا

لومات إىل تكنولوجيا املع نفاذال إمكانية تيسري وضع سياسات يف لنموذجيةودحدونا األمل، أن تسهم هذه السياسات ا
 مجيع أحناء العامل، وأن متهد السبيل ملشاركة فعالة من جانب أصحاب املصلحة املتعددين يف ت على حنو أسر  وأجنعتصاالواال
 اإلعاقة متكني حقوق األشخاص ذوي يف ، وهو عنصر أساسيامليسورة النفاذ تتصاالتكنولوجيا املعلومات واال تعزيز يف
 عاملنا الرقمي. يف

 أكسيل لوبلوا
 الرئيس واملدير التنفيذي

 تتصاالتكنولوجيا املعلومات واال لشموليةاملبادرة العاملية 
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 أهداف هذا التقرير
واهليةات ياسات لفائدة واضعي الس تتصاالالنفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واال إمكانية النموذجية بشأنة تقرير السياسوضع 

و/أو  تكنولوجياال هذهمسائل  يف الضالعنيت تصاالجمال تكنولوجيا املعلومات واال يف وأصحاب املصلحة اآخرين التنظيمية
ذلك املنظمات غري احلكومية ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة والربملانيني. ويتناول هذا التقرير جمموعة  يف اإلعاقة، مبا مسائل

اجلمهور إىل  جمال نفاذ يف وضع السياسات يف يهدف إىل املساعدةهو ت و تصاالمن جوانب قطا  تكنولوجيا املعلومات واال
وإمكانية النفاذ إىل شبكة الويب  1ت املتنقلة والربامج التلفزيونية/الفيديويةتصاالاالإىل ت و صاالتتكنولوجيا املعلومات واال

واملشرتيات العامة. وهو يوفر أيضا  إطارا  للبلدان لكي تضع السياسات، من خالل التشريعات واللوائح واملعايري واملبادئ 
 من احلاالت وعلى كثري يف ،يعرتفهو ت. و تصاالولوجيا املعلومات واالالتوجيهية، واإلطار املؤسسي إلمكانية النفاذ إىل تكن

 وضع يف أن من شأن "القانون غري امللزم" أو املبادرات الطوعية والتفاوضب وجه اخلصوص فيما يتعلق بإطار سياسة اإلعاقة،
وجيا املعلومات فاذ املنصف إىل تكنولتعزيز الن يف مدونات قواعد السلوك واالمتثال هلا أن تكون فعالة أيضا  و خرائط الطريق 

ن الن  ه ج التنظيمية إرشادات بشأ هبذه الصفةوهو يقدم  ،بيةة تكنولوجيا سريعة التغري يف ت لألشخاص ذوي اإلعاقةتصاالواال
 والطوعية على السواء.

مع جمموعة أدوات  التفاقية( ومتاشيا  وقد أعد هذا التقرير وفقا  التفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )فيما بعد ا
ت تصااللال وضعها االحتاد الدويل يف ت، اليت شاركتصاالسياسات نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل تكنولوجيا املعلومات واال

حتقيق  يف النجاح ويتوقف. )orgaccessibilitytoolkit-www.e.(ت تصاالتكنولوجيا املعلومات واال لشموليةواملبادرة العاملية 
لى كل بلد وقت مبكر من جانب كل بلد. ويتعني ع يف االتفاقية على اعتماد وتنفيذ السياسات يف األهداف املنصوص عليها

د هذا التقرير البلدان يساع السياسات ذات الصلة واجلدول الزمين للتنفيذ وفقا  للظروف اليت ينفرد هبا. وسوف بشأنأن يقرر 
اجملاالت اليت ميكن  يف اإلرشادلتعزيز إمكانية نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة ويوفر  عموما   على فهم اخلطوات واملتطلبات الالزمة

 تكييفها لتلبية متطلبات الظروف الوطنية.

 تفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقةا

استبعاد األشخاص ذوي اإلعاقة من املشاركة على قدم  مغبةتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة تتناول اتفاقية األمم امل
العامة قوق حلامن  أصيلت كجزء تصاالالنفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واال تعريف إمكانيةاجملتمع من خالل  يف املساواة

 2008مايو  يف املادية والنقل. وقد دخلت االتفاقية حيز النفاذمع إمكانية النفاذ إىل البيةة  على نفس املرتبةالنفاذ إلمكانية 
وهي تكرس املبدأ القائل إن األشخاص ذوي اإلعاقة جيب أن يكونوا قادرين على التمتع حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية 

تكنولوجيا ونظم  على قدم املساواة مع اآخرين. وهي أول معاهدة دولية من معاهدات حقوق اإلنسان تتطلب أن تكون
متناول األشخاص ذوي اإلعاقة كشرط ضروري للتمتع الكامل هبذه احلقوق األساسية دون متييز.  يف تتصاالاملعلومات واال

ياسات السياسات والربامج القائمة اليت وضعتها البلدان، مثل سب فيما يتعلقساس حلقوق اإلنسان األتوفر أحكام االتفاقية و 
بكة الويب، وحتديد مج الفيديوية و/أو النفاذ إىل شاوالرب  ت اهلاتفيةتصاالبااليتعلق  فيما الشاملوالنفاذ  ةالشامل توفري اخلدمة

 السياسات. خارطة طريق واضحة للدول األطراف اليت تفتقر إىل هذه

_______________ 
 التقليدي البث بواسطة لةنقو امل سواء يةالفيديو  امجالرب  أشكال مجيع يةالفيديو /يةالتلفزيونإلمكانية النفاذ إىل الربامج  سياسةال إطار وحدةتتناول  1

 بثال نظام أو (HBB TV) العريض النطاقب اهلجني التلفزيوين بثال شبكات أو الساتل أو كبلأو ال نرتنتاإل أو تلفزيون بروتوكول أو الرقمي
 أن التأكد من هو ياسةالس من اهلدف فإن نصةامل كانت  ومهما حمايد من حيث التكنولوجيا، املتبع النهجو . (IBB) العريض النطاقب تكاملامل

 أجهزة وأ بعد عن التحكم أجهزة وأ اإللكرتونيةالربامج  أدلة استخدام أو الربامج متابعة يف حواجز أي يواجهون ال اإلعاقة ذوي األشخاص
 .املنصات مجيع يف التلفزيون

http://www.e-accessibilitytoolkit.org/
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كنولوجيا بالنفاذ إىل تضمان متتع األشخاص ذوي اإلعاقة بمن االتفاقية على االلتزامات العامة للدول األطراف  9وتنص املادة 
ت وتكنولوجيا تصاالهذا النطاق وتشري إىل وسائط اإلعالم واال 30و 29و 21ت. وتوسع املواد تصاالونظم املعلومات واال

املعلومات  حرية التعبري والرأي واحلصول على يف ت مبثابة منصات لتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةتصاالاملعلومات واال
ذه املواد مجاعيا  إىل ه احلياة الثقافية وأنشطة الرتفيه والتسلية والرياضة. وتدعو يف ياة السياسية والعامة واملشاركةاحل يف واملشاركة

إىل لدول األطراف . وكذلك تدعو ااحلاسوبية ت واملعلومات واملعدات والربجميات والواجهاتتصاالواال ىتوفري النفاذ إىل احملتو 
 النفاذ. امليسورة دماتاخلنتجات و املتقدمي أن تشجع القطا  اخلاص على 

ذلك  يف من مبادئها العامة الثمانية، وأرسيت فيها إمكانية النفاذ، مبا ة)و( من االتفاقية كواحد 3املادة  يف ددت إمكانية النفاذوقد ح  
 ق اإلنسان.ياهتم األساسية وحقو تمكني األشخاص ذوي اإلعاقة من ممارسة حر لت، كشرط تصاالالنفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واال

تتضمن مجيع الوسائل املمكنة للتواصل مبا فيها "اللغات وعرض النصوص وطريقة  مشوليةت" بطريقة تصاال"اال 2ف املادة وتعر  
عن طريق اللمس وحروف الطباعة الكبرية والوسائط املتعددة امليسورة االستعمال، فضال  عن أساليب ووسائل  تصالبرايل واال

تكنولوجيا املعلومات  ذلك يف املعززة والبديلة، اخلطية والسمعية، وباللغة املبسطة والقراءة بواسطة البشر، مبا تصالأشكال االو 
ت امليسورة االستعمال" اليت ميكنها إزالة احلواجز اليت حتول دون متتع األشخاص ذوي اإلعاقة حبرياهتم األساسية تصاالواال

 وحقوق اإلنسان.

 االحتاد قد صدقت على االتفاقية وقت نشر هذا التقرير. يف غالبية العظمى من الدول األعضاءوكانت ال

 اإلعاقة واألشخاص ذو  يواجههاالتحديات التي 

ت عموما  مبادئ النفاذ الشامل إىل تكنولوجيا املعلومات تصاالتؤيد قوانني وسياسات ولوائح تكنولوجيا املعلومات واال
ت، تصاالبذلك من خالل الرتكيز على توفري إطار لتسهيل نشر شبكات تكنولوجيا املعلومات واال ت. وهي تقومتصاالواال

 وتوفري اخلدمات واملنتجات بأسعار معقولة ومحاية املستهلك وتوفري خدمات الطوارئ اليت ميكن التعويل عليها. وهتدف القوانني
 ذوي هذه القضايا على صعيد الواقع ذات صلة باملستعملني املستعملني. ومع ذلك، ولةن كانت مجيعتلبية احتياجات  إىل

من جانب  إمكانية النفاذاإلعاقة، فإن احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة خمتلفة وتتطلب املزيد من الرتكيز املتعمد على 
 عني وواضعي السياسات واهليةات التنظيمية.املشر  

 هذا التقرير، ما يلي: وحداتخمتلف  يف عاقة، الواردةاإل واألشخاص ذو  يواجههاوتتطلب بعض التحديات اليت 

حملمولة النفاذ )أي النفاذ إىل معدات املستعمل النهائي، مثل األجهزة ا امليسورةت تصاالتوفر تكنولوجيا املعلومات واال •
ام تكنولوجيا ديدويا  وأجهزة التلفزيون واأللواح واحلواسيب( ميزات من شأهنا متكني األشخاص ذوي اإلعاقة من استخ

ت على حنو فعال. وغالبا  ما تكون هناك حتديات فيما يتعلق بتوفر هذه املعدات والقدرة على تصاالاملعلومات واال
 حتمل تكاليفها واليت قد تكون، عندما ميكن احلصول عليها، بتكلفة إضافية للمستعمل النهائي. وحىت عندما

ال (، غالبا  اجلهاز )يف األجهزة احملمولة مث يف مندجمةنفاذ املعاقني  ميزاتيكون هناك أي تكلفة إضافية، وتكون  ال
مكانية إما يتطلب األمر التوعية والتدريب والتعليم لكل من املستعملني ومقدمي اخلدمات من أجل إزالة احلاجز أمام 

 .النفاذ
هناك  إلعانات أو املنح. مرة أخرىأو متاح بتكلفة منخفضة من خالل ا جمايندة املساع   التكنولوجياتالنفاذ إىل  •

 املتاحة. وامليزات التكنولوجياتاستخدام  يف يساعدوهنمالذين أولةك تدريب األشخاص ذوي اإلعاقة و  إىل حاجة

 –إلعاقة اخلدمات ا واألشخاص ذو  يستخدم هبا اليت األساليب تتعرف حبيث اتفيوخطط التعر  املنتجات تنظيم •
 فقط للمستخدمني الصم أو ضعاف السمع. يةنقلة النصت املتتصاالاال رزم من قبيل
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وسائط الا من مهغري  يف احملتوى على التلفزيون أو اإلنرتنت أو أنيضمن  احلاسوبية واجهاتوال اخلدماتالنفاذ إىل  •
 ضعافلصم أو ا للمستعملنيمغلقة  عروض نصيةاستخدام  قبيلمن  -ميسورة النفاذ  أنساق يف اإللكرتونية متاح

توفر  شأنبإىل محالت توعية  هناك حاجة أيضا  و املكفوفني أو ضعاف البصر.  للمستعملني مسعيع ووصف السم
 النفاذ. امليسور احملتوى

 يتناول النفاذ إىل خدمات العمالء االحتياجات اخلاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة. •

 تاالتاات واالتعزيز إمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلوم في تناول المسائل الرئيسية

فيذها عرب لوضع السياسات وتن الفضلىمارسة املهذا التقرير  يعرضاإلعاقة،  واألشخاص ذو  يواجههالتحديات اليت نظرا  ل
الربامج قلة و ت املتنتصاالت العامة واالتصاالت، وهي االتصاالتكنولوجيا املعلومات واال يف جمموعة من القطاعات الفرعية

 التالية: الفضلى اتارسبادئ املمي توخى النهوض مب، وحدةيف كل و اإلنرتنت واملشرتيات العامة. شبكة و  ية/الفيديو يةالتلفزيون

السياسات  يف ةمشولي من خالل لغة وتعاريف وأحكام تتااالتكنولوجيا المعلومات واال إلى نفاذال إمكانية تعميم •
نفاذ والاخلدمة الشاملة  صناديق ستفيدين مناإلعاقة كم ياألشخاص ذو  إشراكخالل من والقوانني واللوائح؛ و 

أهداف  نطاق وتوسيع 2تتصاالبقطا  تكنولوجيا املعلومات واال متعلقةأو أي آليات متويل أو برامج أخرى  الشامل
باإلضافة إىل توفر خدمات تكنولوجيا املعلومات  نفاذالشمل إمكانية حبيث ي النفاذ الشاملاخلدمة الشاملة/

 .معقولة فةت بتكلتصاالواال

ت، تصاالات واالإىل تكنولوجيا املعلوم النفاذ إمكانية اليت ميكن اختاذها بسرعة لتعزيز تحديد الخطوات الرئيسية •
 .امليسورة النفاذ األجهزة )اهلواتف العامة واملتنقلة وأجهزة التلفزيون( توفرضمان  قبيل من

املعلومات  النفاذ إىل تكنولوجيا إمكانيةل تعزيز من خال بين أصحاب المالحة الرئيسيين النهوض بالتوعية •
تقارير المجع و  الصناعة لتطوير املنتجات املصممة عامليا   دوائر ت من خالل برامج التوعية العامة والعمل معتصاالواال

 .هات ونشر تصاالواال املعلوماتتكنولوجيا  النفاذ إىل بإمكانيةعن التطورات فيما يتعلق 

إقامة بطين، الو  على الصعيد واخلطاب النقاشمن خالل تشجيع  وضع السياسات الشموليةو  راءاآل بناء توافق •
 وضع وتشجيع مع اجلمهورالتشاور  وعمليات الشمولية وضع اللوائحمن خالل و واللجان املتخصصة،  احملافل

 السلوك واملواثيق الطوعية. قواعد مدونات

اخلدمة  ناديقص إعاناتوتشجيع استخدام  واخلاص بني القطاعني العام من خالل تعزيز الشراكات الجهود التعاونية •
الصوت  تعر ف جماالت من قبيل يف ،الصناعة دوائر يف والتطويرخرى لتحفيز البحث األشراكات الالشاملة وتعزيز 

 .احمللي اجلدوى واالهتمام على الصعيدلضمان  – النص إىل كالم باللغات احمللية حتويل وواجهات

واضح الض تفويباحلرص على ال تنفيذالتشجيع على وضع أهداف واضحة وتقديم تقارير دورية لرصد ال •
ا النفاذ إىل تكنولوجي إمكانية تعزيز يف جوانب أيعن و ذلك حتديد من هو املسؤول  يف لمسؤولية، مبال

 ت.تصاالواال املعلومات

 باإلعاقة. التوعية جمال يف والربامج التعليمية تشجيع التدريب وبناء القدرات •

_______________ 
. الثقافية بالصناعة النهوض أو اجاإلنت صناديق ذلك يف مبا ،يةالفيديو /التلفزيونية الربامج إمكانية النفاذ إىل لتعزيز أخرى صناديق استخدام ميكن 2
إمكانية  صندوق هو الصناديق من النو  هذا على األمثلة ومن. امليسور النفاذ احملتوى إلنتاج فقط الصناديق هذه تستخدم ،املثالية الناحية منو 

 خرىاأل ومن الصناديق. CRTC 2012-430 تتصاالواال والتلفزيون اعةلإلذ الكندية إطار سياسة اهليةة أنشئ يف الذي النفاذ إىل البث اإلذاعي
 .اإفريقي جنوب يف اإلذاعي والبث الوسائط صناعة متول اليت‘ تنمية الوسائط والتنو  وكالة’ األعم
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 تنظيم هذا التقرير

النتائج املرجوة با يتعلق لتزامات فيماالت، حددت االتفاقية تصاالستمرار تطور التقنيات وبيةات تكنولوجيا املعلومات واالال نظرا  
لنفاذ شأن إمكانية اية بذجنمو السياسة التقرير مع ذلك، يعرتف  ددة. ومتاشيا  احملتقنية الجماالت التطبيق وليس من حيث  حبسب

الصناعة دوائر ين و واجملتمع املد واهليةات التنظيميةعي السياسات بواض منوطأن األمر ب تتصاالتكنولوجيا املعلومات واال إىل
 االستفادة إىل أقصى ىالوقت ذاته عل يف والعملكل بلد اخلاصة بحتياجات لتلبية اال صممة خصيصا  امللول احل الستبانة وحتديد

 العاملي خلفض التكاليف وتعزيز قابلية التشغيل البيين.على الصعيد  ووفورات احلجماملعايري الدولية  ن منحد ممك

خمتلف جوانب سياسة ن عاملسؤوليات أن تلقى إلطار القانوين واملؤسسي للبلد، ل تبعا  ، من املمكن أنب ويعرتف هذا التقرير أيضا  
. بلد ما يف عاتق هيةات خمتلفة، وبالتايل احتمال احلاجة إىل أكثر من سياسة على هات وتنظيمتصاالتكنولوجيا املعلومات واال

قد ت، تصاالالنفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واال ملسألة إمكانيةإطار شامل  توفرأنه من أجل ب ،عالوة على ذلك التقرير، ويقر
ك رت املشتنظيم الذايت/ومدونات الالسياسات واللوائح واملعايري ذلك القوانني و  يف ، مبااألدواتمن  يستدعي األمر االستعانة بطائفة

دوات األساسية كل منها األ  يشمل وحداتست  يف هذا التقرير وتبعا  لذلك يأيت. حسب مقتضى احلالواملبادئ التوجيهية، 
نولوجيا املعلومات ىل تكالنفاذ إ إمكانية من أجل حتسني واهليةات التنظيميةالسياسات  وواضع فيها النظر إىل اليت دحتاج

 ت:تصاالواال

، تتاااللنفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالإلمكانية ا التنظيميو  اتيالقانوني والسياس اإلطار: 1 وحدةال •
ت تصاالملعلومات واالتكنولوجيا ال ةاألساسي اتالتشريع يف حملة عامة عن األحكام الرئيسية اليت ينبغي أن تدرج توفر

 وطين. إطار تنظيمي وسياسايت يف تكنولوجياال هذهإىل  النفاذ من أجل تعميم

روط شمل شت عبر النفاذ العمومي،ت تااالالنفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واال إمكانية : إطار2 وحدةال •
 .بشأن النفاذ العموميمرجعية وقائمة واملبادئ التوجيهية  يةنموذجالالرتخيص 

دونة وموذجية م تدعمها يةوفر سياسة وموذجت المتنقلة، تتااالاالإلى  النفاذ انيةإلمك سياسةال: إطار 3 وحدةال •
 لد.لإلطار القانوين للب لوائح الستخدامها تبعا   يف تضمينها من املتوخى يةوموذج وأحكاملقواعد السلوك 

 إىل جانب يةجاسة وموذسي ، تشملالبرامج التلفزيونية/الفيديويةإلى النفاذ  إلمكانية سياسةال: إطار 4 وحدةال •
 بلدان خمتارة. يف ية/الفيديو يةمج التلفزيوناالرب إىل  النفاذ إىل لوائح إحاالت مرجعيةمع  ملحق

وارد الالزمة املب القارئ وتزود يةدد سياسة وموذجحت ،ويبإلى شبكة الالنفاذ  إلمكانية سياسةال: إطار 5 وحدةال •
 .التقنيةاملراجع بلتنفيذ السياسات و 

شمل سياسة ت ،الميسورة النفاذ تتااالتكنولوجيا المعلومات واالللمشتريات العامة لسياسة ال: إطار 6 وحدةال •
التدريب و  اتاملنتجإىل  نفاذإلمكانية ال استمارة وموذجية إىل جانب متطلبات األداء الوظيفي ددحتو  يةوموذج

 .املرجعية واداملو 

 وإىل تاالتصتكنولوجيا املعلومات واال للنفاذ العمومي إىل ةسياس ضعو  يف الست للمساعدة وحداتالهذه  ص ممتوقد 
ذا ه وحدات ال تغطيو واملشرتيات العامة.  شبكة الويبإىل  وإمكانية النفاذ 3الربامج التلفزيونية/الفيديويةت املتنقلة و تصاالاال

ك اليت ختص التعليم تلك  املساعدة، تكنولوجياتوالت تصاالالنفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واال جماالت إمكانيةبعض  التقرير
بري التشاور إىل حد ك شجعياخلدمات املالية أو النقل. ومع ذلك  وأالتصويت  وأاحلكومة احمللية  وأإعادة التأهيل  وأ ةلاالعم وأ

_______________ 
 أو الرقمي التقليدي البث طةبواس ةاملنقول سواء يةالفيديو  امجالرب  أشكال مجيع يةالفيديو /يةالتلفزيونالربامج إمكانية النفاذ إىل  وحدةتتناول  3
 النطاقب تكاملامل البث نظام أو (HBB TV) العريض النطاقب اهلجني التلفزيوين بثال شبكات أو الساتل أو كبلنرتنت أو الاإل تلفزيون بروتوكول أو

 اإلعاقة ويذ األشخاص التأكد من أن هو اسةالسي من اهلدف فإن نصةامل كانت  ومهما حمايد من حيث التكنولوجيا، املتبع النهجو . (IBB) العريض
 .التلفزيون أجهزة أو بعد عن التحكم أجهزة وأ اإللكرتونيةالربامج  أدلة استخدام أو الربامج متابعة يف حواجز أي يواجهون ال
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من أجل تقاسم املوارد  تاجملاالت فيما يتعلق هبذه تصاالالنفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واال إمكانية والتنسيق بشأن مسائل
 واحللول وبرامج بناء القدرات.

 إمكانيةمتطلبات ألن احتياجات و ونظرا  السياسات حنو التقارب واحلياد التكنولوجي. ومع ذلك،  ووضعالتنظيم  يف وهناك اجتاه
 العمومية النفاذ راكزم يف احلواسيبت )مثل تصاالتكنولوجيا املعلومات واال باختالف ومطاألشخاص ذوي اإلعاقة ختتلف نفاذ 

 حملددة.مت تنظيم هذا التقرير ملعاجلة هذه االحتياجات افقد ( على شبكة الويب والتلفزيون واملواقع واملهاتفة املتنقلة

 مثة هيةة كونعندما تأخرى  وحداتهذا التقرير لوضع سياسة قائمة بذاهتا أو ميكن دجمها مع  يف وحدةستخدم كل ميكن أن ت  و 
 خدمات الربامجو اإللكرتونية ت تصاالواال عموما   تتصاالت مسؤولة عن االتصاالكنولوجيا املعلومات واالتلواحدة 

نشر  األنسبمن  هذه السيناريوهات، قد يكون يف . ومع ذلك، وحىتشبكة الويبإىل  النفاذ إمكانية التلفزيونية/الفيديوية و/أو
قد يكون من فدي هذه اخلدمات. بني مور   التداخل ومستوىطور السوق ت وذلك تبعا  ملدى، ميسورة النفاذ سياسات منفصلة

سياسة واهليةات التنظيمية اهتمامهم على  4املرخص هلمية الفيديو  ات الربجمةخدم ومقدم قَصر إنفاذ االمتثال إذا مثال   األسهل
و دمومق( ية/ الفيديويةإىل الربامج التلفزيوناذ النفية إلمكانية نموذجالسياسة ال)انظر  ية/الفيديو يةمج التلفزيونارب حمددة للنفاذ 

املتنقل )انظر  النفاذإمكانية سياسة  علىت تصاالت/هيةات تنظيم االتصاالت أو تكنولوجيا املعلومات واالتصاالخدمات اال
يستخدم هذا و تنفيذ. الب هذا الشأن للبلد القائم يف القرار وي رتكت املتنقلة(. تصاالاال إىل لنفاذإلمكانية ا يةنموذجالسياسة ال

اإلنرتنت شبكة و  ت اإللكرتونيةتصاالواال عموما   تتصاالاال حبيث يشملت" تصاالالتقرير مصطلح "تكنولوجيا املعلومات واال
 .والربامج التلفزيونية/الفيديوية

 :ما يلي ويستهدف كل منها على أساس هنج مماثل، وحداتال صممت وصيغتوقد 

 األهداف؛ ذههحتقيقها واخلطوات املطلوبة لتحقيق  املرجوت تصاالواال املعلوماتفاذ إىل تكنولوجيا الن إمكانية شرح أهداف •

 كن استخدامهمي ينص وموذجو  ميكن اعتماده عمومي نهجبالسياسات الوطنية واهليةات التنظيمية  تزويد واضعي •
 لتلبية احتياجات بلد معني؛ وتكييفه

من  نبثقةاملااللتزامات  مثال ذلك أناملقرتحة ) الشروطى فهم األساس لبعض شروح ملساعدة البلدان عل تضمني •
 ية(؛ضمان االمتثال لالتفاق ة علىاملوقعاألطراف ملساعدة  يةنموذجالالسياسات يف و  1 وحدةال يف مشار إليها االتفاقية

 يةنموذجالسياسات وال 1 دةوحالف ييتك يف لكي تنظراليت هتم البلدان  املسائل الشروح اليت تسلط الضوء على ريتوف •
 اإلطار املؤسسيو  مستوى التعلمالسكان و  من حيث عددددة احملعتبارات اال ذلك، لتلبية متطلباهتا الوطنية )مثال

 (؛املعتمدة عايريوامل

الذين  تنظيميةواهليةات الالسياسات الوطنية  لواضعيفيدة املعلومات امل، مثل الداعمة دواتتضمني التذييالت واأل •
ائم املراجعة ت واملبادئ التوجيهية وقو تصاالالنفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واال إمكانية سياسةبدراية ال تنقصهم

لموضو  ل عا  ، حسب االقتضاء تبيةنموذجاللوائح ال أوالسلوك  لقواعد يةنموذجال واملدوناتلسياسات القائمة لوأمثلة 
 .والوالية القضائية

سياسات  صوغ يف وواضعي السياسات واهليةات التنظيميةمن املعلومات ملساعدة املشرعني  واسعة طائفةقرير لذا يتضمن هذا الت
البيةة  را  لسرعة تطورونظاالعتبار التطورات التكنولوجية.  يف آخذيناخلاصة،  منفاذ شاملة وسليمة حمددة الحتياجاهتم وظروفه

 ة لضمان أفضلالقانوني هاليات إلجراء مراجعات دورية لسياساهتا وصكوكالتكنولوجية، تشجع البلدان على وضع آليات وعم
 ت.تصاالالنفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واال إمكانية لتعزيز تهاتسخري الفرص التكنولوجية اجلديدة ومعاجلل وسيلة

_______________ 
 اجلهة إىل لإلشارة" له رخصامل ةدماخل مقدم" مصطلح 4 وحدةال يف يةالفيديو /يةالتلفزيون إمكانية النفاذ إىل الربامج سياسة وموذج ستخدمي 4

 الساتليةالكبلية و  الشبكات مشغليو  البث هيةات ذلك يف مبا وطين، وتنظيمي قانوين إطار لكل وفقا   يةالفيديو /التلفزيونية الربامج تقدمي عن املسؤولة
 .اجلمهور من قبل الستقبالا ألغراض هلا رخصامل يةفيديو ال امجالرب  خدمات من وغريها
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ات م: اإلطار القانوني والسياساتي والتنظيمي إلمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلو 1 وحدةال
 تتااالواال

ريعات قطا  تش يف الواجبة مبثابة أداة ملساعدة واضعي السياسات من خالل حتديد التعديالت وحدةميكن أن تكون هذه ال
ملنطقي هلذا تكنولوجيا. ويستند األساس اال هذه تعزز النفاذ إىل من شأهنا أناليت و ت القائمة تصاالتكنولوجيا املعلومات واال

أن تعميم  ا علىاجتهديب يف نصت اليت االتفاقية( فيما يلياألمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ) النهج على اتفاقية
 يتجزأ من اسرتاتيجيات التنمية املستدامة". ال مجيع األطر هي "جزء يف اإلعاقة مسائل

 يةات احلكومية األخرىمية الوطنية واهلالتنظي للهيةات اإلرشادت تصاالتكنولوجيا املعلومات واال سياسات وتشريعات قطا  وتوفر
ون متطلبات املؤسسات السياسة والقان وحتددت. تصاالالتنظيم فيما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات واالو السياسات  جمال وضع يف

سياسات لا ضعتالتنظيمية الوطنية أن  واهليةات الوزارات تستطيع ال يف كثري من األحيانو ذات الصلة وكذلك حدود والياهتا. 
 رادة للقيام بذلك.اإل حىت لو توفرت" يةغياب "قوانني متكين يف لوائحال أو

علومات ساسية عن جوانب النفاذ الرئيسية إىل تكنولوجيا املاألعلومات باملهذا التقرير واضعي السياسات واملشرعني  يزودلذا 
والشروط النموذجية اليت  ةيلك التوصيات القانونية والسياساتالتنظيمية وكذو  يةالقانونية والسياسات من حيث التدابري تتصاالواال

ار القانوين يتجزأ من اإلط ال اإلعاقة هي جزء ذويالتشريعات القائمة للتأكد من أن احتياجات األشخاص  يف ميكن تضمينها
 تنظيمي.الطار اإلو  العامة سياسةال يف تصبأهنا ت و تصاالتكنولوجيا املعلومات واالل

 تتصاالاالالبث اإلذاعي أو تكنولوجيا املعلومات و  وأت تصاالاال جمال يف اتعديل تشريعاهت علىري من البلدان الكثويعكف 
على  تلك العملية، يف للحرص،مبثابة أداة  هيهذه الوثيقة و النطاق العريض. ب واألخذالتقارب  املسائل من قبيلملعاجلة  وذلك
عمليات  استهاللة السياس واضعو يرتأيمن ذلك، قد  ال  يبدو القوانني اجلديدة.  يف رئيسية لتعزيز النفاذالتعديالت ال إدراج

 ت.تصاالالنفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واال إمكانية لتعزيز تعديل القوانني القائمة خصيصا  

 ،اعد السلوك الطوعيةو " مثل مدونات قاخلفيفةسرتاتيجيات "االتنفيذ  لدى أو ،التشريعات والسياسات واللوائح وضع معرض يفو 
 . وتنص االتفاقية على أن:ةأمهية بالغبإشراك منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة يتسم 

مبن فيهم األطفال ذوو اإلعاقة، من خالل  ،مع األشخاص ذوي اإلعاقة وثيقا   تتشاور الدول األطراف تشاورا   
ويف عمليات صنع  مية إىل تنفيذ هذه االتفاقية،املنظمات اليت متثلهم، بشأن وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الرا

 5ذلك. يف القرار األخرى بشأن املسائل اليت تتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة، وإشراكهم فعليا
مجيع الوثائق  ىلالنفاذ إوضع القواعد وضمان  يف األشخاص ذوي اإلعاقة بإشراكاملقرتحات املتعلقة  وحدةهذه ال تتضمن ولذلك

 .وواضعي السياسات يةات التنظيميةعن اهلالصادرة 

 من واليت ترتاوحعامل، أحناء ال خمتلف يف تستخدمها البلدان اليتلمحة عامة عن النهج التنظيمية املختلفة ب وحدةهذه التبدأ و 
دار قليدية تتطلب إصت أكثر الصناعة إىل هنج تنظيمية دوائر يف واملشارك الذايت التنظيم تشمل "خفيفة" أطر تنظيمية وضع

لتعزيز نفاذ  الالزمة تاالتصتكنولوجيا املعلومات وااللالتشريعات القائمة  يف حتديد التغيريات الالزمة يف ضيمت اللوائح. مث
رية التشاو مليات عال يف األشخاص ذوي اإلعاقة إشراك وسبلذلك التعاريف  يف تكنولوجيا، مباال هذه ألشخاص ذوي اإلعاقة إىلا

ت الطوارئ حاال يف تتصاالمحاية املستهلك واالو  ةاخلدمات الشاملو تكنولوجيا وأطر النفاذ ذه الهأطر النفاذ إىل  لوضع
قوق األشخاص اإلعاقة أو قوانني ح بشأن التشريعات يف التغيريات الضرورية يتناول ا  تضمن قسمت . كمااإلبالغومتطلبات 

 ذوي اإلعاقة.

_______________ 
 .اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقية"االلتزامات العامة" يف  4من املادة  3 لفقرةا انظر 5
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 يعزز ن شأنه أنمإطار قانوين وتنظيمي  استحداثهي  وحدةهذه ال يف ة احملددةالتنظيميو  اتيةج القانونية والسياسه  أهداف الن   و 
 اختاذ اخلطوات التالية:بت تصاالالنفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واال إمكانية

وجيا لتعزيز النفاذ إىل تكنول القائمةت تصاالتكنولوجيا املعلومات واال ولوائحوتشريعات  سياساتمراجعة  •
 ؛تتصاالالوا املعلومات

يا املعلومات تكنولوجلهذه السياسات والتشريعات واللوائح املنقحة  بشأن وضعالتشاور مع األشخاص ذوي اإلعاقة  •
 ؛تتصاالاملعلومات واال تكنولوجياالنفاذ إىل بإمكانية ذلك إنشاء جلنة معنية  يف ت، مباتصاالواال

سياسات والتشريعات واللوائح املنقحة بالعاقة األشخاص ذوي اإل ومنظماتاألشخاص ذوي اإلعاقة توعية  •
 ت؛تصاالتكنولوجيا املعلومات واالل

 ؛تتصاالالنفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالإمكانية  يف اخلدمةعايري التقنية وجودة املاعتماد  •

النفاذ إىل تكنولوجيا  ةيإمكان ت لتعزيزتصاالتكنولوجيا املعلومات وااللالتشريعات الرئيسية تعاريف  ومراجعةإضافة  •
 ؛تتصاالاملعلومات واال

كنولوجيا املعلومات إىل ت النفاذ إمكانية لكي يتضمن الشاملة نفاذ الشامل/اخلدمةللوالتنظيمي  القانوينتعديل اإلطار  •
 ؛/اخلدمة الشاملةالشاملالنفاذ  وصندوق الشاملة لنفاذ الشامل/اخلدمةلهدف واضح كت  تصاالواال

 معايري ضعوتاالعتبار االحتياجات اخلاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة  يف جودة اخلدمة تأخذ متطلباتأن  التأكد من •
 ؛امليسورة النفاذلخدمات ل اجلودة

 ارئ؛خدمات الطو إىل  ألشخاص ذوي اإلعاقةاالطوارئ لضمان نفاذ  حاالت يف تتصااللال القانونيةمراجعة األطر  •

 ؛ا  نفيذها سنويعن ت واإلبالغ واضحةوضع أهداف  •

 ت.تصاالالنفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واال إمكانية إىل لكي تشرياإلعاقة  تشريعاتتعديل  •

فاذ إىل نإمكانية ال يف ألصحاب املصلحة ، وخصوصا  املعلومات األساسية - لتنظيماخيارات  - وحدةمن هذه ال 1القسم  يوفر
 يفسر أيضا   هوو . تتصاالتكنولوجيا املعلومات وااللتنظيم اليارات خب م اإلملاميعوزهت الذين تصاالتكنولوجيا املعلومات واال

 1 األطر يف نصوص قانونية وموذجية شىت ومثةتوصيات وتتوفر فيه . 3و 2 تنيوحدال يف املستخدمةمن النهج التنظيمية  طائفة
 .5و 4و 3و

 خيارات التنظيم 1
ت. لذا يقدم تصاالواال خمتلفة لتعزيز النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات ن  ه جا  ة تتطلب أن األطر التنظيمية املختلفبيقر هذا التقرير 

يتم  مثال   التنظيمية لنظمافي بعض فخمتلف أنوا  األطر التنظيمية.  يف وموذجية مرنة مبا فيه الكفاية الستخدامها ا  التقرير أحكام
لوائح  يف أخرى تضمينها منظ يف ميكن شروط الرتخيص، بينما يف تالتصاتضمني متطلبات النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واال

 بواسطةت تصاالق النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالي، ميكن حتقاملشرتكأو  الذايت التنظيمالبلدان بتسمح  ماحيثو عامة. 
هذا يتوقف بالطبع النتائج املرجوة، و  إىل التوصل يف كثر فعاليةاألاألدوات التنظيمية  أيضا   وهي توضحمدونات قواعد السلوك. 

 الصناعة.وتركيبة  البلد يف على اإلطار القانوين

 النفاذ إىلت و تصاالإىل تكنولوجيا املعلومات واال العمومي النفاذ بشأن، 3و 2 تانوحدتوفر الذه االختالفات، هل وإدراكا  
طار القانوين إلل تبعا  ميكن اعتمادها  يةوموذجلوائح و السلوك  لقواعد يةوموذج مدوناتت املتنقلة على التوايل، تصاالاال

 للبلد. والتنظيمي
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 خلفية أدوار واضعي السياسات والهيئات التنظيمية ( أ 

 يتعني وضعت. لذا تصاالالوزارة املعنية هي املسؤولة بشكل عام عن وضع السياسات اليت حتكم قطا  تكنولوجيا املعلومات واال
السياسة  ذهه إطار السياسة العامة. وحتدد يف الوزارة املسؤولة وإدراجها من جانبتكنولوجيا ال هذه ىلالنفاذ إ إمكانية سياسات

 ومع أنت. صاالتالنفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالمن أجل  هذه احلالة يف توي على رؤية وأهداف واسعة،حتنية احلكومة و 
القطا  اخلاص و  اهليةات التنظيميةذلك  يف أصحاب املصلحة، مبا خمتلف ، فإناحلكومات جانبمن  رمسيا   توضعسياسات ال

على نتائجها.  ونالعملية السياسية ويؤثر  هذه يف يسهمونواجملتمع املدين واملنظمات اليت متثل األشخاص ذوي اإلعاقة، 
 .لإلنفاذ ةقابل اإىل تشريعات ولوائح و/أو شروط ترخيص جلعله اتالسياس ويستدعي األمر حتويل

التنظيمية، تنفيذ  للهيةات ةاألوروبي للجماعة ت وفقا  تصاالتكنولوجيا املعلومات واال إىل تسهيل النفاذل اهليةة التنظيميةدور  تناولوي
ملمارسة مدونات ا وصوغ هالتزامات وإنفاذاالورصد  هووضع أهداف الرتخيص وشروط صوغ اللوائح وإنفاذهاالسياسات من خالل 

أن  مع - اهالتوافق بني السياسات واألدوات املستخدمة لتنفيذ دوما  حتقيق وينبغيوالتشاور.  التوعية التمح وريادة هاأو اعتماد
 األدوات حتتوي على املزيد من التفاصيل.

ت للجهات املعنية االتصتكنولوجيا املعلومات واال جمال يف خيارات التنظيم اليت تتناول ،التالية التمهيديةاألقسام  ومن شأن
 جانبمن  3و 2 تنيحدو ال يف ؤدي إىل فهم أفضل خليارات التنظيم املنصوص عليهات ، أنتكنولوجياال هذه انية النفاذ إىلبإمك

 ت.تصاالتكنولوجيا املعلومات واال بلوائحدراية ال تنقصهمأولةك الذين 

 خلفية شروط التراخيص/التااريح (ب

هلم  تسمحص تراخي احلصول علىت، تصاالولوجيا املعلومات واالقطا  تكن يف من أجل العمل ،دماتاخل مقدمييتعني على 
فاق عليها يتم االت وفق شروطالتكنولوجيا(  من حيث خدمات متعددة، حمايدة عادة تقدمي خدمات معينة )قد تشمل أيضا  ب

م ينطبق على مجيع ا" مصطلح عتصريح" أو "ترخيص"وكلمة  عادة( واملرخص له.اهليةة التنظيمية الوطنية اإلصدار ) هيةةبني 
ت تصاالدخول إىل أسواق تكنولوجيا املعلومات واالالاتفاقيات االمتياز( املستخدمة لتسهيل  هاالصكوك القانونية )مبا في

لك وكذ الطرف املرخص لههذه الصكوك القانونية حقوق والتزامات وحتدد . 6خدمات احملتوى( والشبكات هاللخدمات )مبا في
 .هذا القطا  يف هاعملية الرتخيص هي وسيلة إلدخال املنافسة وتشجيعو اقات االمتياز. حالة اتف يف احلكومة

ا  تقليدي ا  تنظيمي ا  كثري من األحيان على ما إذا كان البلد قد اعتمد هنج يف ستخدمامل التصريحنو  الرتخيص أو  ويتوقف
حبسب ص ستخدم الرتاخيي" قد ا  "خفيف ا  هنجخلدمات "كربى" أو  صا  ي، حيث يتم إصدار تراخيص فردية خصما حد إىل

كل  يف املطبق خاضعة للتنظيم العام تظليف هذه احلالة قد و ص" يخمعفية من الرت " تكون بعض اخلدمات أيضا   قدو . الصنف
 القطا . أنشطة

ت كجزء من تصاالضمان النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالا  تقضي بضمن شروط الرتخيص أحكامتيف بعض احلاالت، قد تو 
ة أو مراكز ، حيث يكون توفري اهلواتف العموميالعموميحالة متطلبات النفاذ  يف يصلحهذا و . الكيان املعينإنفاذ التزامات 

زء من عملية كجمثال   شغل حمدد )حيث تقدم اخلدمة ترخيص مرهون مبشرط  يةت اجملتمعتصاالتكنولوجيا املعلومات واال
 رخصة املشغل. يف االلتزامبنص على الشروط املرتبطة ال من املنطق ومن مثالرتخيص( 

كون ت ال قد مث ومنالتنظيمية األخرى، مثل اللوائح،  الصكوكبعض للتعديل مرارا  كما هو احلال ل الرتخيصشروط وال ختضع 
االبتكار  من شأن حيث ،تكنولوجيا املتغري بسرعةال هذه قطا  يف تتصاالمناسبة ملتطلبات النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واال

شروط  مبا أنو  ت. وباإلضافة إىل ذلك،تصاالحتسن أساليب النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واال أن ةوالتطورات التكنولوجي
من  لوائح شرطاالمتثال ل وبقدر ما يكونهنج موحد.  حمذور عدم توفرهناك ف، باختالف األطراف املعنيةالرتخيص قد ختتلف 

 جلميع املشغلني. وإنصافا  افية أكثر شف بيةة، الزمنرور مب، فهو يضمن وبالتايل اللوائحاستخدام أمام يار اخلفإنه يفتح الرتخيص  شروط

_______________ 
6 www.ictregulationtoolkit.org/1.3.1 -  .جمموعة أدوات تنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

http://www.ictregulationtoolkit.org/1.3.1
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 خلفية اللوائح (ج

 حمدود جدا   رقدعندما كان هناك  ،لتنظيما أوائل عهد يف اخلدمة الرتخيص األصلية املفصلة واحملددة صدر العديد من شروط
التنظيمية  هليةاتا وحد ثت التنظيمي األساسي. وقد أصدرتمبثابة الصك  شروط الرتخيص كانت تستخدم من مثمن التنظيم و 

ن ذلك، ميكن م بدال  و إصدار تراخيص معينة مفصلة وحمددة. وبذلك استغنت عن جمموعة كبرية من اللوائح،  ذلك احلني منذ
 .7كلما دعا األمرة  تشري إىل اللوائح ذات الصلأن بساطة كل ب للهيةات التنظيمية

 أصحاب املصلحةن م فةات متشاهبةمن املتطلبات على  متشاهبةتطبيق جمموعات  اهليةات التنظيمية منن هذا النهج ميك  و 
ت، تصاالات واالتنظيم النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومبت. وهذا مفيد عندما يتعلق األمر تصاالقطا  تكنولوجيا املعلومات واال يف

ن من تنفيذ املعايري كمي ومن مثالقطا ،  كل يف من وضع قواعد تطبق على نطاق واسع هليةات التنظيمية الوطنيةميك ن ا ألنه
كل اجلهات املعنية. ملسامهة لافيها فرصة  تتاحعملية تشاورية  وتوضع اللوائح إثروبالتايل اتبا  هنج منسق.  املتسقةواملتطلبات 

  .جدا   فرتات متقاربة علىتعديل اللوائح  جيري ال االستقرار يف رغبةولكن  ،لرتخيصشروط ا تعديل منأيسر تعديلها  وعملية

 التدابير الطوعية التي تتخذها دوائر الاناعة ( د

تكنولوجيا  نصاف النفاذ إىلإتعزيز  يف بعض احلاالت، فعالة بشكل خاص يف اليت تتخذها دوائر الصناعة، التدابري الطوعيةتكون 
العديد  فيهالسلة قيمة مفصلة ستشتمل على بيةة  يف مة أيضا  هي قي  و بيةة تكنولوجيا سريعة التغري.  يف تصاالتاملعلومات واال

على الشركات  تسيطر قل ما ذلك أن اهليةات التنظيمية سيطرة كاملة. مثال تسيطر عليهم اهليةة التنظيمية ال نالذي األطرافمن 
ويف نعة. سلوك الشركات املص يف واؤثر يمن خالل قرارات الشراء اخلاصة هبم أن  ميكن للمشغلني املصنعة لألجهزة ومع ذلك

 ت.تصاالدابري طوعية لتعزيز النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالت من األفضل هلا أن تتخذقد يكون  هذا السياق

السوق  يف وفرة جتاريا  املت القائمة فاذحلول الن هو احلرص على جعل اختاذهاواضعي السياسات لمن اخلطوات الرئيسية اليت ميكن و 
يعرضون  يا  ة احملمولة يدو املتنقلاألجهزة  بائعي ذلك أن العاملية متاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة على املستوى الوطين. مثال

بائعو  ذلك يعرضوك. املهاتفة املتنقلةمن مشغلي شبكات  احلصول عليهانفاذ ميكن  اليت هلا مزايا أشكاال  شىت من األجهزة
تلزم لوك مدونات قواعد س تضعصناعة أن ال لدوائر ميكنو  .'غلقامل العرض النصي'متأصلة من أجل  تلفزيون حلوال  ال أجهزة

امليسورة  تتصاالاالتشريعات تكنولوجيا املعلومات و وميكن لعروضها للمستهلك.  يف املتاحة جتاريا   القائمة هذه احللول بتضمني
 .املشرتك من خالل التنظيم إنفاذهاير مدونات قواعد السلوك هذه اليت ميكن تشجع على تطو أن  النفاذ

 :8تتضمن تشريعاتمشرتك  آليات تنظيم بوضع التنظيم، أي بواسطةم التدابري الطوعية يدعتوميكن 

 ع مدوناتتعمل على وض ،الصناعة وممثلي األشخاص ذوي اإلعاقة تشمل ،كومةاحلجلنة ترعاها إىل السلطة  تفوض •
 ؛هاوإنفاذ تهاومراقب

 ؛ة ماملدون االمتثالبالتعهدات  أو تضمن إنفاذ •

 ؛إلزامية ما جلعل مدونة سلطة حتف ظ الديه وضع مدونة ولكنتطلب ت ال أو •

غياهبا،  يف ،التفاوض مع منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة وتنص بعد مدونةالصناعة وضع من دوائر تطلب أو ت •
 مدونة أو الئحة؛فرض ب اهليةة التنظيمية الوطنيةاحلكومة أو على أن تقوم 

 ؛طوعية مقررة" مدونات" سوى على من اشرتك فيها،طبق ت ال أو تنص على مدونة •

 ".مقررةإلزامية مدونات " ،صناعةالمجيع أعضاء على تطبق  مبثابة الئحةمدونة  على نصأو ت •

_______________ 
 املرجع نفسه. 7
  ،(2010) والمشترك الذاتي للتنظيم للترتيبات الفعالة المثلى الشروط ،سرتاليةوالوسائط األ تتصاالاال هيةة 8
-self-effective-for-conditions-regulation/optimal-story/Connected-ACMA-.au/theACMA/About/Thewww.acma.gov

arrangements-coregulatory-and  

http://www.acma.gov.au/theACMA/About/The-ACMA-story/Connected-regulation/optimal-conditions-for-effective-self-and-coregulatory-arrangements
http://www.acma.gov.au/theACMA/About/The-ACMA-story/Connected-regulation/optimal-conditions-for-effective-self-and-coregulatory-arrangements
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 عليها تفاوضطريق امللاخرائط و متاحة  تكون واملعايري عندما واملزايا يةوميكن أن تشمل التدابري الطوعية اعتماد املبادئ التوجيه
 3 وحدةال يف ية املشار إليهانموذجاللسلوك مثال ذلك مدونة قواعد ا. اليت تضعها الصناعة واالمتثالومدونات قواعد السلوك 

 .(A )امللحق

يف هذه البلدان، و ديها إطار تنظيمي وقانوين يدعم هذا النهج. البلدان اليت ل يف إالميكن اعتبار التدابري الطوعية  ال ومع ذلك،
كثري  يف ولكنت. تصاالالتدابري الطوعية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واال حتقق أنب الضمانالتشريع طبقة إضافية من  يوفر

املشاورات  يف اهي اإلعاقة وإشراكنظمات األشخاص ذو مبالعرتاف على ا هذه التدابري الطوعية حاليا   تنص ال من هذه البلدان
 وتنفيذها على حنو فعال. بشأن اعتماد املعايري أو اختيار احللول املتاحة جتاريا   العمومية

التنظيم الطوعي من ب اإلطار القانوين فيها يسمح اليتلبلدان ل ميكن اناعة:من جانب ال الطوعية التدابير سياسةبتوصية ال
 اقةدور منظمات األشخاص ذوي اإلعبتعديل أطرها القانونية لالعرتاف  أن تعمد إىل شرتكاملصناعة أو التنظيم ال جانب

 .املشرتكةالطوعية أو  التنظيم عمليات وضع يف

 تتااالالتنظيم التقليدي إلمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واال ( ه

 مشرتك ايت أو تنظيمذ تنظيم، على نظام العديد من البلدان يف ،تتصاالتكنولوجيا املعلومات واالب اخلاصة التشريعات تنصال 
ينص القانون على  ال قواعد سلوك". وعالوة على ذلكمدونات الصناعة" أو " مدونات تضعهامن خالل "يتعني إنفاذه 

 منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة. اليت تشملأو اهليةات  برابطات دوائر الصناعةاالعرتاف 

تكنولوجيا املعلومات  تشريعات فيها تنص ال لبلدان اليتا يف األجل هج طويلميكن، كن تقليدية: سياسة تنظيمبتوصية ال
 النظم ذهللسماح هبت تصاالتشريعات تكنولوجيا املعلومات واالأن تراجع  ،مشرتك أو تنظيم ذايت تنظيم جه  ن   على ت تصاالواال

. املشرتك معمليات التنظي يف نظمات األشخاص ذوي اإلعاقةالصناعية أو هيةات وم الرابطاتدور وأن تعرتف بفيفة" اخل"
 -وط الرتخيص وائح أو شر اللدد املتطلبات من خالل الذي دح -كثر تقليدية األتنظيم يعترب الالقصري،  األجل يف ،ولكن

 تكنولوجيا املعلومات ىلتنفيذ تدابري النفاذ إ ولتيسريهذه البلدان.  يف العمليات التشاورية أفضل اخليارات املتاحةب املسبوق
 لنفاذ العموميا ية بشأن إمكانيةبادئ توجيهية وموذجمهذا التقرير  يتضمنهذه البلدان، من بني أمور أخرى،  يف تتصاالواال

 (.3 وحدةت املتنقلة )انظر التصاالاال إىل لنفاذية إلمكانية اسياسة وموذجو ( 2 وحدة)انظر ال

 التكنولوجيا والمعايير 2
معينات  مع التوافقال ، أو إمكانية مثتلفزيون ال للعرض النصي املغلق على، قابلية التشغيل البيينتضمن  التقنية أنعايري املمن شأن 

تحديد معدات ل ، وذلكألغراض املعياريةل مهمة أيضا   التقنيةاملعايري و الشاشة.  لقارئات الويبشبكة  إىلالسمع أو النفاذ 
الربامج  يف ملشرتيات العامة أو لوضع مقاييس لقياس جودة اخلدمةمن أجل ا امليسورة النفاذت تصاالتكنولوجيا املعلومات واال

 .هوتزامنالعرض النصي وموثوقية واملهاتفة  التلفزيونية/الفيديوية

 التوصيات بسياسات المعايير التقنية

نفاذ األشخاص )أ( من االتفاقية، وضع معايري ل 2.9للمادة  وفقا  و ضمان النفاذ  يف ضوء دور املعايري يف ،يتعني على احلكومات
 ذلك يف مبا اجلديدة واستعماهلا، التكنولوجيات توفر تعزيز"  على احلكومات)ز( أنه جيب  4. وتنص املادة ذوي اإلعاقة

 ذوي شخاصلأل مةاملالئ املعينة والتكنولوجيات التنقل، على املساعدة واألجهزة والوسائل ت،تصاالواال املعلومات تكنولوجيا
إىل تكنولوجيا  لحكومات تعزيز معايري النفاذلينبغي  وهكذا." معقولة بأسعار املتاحة للتكنولوجيات األولوية إيالء مع اإلعاقة،

كلفة وضمان قابلية الت بغية خفضت واعتماد املعايري الدولية إىل أقصى حد ممكن لتحقيق وفورات احلجم تصاالاملعلومات واال
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ذلك استخدام  يف املعايري، مبا وضع عملية يف تشجيع تعميم النفاذ يتعني على احلكومات أيضا  و نفس الوقت.  يف التشغيل البيين
 F.703 T-ITU.9و F.790 T-ITU التوصيتني يف الواردةالتصميم  إرشادات

املعايري  ها، مبا فيالتقنية يريالعمل مع هيةات املعايري ذات الصلة، أن تعتمد املعابالتنظيمية الوطنية،  ولذلك تستطيع اهليةات
من قبيل  ،تتصاالمن منتجات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واال لطائفةالدولية ذات الصلة، لضمان قابلية التشغيل البيين 

مع قارئات  الويب قعاو توافق مو  املتنقلة املهاتفةمع  السمع توافق معيناتو  السمعيوصف اللتلفزيون و لغلق امل العرض النصي
وكذلك ميكن عددة. والوسائط املت املهاتفة والربامج التلفزيونية/الفيديوية خدمات ودةجلوضع معايري  أيضا   هالشاشة. وميكنا

غلق امل العرض النصي لتوفري دقة وتزامنواخلدمات املتقاربة  اإلذاعي جمال البث يف اخلدمة جلودة معايري وضع للهيةات التنظيمية
ذه املنظمات هأو تكليف  ،ملنظمات املعايري الوطنية يتالسياسا توفري اإلرشادحكومات كذلك . وميكن للالسمعيوصف الو 
 ري الدولية.منظمات املعاي اليت تضعهامع املواصفات  حتقيق االتساقاعتماد املعايري الدولية أو  وأوضع معايري حمددة ب

 10تتااالتكنولوجيا المعلومات واال في مراجعة التعاريف القائمة 3

قضية حمددة.  يف قانونتضمن تطبيق الو تفسري ال يف تجنب الغموضت فهياخلطاب القانوين،  يف أساسيا   ريف دورا  اتعتؤدي ال
 القانون: توضع حبكم ذلك مدونةالئحة أو  يف كل فرضية يف تؤثر أن القانون يف لتعاريف الواردةلميكن و 

تعاريف للنبغي ي ت:تااالتكنولوجيا المعلومات واال في وصيات بشأن مراجعة تعاريف التشريعات القائمةالت •
دف بشكل هذا اهلينبغي أن ي درج معاملة األشخاص ذوي اإلعاقة و  يف االعتبار هدف تيسري املساواة يف أن تأخذ

 التنظيمية الوطنية اهليةات ينبغي أن تستعرضو ت. تصاالتكنولوجيا املعلومات واالاألولية ل التشريعات يف واضح
دراج التعاريف يف بعض احلاالت يوصى بإو أو تعدهلا حسب االقتضاء.  وأن تضيف إليها القائمةيف الرئيسية التعار 

تعراضها وضمان ويتعني اسالتعاريف موجودة بالفعل  تكون القانون( ويف حاالت أخرى يف كانت تستخدم)فقط إذا  
 .4اإلطار  يف مثال   واردة لشاملة/اخلدمة االنفاذ الشاملتوصيات بشأن تعديالت تعاريف وال .اتساقها

 النفاذ إلى مكانيةإ ت لتعزيزتااالتكنولوجيا المعلومات واال في توصيات بشأن تعاريف التشريعات الجديدةال •
ت، من الضروري صاالتتكنولوجيا املعلومات واالل القوانني القائمةباإلضافة إىل تعديل تعاريف تكنولوجيا: ال هذه

قانون  يف ينبغي أن تدرج التعاريف الواردة هناو . األشخاص ذوي اإلعاقة إمكانية نفاذ لتعزيز تعاريف إضافية إدراج
 وحداتال يف يةالتقرير. وتقدم تعاريف إضاف يف وحداتالت. وهي تنطبق على مجيع تصاالتكنولوجيا املعلومات واال

 .حيثما كان مناسبا  

_______________ 
 يعمج قبل من استخدامها ميكن اليت إمكانية النفاذ معايري صوغ بشأن إرشادات على F.790 التوصية يف T-ITU للقطا  الدويل عيارامل دحتوي 9

 يعمج تستخدم أن ينبغي تتصاالاال يقول بإن مفهوم وهو ،لالتصال الكلي الدويل املعيار ITU-T F.703تقدم التوصية  بينما ،املعايري يواضع
 الورقة يف إلمكانية النفاذ املرجعية بالقائمة T F.790-ITU التوصية كملت ستو . للمستعملني اخلاصة الحتياجاتل تبعا   املمكنة، تصالاال وسائل

 .T-ITU "TACL "Telecommunications Accessibility Checklist-FSTP (2006)للقطا   لتقنيةا
" االتصاالت" أو" اإللكرتونية االتصاالت" آخرالبعض ا يستخدم بينما" واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا" مصطلح البلدان بعض يستخدم 10
 ".البث"و

http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=T-TUT-FSTP-2006-TACL
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 ولوجيا المعلومات واالتااالتتشريعات تكن : التعاريف الواجب إدراجها في1اإلطار 

إدراجها  تعنييمعظم قوانني تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وسوف  يف حاليا   غري مدرجة اإلطارهذا  التعاريف الواردة يف
السياسات  وواضعون و شجع املشرعوي. األخرى وحداتوال وحدةهذه ال القانون املقرتح يف من أجل دعم األحكام اجلديدة يف

 .مقوانينه قبل إدراجها يفت هذه املصطلحات مستخدمة أم ال، وأين استخدمت، كيد ما إذا كانتأ على

أي وسيلة تتضمن من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،  2املادة  يف ةحمدد يكما ه  ،"الميسورة النفاذ "االتااالت
عرض النصوص، ، و ةاملنطوقة ولغة اإلشار  اللغة ذلك يف، مبا يا  أو ملس بصريا   أو مسعيا   كانأشكال االتصال، سواء  شكل من  أو

أساليب  كذلكو  امليسورة النفاذ، برايل، واالتصال عن طريق اللمس، وحروف الطباعة الكبرية، والوسائط املتعددة وطريقة
شكال االتصال، أوسائط املعززة والبديلة، ووسائل و والالبشر والقراءة بواسطة اخلطية والسمعية، وباللغة املبسطة  االتصال

 .امليسورة النفاذ تذلك تكنولوجيا املعلومات واالتصاال يف مبا
العرض أو صويت، لاتسجيل و المثل طريقة برايل،  أنساق املعلومات املتاحة يف عينت "الميسورة النفاذ المنشورات أنساق"

ألشخاص الذين ل ر اإللكرتوين( أو إلكرتونيا  النش يف املستخدمةالوسائط الغنية  ضوء لغة اإلشارة )املدرجة يفأو الشفوي، 
 القراءة. لديهم صعوبة يف

بديلة  أنساقا   ،دون احلصرشمل، يقد  الذيشكل يسهل النفاذ إليه، و  إتاحة املعلومات يفيعين  "الميسور النفاذ نشرال"
 القراءة. ديهم صعوبة يفللألفراد الذين  العرض الشفوي أو إلكرتونيا   أو صويت،التسجيل أو المثل طريقة برايل، 

علومات باملخدمات ذات صلة  وأمعدات  وأجهاز  أو منتجأو أي تكنولوجيا هي  "AT"أو  "التكنولوجيا المساعدة"
هذه  تعزيز وأ اإلعاقة ذوي ألفراد ذوي االحتياجات اخلاصة أودى االقدرات الوظيفية ل تصاالت تستخدم للحفا  علىاالو 

 .هاأو حتسينالقدرات 

هم إدراك وف علىواخلدمات اليت تساعد األشخاص ذوي اإلعاقة  املعينات تعين والخدمات اإلضافية"ينات المع"
 ما يلي: اإلضافيةواخلدمات  تشمل املعيناتميكن أن و  11االتصاالت.

؛ املواد املكتوبة احلاسوبخدمات النسخ مبساعدة  مدونو املالحظات؛ ات؛لغة اإلشار ب مؤهل خدمات مرتجم (1)
 توافقة معاهلواتف امل الستما ؛لاملعينة  والنظم جهزةاألبادل املذكرات املكتوبة؛ مكربات صوت اهلاتف؛ ت أو

 ؛ملفتوحة واملغلقةا العروض النصية ؛املغلقة مفككات شفرة العروض النصية املزروعة؛ 'القواقع'و يةالسمع املعينات
، لعروض النصيةاذلك اهلواتف الفيديوية وهواتف  يف ، مبايةالفيديو و  يةوالنص يةمنتجات ونظم االتصاالت الصوت

املعلومات تكنولوجيا و لكرتونية التكنولوجيا اإل العروض الفيديوية النصية؛؛ املكافةةالة فع  الأو أجهزة االتصاالت 
 ؛عالسم عافض الصم أو ألفرادإىل ا الشفويةاملعلومات  إلتاحة توصيلق أخرى فعالة ائطر  أي ؛ أوالنفاذ رةو يسامل

قارئات  رجمياتب ؛برايل واملعروضات بطريقةاملواد  ؛التسجيالت الصوتية؛ سجلةاملالنصوص  ون؛القراء املؤهل (2)
كبرية؛   حبروف ؛ املواد املطبوعة(SAP)سمعية الثانوية الربامج الالبصرية؛  برجميات التكبري؛ القارئات؛ الشاشة

 تاحة توصيلإلق أخرى فعالة ائطر  أو أي؛ النفاذ رةو يساملت املعلوماتكنولوجيا لكرتونية و التكنولوجيا اإل أو
 ؛املكفوفني أو ضعاف البصر املرئية إىلاملعلومات 

 ؛أو تعديل املعدات أو األجهزةاقتناء  (3)
 إجراءات مماثلة أخرى. وأخدمات أي  (4)

 بصر لقراءة املواد املطبوعة.الاملكفوفني أو ضعاف  قبلمن األصابع ب إدراكهااليت ميكن  النافرةعبارة عن سلسلة من النقاط  يه "برايل"
لتعزيز  يةة التنظيمية الوطنيةاهلبل تعين جلنة أنشةت من ق   النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتااالت"المعنية بإمكانية "اللجنة 

ثلي مم من قبيل صلحة،أصحاب املنب غريها من امصاحل املستعملني وضمان إشراك منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة إىل ج
 همفي نتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخرباء التكنولوجيا املساعدة مب وباعةمقدمي خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

شكل هذه تقد و البداية.  ذالصناعة من مدوناتاللوائح أو  وأمجيع السياسات  وضع يف ،إعادة التأهيلو  يةالسمعخرباء املعينات 
 .3 . انظر اإلطار(وما إىل ذلك، ةاملتنقل ةهاتفالتلفزيون واملفرعية جملاالت حمددة مثل التكنولوجيا واخلدمات ) ا  ان جلاناللج
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ة على تاح، حبيث تكون املعلومات ممعينات إضافية له ، أو تتاحماشكل  يقدم يف اتصاليعين أي  ال""االتاال الفع  
أو احلركية.  ةيالكالمية أو التعلم وأ اإلدراكية وأالسمعية  وأالبصرية  ذوي اإلعاقة مفيه نلألفراد ذوي اإلعاقة، مب السواء

 .اإلضافية الالزمة لضمان التواصل الفعال املعيناتجيب استشارة األشخاص ذوي اإلعاقة كلما أمكن ذلك لتحديد نو  و 

بل منتج أو خدمة من ق نية استعمالإمكا مقياس ملدى هي النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتااالت"إمكانية "
حمتوى  وأ منتجات النفاذ إىلاإلعاقة ألغراض  تلكشخص دون  يستعملهكما ميكن أن   على حنو فعالإعاقة  ذيشخص 

علومات حتقيق النفاذ إىل تكنولوجيا امل يوينبغ. أو استعماهلا أو خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ذات الصلة
 .وضمان التوافق مع التقنيات املساعدة 'التصميم العاملي'قصى حد ممكن من خالل تطبيق مبادئ أ واالتصاالت إىل

من أشكال اللغات غري  مها، اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة( تشمل لغة الكالم ولغة اإلشارة وغري 2)املادة  "اللغة"
 .الكالمية

 عاهات شخاص ذوي اإلعاقة( تعين األفراد الذين يعانون منمن اتفاقية حقوق األ 1)املادة  اإلعاقة" و"األشخاص ذو 
ورة كاملة املشاركة بص من التعامل مع خمتلف احلواجز قد متنعهم لدىأو عقلية أو ذهنية أو حسية،  بدنيةطويلة األجل 

يف بعض البلدان، و . ا  فيوظين و ذوي اإلعاقة كبار السن املعوق من عترب أيضا  ياجملتمع على قدم املساواة مع اآخرين. و  وفعالة يف
رغب يقرر كيف يبلد  وكل، األجلطويلة الؤقتة أو املسياسة اإلعاقة بني الناس ذوي اإلعاقة  متيز ال مثل الواليات املتحدة،

 (..infinitec.org/live/citizenship/adadefine.htmwwwاألشخاص ذوي اإلعاقة )انظر  من هم حتديد يف

 الكالم ة يفعلالسمع أو الذين لديهم  ضعاف الصم أومتكن  'نو مرتمج' يقوم هبا يةهي خدمات هاتف "التتابع "خدمات
 12" لقدرة فرد دون إعاقة.وظيفيا   مكافةةسمع بطريقة "يمع شخص  'مرتجم' بواسطةالتواصل عرب اهلاتف  من

يعين تصميم املنتجات والبيةات والربامج واخلدمات لكي يستعملها مجيع الناس، إىل أقصى حد ممكن،  "لميالعا التاميم"
ن ذوي اإلعاقة لفةات معينة م املساعدةعاملي األجهزة التصميم الستبعد يال و دون حاجة إىل تكييف أو تصميم متخصص. 

 13إليها. دحتاجونحيثما 

 

 توصيات -وضع السياسات  في اإلعاقةتشجيع مشاركة األشخاص ذوي  4

النهائية.  ياغتهاأو ص السياسات على عدد من املراحل السابقة لنشر مشرو  اللوائح والسياسات ووضعتنطوي عمليات التنظيم 
 أصحابن اإلعاقة وغريها مب املعنية من األمهية مبكان أن ينص التشريع على مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة واملنظماتولذلك 
ة . ويشمل ذلك تسهيل املشاركاللوائحو/أو عمليات وضع  ووضعها اتالسياس مراجعاتمجيع  يف منذ البداية 14املصلحة
 على إمكانية تأثري اهل السياسات اليتيف ت و تصااللنفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالإلمكانية اددة احملسياسات ال يف والتشاور

_______________ 
 ألماكنا اإلعاقة، ذوي األمريكيني قانون من الثالث لبابل يةتنفيذال اللوائح ،املتحدة الواليات يف العدل وزارة حددته الذي النحو على 11

 . www.ada.gov/reg3a.html#Anchor-97857: املوقع يف متاح ،C.F.R. 36.303(b) 28 العامة،
relay-and-www.nad.org/issues/telephone-انظر  ؛(املتحدة الواليات) للصم الوطنية الرابطة من مقتبس ومكيف تعريفال 12

services-services/relay .G3ict-ITU :ملزيد من املعلومات عن خدمات املتنقلة واخلدمات اهلواتف إىل اإلعاقة ذوي األشخاص نفاذ إتاحة ،
 اهليةة الفيدرالية لالتصاالت وقائع صحيفة ناقشوت .Documents/Mobile_Report.pdfD/sis/PwDs-www.itu.int/ITU/انظر:  التتابع،

  ىلإ الكالم وحتويل صوت إىل النص حتويل تتابع خدمات ذلك يف مبا www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/trs.html يف التتابع خدمات
 .واإلنرتنت بروتوكول تتابع خدماتو  يالفيديو  تتابعوال والعرض النصي كالم

 .اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقية ،2 املادة يف معرف هو كما 13
 تتصاالواال علوماتامل تكنولوجيا بائعيو  الفيديو ربامجل هلم املرخص اخلدمات ومقدمي املشغلني اآخرون املصلحة أصحاب شملي أن ميكن 14

 .وما إىل ذلك املدين، واجملتمع احلكومية غري واملنظمات املساعدة التكنولوجيات مهنييو 

http://www.infinitec.org/live/citizenship/adadefine.htm
http://www.ada.gov/reg3a.html#Anchor-97857
http://www.nad.org/issues/telephone-and-relay-services/relay-services
http://www.nad.org/issues/telephone-and-relay-services/relay-services
http://www.nad.org/issues/telephone-and-relay-services/relay-services
http://www.itu.int/ITU-D/sis/PwDs/Documents/Mobile_Report.pdf
http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/trs.html


 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا إمكانية النفاذ إىل النموذجية بشأن السياسة تقرير

 

 3 

عملية  يف قةشخاص ذوي اإلعااأل وميكن حتقيق مشاركةوالرتاخيص.  التعريفاتسياسات مثل  ،تكنولوجياإىل هذه الالنفاذ 
 اختاذ ثالث خطوات:بالتشاور 

 (؛4شكل ميسور النفاذ )القسم  يف الفعال ونشر مجيع الوثائق تصالاال استعمال 1

 (؛4احلرص على أن تشمل مرحلة التشاور مع اجلمهور األشخاص ذوي اإلعاقة )القسم  2

رساء عملية تشاور رمسية مع األشخاص ذوي اإلعاقة، بالتشاور مثال  مع املنظمات اليت متثل األشخاص ذوي إ 3
  (.3ت )انظر اإلطار تصاالاإلعاقة أو إنشاء جلنة معنية بإمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واال

ألشخاص انفاذ ية يتناول إمكانمنتدى سنوي  عقد يف ظيميةالتن اهليةاتالوزارات أو  كجزء من اخلطوة الثالثة، قد ترغب أيضا  و 
ا وتشجيع االبتكار تكنولوجيال هذه الوعي بقضايا النفاذ إىل مستوى لرفع ،تتصاالذوي اإلعاقة إىل تكنولوجيا املعلومات واال

أن تشمل هذه  ت. وميكنصاالتتكنولوجيا املعلومات وااللالسوق العاملية  يف وحلول إمكانية النفاذ اجلديدة املتاحة جتاريا  
هذه  صوصخبأحكام وموذجية  ومثة من األنشطة. ذلك املنتديات السنوية معارض ومسابقات ابتكار وحلقات دراسية، وغري

 من هذا القسم. يتبقامل اجلزء يف واردةاخلطوات 

 توصيات  -الوثائق الميسورة النفاذ لعمليات التشاور مع الجمهور  ( أ 

نشر أي قواعد أو تن قبل أ تشاور عموميةعملية  اهليةات التنظيمية الوطنية باتباعها هي فضلى اليت توصىال من املمارسات
ملذكرات اخلطية وتلقي ا العموملتعليق  لتماسا  ا وثائقالنشر  من العمومية عادة  تتكون عمليات التشاور و أو سياسات.  لوائح

 يات التشاورعملاملتصلة ب ص ذوي اإلعاقة جيب نشر مجيع الوثائقلضمان مشاركة األشخاو . اجتما  مفتوح يف والشفوية
 15.النفاذ رةو ميس أنساق يف

 16ميسور النفاذ نسق : النشر في2 اإلطار

 امليسور النفاذنشر الالتواصل الفعال و  اإلحاالت املرجعية بشأن

 هاونقل هايتماس املعلومات واألفكار وتلقالقدرة على الو . 'عصر املعلومات' قراءة حق أساسي جلميع األشخاص يفال احلق يف
د. وهذا احلياة الثقافية والعلمية واالقتصادية للبل لى املشاركة بشكل مثمر يفعمجيع األشخاص  لكفالة قدرةأمر حيوي 

 ميكن أناليت ئح واللواالسياسات  وضعذلك عمليات  ، مبا يفاللوائحالسياسات و  وضعيشمل القدرة على النفاذ إىل عملية 
كل مطبو  ش اإلعاقة. ومع ذلك، هناك عدة جمموعات من األشخاص غري القادرين على النفاذ إىل املواد يف ذويتؤثر على 

ني أو ضعاف املكفوف من قد يكون هؤالء األشخاصو (. طباعيا   نو معرفية )األشخاص املعاق وأحسية  وأبسبب إعاقة بدنية 
 اإلمساك أو حركية متنعهم من بدنيةأو  يةأو تعلم يةمن إعاقة إدراك يعانون أوالقراءة،  الذين جيدون صعوبة يف وأالبصر 

اسات وأصحاب السي تتأكد اهليةات التنظيمية وواضعو أن ولذلك من األمهية مبكان. اصفحاهت أو قلب كتاب أو وثيقةب
وينبغي لدى . مجيع املنشورات إىل ادهؤالء األفر  إمكانية نفاذ منالعمليات التشاورية،  حرصا  على مشوليةن، و املصلحة اآخر 

 النفاذ. على حنو ميسور وتعميمها وثائق ونشرهاوضع هذه ال احلرص علىالوثائق اإللكرتونية  إعداد

 توصيات  -الدعوة إلى التعليق على مشاريع الوثائق  (ب

إعادة  نيةهليةات التنظيم الوطوينبغي هو اهلدف األمسى.  وضع اللوائحمجيع عمليات  يف إشراك األشخاص ذوي اإلعاقةإن 
 حمدد إىل إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة واملنظمات املمثلة تشري على حنوحبيث  التشاور مع الناسقواعد ولوائح  يف النظر

_______________ 
 .1 اإلطار يف "الفعال تصالاال" و" امليسور النفاذ نشرال" تعريف انظر 15
  :إمكانية النفاذ اإللكرتوين أدوات جمموعة: املصدر 16

accessibilitytoolkit.org/toolkit/technology_areas/access_to_published_works-www.e  

http://www.e-accessibilitytoolkit.org/toolkit/technology_areas/access_to_published_works
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ت تصاالمثل ممثلي مقدمي خدمات تكنولوجيا املعلومات واال أصحاب املصلحة،نب غريها من الألشخاص ذوي اإلعاقة إىل ج
أن تتأكد  وينبغي هلا إعادة التأهيل.و السمع  جمال يف ذلك املهنيني يف مبا /تكنولوجيا املساعدةالتكنولوجيا وخرباء لا وباعة هذه

وبإمكاهنا  املتاحة للجمهورالعمليات  يف من أن املنظمات اليت متثل األشخاص ذوي اإلعاقة على بينة من الفرص للمشاركة
ة من قبل مجيع فعالة لتوسيع نطاق املشاركالت تصاالالنفاذ واال أنساق النشر امليسورة النفاذ إىل أي وثائق ذات صلة باستخدام

 شرائح اجملتمع.

 توصيات -تمثيل األشخاص ذوي اإلعاقة ومشاركتهم  (ج
خدمات  شملتالسياسات والعمليات التنظيمية اليت وضع مجيع عمليات  يف معهم األشخاص ذوي اإلعاقة والتشاورمتثيل جيب 

وي اإلعاقة. وميكن األشخاص ذ ا  علىتكنولوجيا اليت تؤثر حتديدال هذه ت أو خدماتتصاالاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالالنف
ألشخاص إقامة عالقات مع اهليةات املمثلة لب واهليةة التنظيمية الوطنية،مثل الوزارة  ،أن يتم ذلك من خالل املؤسسات العامة

 السياسات. وعمليات وضعالعمليات التنظيمية  يف اركةملشإىل اذوي اإلعاقة ودعوهتم 

 هذه النفاذ إىلب تعىنجلنة  ئأن تنش حري باهليةة التنظيمية الوطنيةت، تصاالتعميم النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واال يف ورغبة  
اللوائح  وأيع السياسات مج وضع يف مصاحل املستعملني وضمان إشراك منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة حلمايةتكنولوجيا ال

وإوما  حسباخلاصة باإلعاقة فالسياسات واللوائح  جمال يف ال ،أن توفر اإلرشادلجنة الالصناعة. وميكن هلذه  قواعد سلوك أو
)اليت ينبغي أن  اتفيالتعر  ذلك من لوائح رتاوحيقد و األشخاص ذوي اإلعاقة.  يف كل السياسات واللوائح اليت قد تؤثر  بشأن
 شروط إىل( 3 وحدةال يف 7خفضة لفةات معينة من املستعملني، انظر القسم امل/أو التعريفات اخلاصة واالعتبار  يف تأخذ

تقدمي املشورة بشأن إىل (، 2 وحدةال يف A، انظر امللحق بشأن إمكانية النفاذ العمومي، شروط الرتخيص ذلك لرتخيص )مثالا
القائمة  لوائحلالدوري  االستعراض، ميكن حتقيق نفس اهلدف من خالل كهذه  جلنة مابلد  يف ت نشأ ال ماحيثو  17.النفاذمعايري 
 الذي يشمل األشخاص ذوي اإلعاقة. اجلمهور معلتشاور رهنا  با

بية اهليةات التنظيمية غالبشكل كامل مع والية  يتماشى تتصاالإنشاء جلنة لتعزيز إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالو 
 ، واليت تشمل:الوطنية

 ميع؛للج توصيليتهاو  ات وخدماهتتصاالتشجيع التوفري الشامل لشبكات تكنولوجيا املعلومات واال •

 ؛محاية املستهلك •

 ؛القطا  داخلتشجيع املنافسة العادلة  •

 القطا ؛ يف تشجيع االستثمار واالبتكار •

 جلودة؛ختيار والسعر وااالضمان استفادة املستعملني القصوى من حيث  •

 املنصات؛عرب كل  لهاومتاث بسبل النفاذلتنبؤ إمكانية الضمان قابلية التشغيل البيين أو لضمان  التقييستعزيز  •

 الدويل.على الصعيد ملعايري ا مواءمةتعزيز  •

 حكم يقضيوجد ي ال أو جلنة استشارية حيث على ذلكالتشريع  فيها ينص اليتالبلدان  يف جلنة دائمة املنشأةاللجنة وقد تكون 
مات اإلعاقة نشأ، أن تشمل ممثلني عن منظت   ما، حيثهلا ينبغي فإنه لجنةال بغض النظر عن شكلو إنشاء جلنة دائمة رمسية. ب

مثل خرباء  ،التكنولوجيا املساعدة جمال يف ت واملهنينيتصاالوباعة تكنولوجيا املعلومات واال اتوممثلني عن مقدمي اخلدم
البلدان  يف تتصاالتكنولوجيا املعلومات واال رئيسي من التأهيل. وميكن إنشاء جلان فرعية لكل جمال السمع وإعادة معينات

_______________ 
 اليت البلدان يف خاص بشكل مفيد تتصاالواال املعلومات تكنولوجياإىل  اإلعاقة ذوي ألشخاصبإمكانية نفاذ ا معنية جلنة إنشاءقد يكون  17
 تكون ال قد واليت التنظيمي والفضاء تتصاالواال املعلومات تكنولوجيا سياسة يف نشطة اإلعاقة ذوي لألشخاص املمثلة املنظمات فيها تكون ال

 .التشاورية العمليات يف املشاركة أو وثائقال لالستجابة ملشاريع املوارد أو اخلربة الديه
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قدمي اخلدمات ممثل أصحاب املصلحة )من حمددة  فةات زيد من الرتكيز وإشراكاملحجم وتعقيد كل قطا   فيها اليت يتطلب
عليها القانون  من ذلك أن ينص ال  يقلة، وما إىل ذلك(. وميكن بداملتن املهاتفة ومقدمي خدمات يةالفيديو  للربامجاملرخص هلم 

تضم ممثلني عن املنظمات الوطنية املعنية باإلعاقة واملنظمات غري احلكومية واملشغلني واإلدارات احلكومية املسؤولة عن رصد أن و 
 .النفاذ إمكانية حتقيق أهداف

 
 لنفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتااالتاللجنة المعنية بإمكانية ا –: نص نموذجي 3اإلطار 

 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا إىل معنية بإمكانية النفاذ إنشاء جلنة

ذ إىل تكنولوجيا النفا بشأن ]دائمة/خمصصة[ وزارة[ إنشاء جلنة استشاريةال/اهليةة التنظيمية الوطنيةجيب على ] (1)
احتياجات بسائل املتعلقة امل خبصوص إىل اهليةة التنظيمية الوطنيةتقدمي املشورة لاللجنة(  فيما بعداملعلومات واالتصاالت )

 البلد. اإلعاقة يف األشخاص ذوي

 يوبائعممثلني عن منظمات اإلعاقة ومقدمي اخلدمات قانونا  وأن تشمل لجنة حمدد ال إنشاءجيب أن يكون  (2)
الصلة مثل  ويذقنيات املساعدة وغريهم من خرباء النفاذ التجمال  يف املهنينيو تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 وإعادة التأهيل. السمع معيناتجمال  املهنيني يف

 :، أنجيب على اللجنة، من بني أمور أخرى (3)

كنولوجيا املعلومات النفاذ إىل ت تنقيحات يفهذه ال تؤثر حيثماتعليقات على تنقيحات السياسة املقرتحة  تقدم )أ(
وائح ولألشخاص ذوي اإلعاقة، وهذا يشمل التزامات اخلدمة الشاملة وشروط الرتخيص من جانب اواالتصاالت 

 ؛، وغريهاالتعريفات

اليت و تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والشركات املصنعة  اتخدم ومقدم اليت يوفرهااخلدمات واملنتجات  حتدد )ب(
 املستمر ا  على احلواراحلف يف اهليةة التنظيمية الوطنية وأن تساعداملستعملني  مجيعاحتياجات بذات صلة تكون 

 ؛اخلدمات هؤالءمع مقدمي 

 البلد؛ لنفاذ الدولية يفومعايري ا املتاحة دوليا  و  امليسورة النفاذمنتجات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  تشجيع تضمن )ج(

 ؛صاالتق مبنتجات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتألشخاص ذوي اإلعاقة فيما يتعلل مسائل النفاذ بالنسبة حتدد )د(

ىل خدمة النفاذ إباالتصاالت فيما يتعلق و تكنولوجيا املعلومات  اتمقدمي خدم لدىاملمارسات اجليدة  تشجع )ه(
 ؛العمالء

ت ااحتياجات املستعملني من خالل استعراض فعالية سياسة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتشريع تعزز )و(
 تلبية احتياجات املستعملني والتوصية بإدخال حتسينات و/أو صكوك قانونية جديدة؛ القائمة يف واللوائح

النفاذ إىل  إمكانية السياسات اليت تؤثر يفوضع عمليات صنع القرار و  إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف تعزز )ز(
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

ة الرئيسية خلدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتسهيل زياد حبسب اجملاالتة تشكيل جلان فرعي ميكن (4)
 وغريها(. ملتنقلةا الربامج التلفزيونية/الفيديوية واملهاتفةالنفاذ )مثل بشأن ددة احمللول احلتحديات و الالرتكيز على 

ويشمل نة، اللج يف إلعاقة الذين هم أعضاءوزارة[ عمل األشخاص ذوي اال/اهليةة التنظيمية الوطنية] دعمأن تجيب  (5)
دعم لامشورة اخلرباء عند احلاجة وضمان  لقاء ودفع األتعابالسفر  اتلوجستيو تغطية تكاليف االجتماعات  ذلك

 اليتها.لوفاء بو ل ميسورة النفاذ أنساق واملعلومات يف املعينات اإلضافيةعضاء من خالل توفري لأل كايفال
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 لة والنفاذ الشاملإطار الخدمة الشام 5

األهداف الرئيسية لسياسة وتشريعات تكنولوجيا املعلومات  كأحدالبلدان اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل   تدرج غالبية
الشامل النفاذ و اخلدمة الشاملة  سياسة بنيت أطروقد . اهليةة التنظيمية الوطنيةوالية  يف ويتجسد ذلك، لديهات تصاالواال

وتعزيز القدرة على  ،اجملتمعات احملرومة لتشملتغلغل من خالل توسيع انتشار الشبكة الزيادة  -رئيسيني  على مبدأين عموما  
تكنولوجيا ىل إالنفاذ  إمكانية لضمان نيكافي  اليس مافه نيصاحل ناألساسيدأن ااملب نازال هذي ال وبينماحتمل التكاليف. 

ن ت خالية ماتصاالو أجهزة وخدمات تكنولوجيا معلومات  اجة إىلحباألشخاص ذوي اإلعاقة  ألن تتصاالاملعلومات واال
ي كبرية من األشخاص ذو العداد األللتأكد من أن و املواطنني.  غريهم من على قدم املساواة مع للتمكن من النفاذالعوائق 

لقة بتوسيع املتع ةالسياس عدد من خطوات دحتاج األمر إىل اختاذأهداف اخلدمة الشاملة  يف مشمولةاإلعاقة والسكان املسنني 
 متويلها. الواجبأو املشاريع  الواجب تقدميها اإلعاناتهداف والتعاريف وأنوا  األ

 توصيات  –تعاريف الخدمة الشاملة والنفاذ الشامل  ( أ 
تعاريف ال يلر إىل تعداألم ت، قد دحتاجتصاالالتعاريف اجلديدة اليت تضاف إىل تشريعات تكنولوجيا املعلومات واال إىل جانب

 مصطلحي تعريفنبغي كلي. وي  من منظورت تصاالالنفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واال يف النظرإىل لتكون أكثر مشولية و  القائمة
كون التعريف يشروط الرتخيص، وجيب أن  يف ذات الصلة أواللوائح لوائح القانون و  يف "اخلدمة الشاملة" و"النفاذ الشامل"

الرتكيز على يقتصر  أالصندوق، و الأو  أو اهليةة التنظيمية الوطنيةللوزارة  والصالحيات املخولةات الوطنية مع التشريع متسقا  
كنولوجيا املعلومات النفاذ إىل تباألحكام املتعلقة  شمل أيضا  ي بل أنالبنية التحتية والقدرة على حتمل التكاليف  النفاذ إىل

حبيث " حملروماينبغي تعديل تعريف "اجملتمع  وكذلكاألشخاص ذوي اإلعاقة.  همفي نالنهائيني، مب للمستعملنيت تصاالواال
 األشخاص ذوي اإلعاقة بني املستفيدين. حتديدا   يشمل

 
 : تعديل تعاريف الخدمة الشاملة4 اإلطار

 لخدمة الشاملة لالرئيسية  تعريف الماطلحات
لتنظيمية /اهليةة االشاملة والنفاذ الشاملدمة اخل]صندوق ددها دحيعين اجملموعات السكانية اليت  "المحروم"المجتمع 

 أو الفقراء./النساء و وأكبار السن   وأوزارة[ من وقت آخر، واليت قد تشمل األشخاص ذوي اإلعاقة الالوطنية/

القدرة و كل مكان  توفر يفاليشمل يكاد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت و لستخدام املشرتك االيعين  "النفاذ الشامل"
 اجملتمعاتيع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جلملالبنية التحتية واخلدمات واحملتوى  النفاذ إىلو على حتمل التكاليف 

 املدارس واملكتبات والعيادات وما شابه ذلك. يف العموميةواملستعملني النهائيني من خالل نقاط النفاذ 

 أقصى اليت ميكن استخدامها من قبل مجيع الناس، إىلو  من حيث اللغة احملايدة تعين اإلشارات والرموز "ةالعالمي األيقونات"
 اجة إىل تكييف أو ترمجة.احلحد ممكن، دون 

إمكانية تطلب تو  هاواستخدام واالتصاالت تعين النفاذ الفردي أو الشخصي إىل تكنولوجيا املعلومات "الخدمة الشاملة"
ت واحملتوى تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واخلدماللبنية التحتية إىل امعقولة بأسعار و كل مكان  يف النفاذ شبه الكامل

 .احملرومةتمعات من اجمل واليت تشكل جزءا   احملرومةاملناطق  ذلك تلك املوجودة يف ، مبا يفومشاريع األعماللألفراد واألسر 

دمات و/أو احملتوى توفري البنية التحتية واخلبص له املفروض على املرخ يعين االشرتاط الخدمة الشاملة" بتوفير لتزاماال"
النفاذ  سورةامليذلك منتجات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا يفل

 الوطين. على الصعيد أهداف اخلدمة الشاملة والنفاذ الشاملب للوفاءلألشخاص ذوي اإلعاقة، 

 اإلعاقة. وشخاص ذو األ همفي نخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مب يستهلكوناألفراد الذين تعين  "ونعملالمست"
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 توصيات  –نطاق واستخدام صناديق الخدمة الشاملة والنفاذ الشامل  (ب

يعات صيغت ر من خالل تش الشاملة والنفاذ الشامللخدمة صناديق للخدمة الشاملة و لأنشأ العديد من البلدان وكاالت مستقلة 
ت بأسعار معقولة. تصاالاملناطق احملرومة وتعزيز خدمات تكنولوجيا املعلومات واال لتشمل اتشبكلتشجيع توسيع ال أساسا  

ت. تصاالألشخاص ذوي اإلعاقة إىل تكنولوجيا املعلومات واالاتعزيز نفاذ  تتناول مسألة لكي جيب تعديل هذه القواننيو 
تعزيز النفاذ إىل  من أجل /النفاذ الشامل لديهااخلدمة الشاملة استعمال صناديقتمكني البلدان من التعديالت التالية ضرورية لو 

  ت:تصاالتكنولوجيا املعلومات واال

ملناسب التعريف ا شملي، فإنه ينبغي أن شامل نشاء صندوق خدمة شاملة ونفاذإلإذا كان هناك تشريع منفصل  •
 (.4)انظر اإلطار الشامل  النفاذو اخلدمة الشاملة ب يتعلق فيما

األشخاص ذوي اإلعاقة ألغراض إدارة أي برامج أو منح أو أموال  18لتجنيد عملية إرساءقد يكون من الضروري  •
 لألشخاص املؤهلني ذوي اإلعاقة. تتوفر قد

دمات باإلضافة اخل يف ت كمعيار لتقييم الفجواتتصاالالنفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واال إمكانية درجتينبغي أن  •
 19الشبكة والقدرة على حتمل التكاليف.بتغطية ال/القائمة بشأن التغلغلإىل املفاهيم 

، اءعلى السو  ت والبث اإلذاعيتصاالمسؤول عن اال الشاملوالنفاذ  موحد للخدمة الشاملةصندوق  ما بلدل وعندما يكون
 مثل: اإلذاعيلبث اب املتصلة شاريعامل يف لصندوقا موالباستخدام أ مبا يكفي للسماح حنو واسعالقانون على  صوغينبغي 

 ؛الرقمي نتقال إىل البثااللألشخاص ذوي اإلعاقة لتسهيل  ميسورة االستعمال لفك التشفريتوفري صناديق  •

بات التماثلي إىل التلفزيون الرقمي لكبار السن )الذين قد يواجهون صعو  التلفزيونمن  للتحولمساعدة رمسية  خطط •
 التلفزيون( وذوي اإلعاقة؛ جهازاالحنناء لضبط  يف ال  مث

انون و/أو سياسة من حيث ق تكون خالف ذلك مطلوبة ال اليت قد متكني النفاذ إىل الربامج التلفزيونية/الفيديوية •
 .املعمول هبات، مع احرتام قوانني امللكية الفكرية تصاالتكنولوجيا املعلومات واال

واسع مبا فيه  حنوى القانون عل صوغت، ينبغي تصاالاالمقرتنة بوالية  اليت هلا الشاملة والنفاذ الشاملدمة صناديق اخليف حالة 
 :إضافيا  من أجلالصندوق  إمكانية استخدامعلى  أن ينص حتديدا  الكفاية أو 

 ؛و/أو االشرتاكات الشهرية األجهزة احملمولة وامليسورة قتناءا دعم •

 ؛التتابعدعم توفري خدمات  •

 ،تتصاالذلك مراكز اال يف مبا ات،من قبل مقدمي اخلدم امليسورة النفاذ واملساع دةتكنولوجيا والدوات األدعم شراء  •
 ؛ومنظمات اإلعاقة أو املستعملني النهائيني ذوي اإلعاقة النفاذ العمومي خدمات وغريهم من مقدمي

حتويل النص إىل   كذل يف مبا مثال   سية، باللغات احملليةألدوات التقنيات املساعدة األسا التكييف اإلفراديمتويل  •
 20؛وقارئات الشاشة يالنص العرضتطبيقات و  التعرف على الصوتكالم و 

 باللغات الرمسية؛ الكالم إىل نصنقل حمركات  تطويراحللول املساعدة، مثل  جمال يف وافز للبحث والتطويراحلتوفري  •

_______________ 
املستعملني  وتزويد يناملستفيد زمرة إدراجهم يف يسهل مما واإلعانات، املنح على للحصول مباشر بشكل التقدمب لألفراد البلدان بعض سمحي 18

 معاجلة على قادرا   كونلي صندوق اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل جانب من إضافية وإدارية مؤسسية قدرة يتطلب وهذا. واإلعانات املنحب النهائيني
 .تعانااإل على للحصول الفردية الطلبات

19 http://trace.wisc.edu/docs/framework/framewrk.htm 
مية الوطنية بصالحية التماس اهليةة التنظي أو وزارةال تتمتع ماحيث صريح اشرتاط يدرج - والتعليم الرتبية وزارة مع بالتنسيق ذلك يتم أن ميكن 20

 .اجملال هذا يف أخرى وزارات مشاركة

http://trace.wisc.edu/docs/framework/framewrk.htm
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 ؛املصممة عامليا   تنقلةاملوالرتويج للسلع  التوعيةتسهيل  •

وتدريب  اذامليسورة النف تتصاالاستخدام تكنولوجيا املعلومات واال يف تسهيل التدريب لألشخاص ذوي اإلعاقة •
 مبا 21ت،تصاالواستخدام تكنولوجيا املعلومات واال اعتماد يف األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يدعموناملهنيني 

وي اإلعاقة أو العاملني مع األشخاص ذوي اإلعاقة، مثل املدرسني رباء من منظمات األشخاص ذاخلذلك  يف
  التوجيه احلريف؛ مستشاريو والعاملني الصحيني 

 تكنولوجيا املعلومات على إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات يف املهنيني املناهج وتدريب وضعتسهيل  •
 ت املتنقلة.تصاالواال

 تتصاالاالو إىل تكنولوجيا املعلومات  العمومي لتوسيع النفاذ الشاملة والنفاذ الشاملة دمصناديق اخلاستخدام  وي ستكشف
خدام واست عرب النفاذ العموميت تصاالالنفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واال إمكانية : إطار2 وحدةال يف مبزيد من التفصيل

: إطار 3 وحدةال يف زيد من التفصيلمب املتنقلةمات داخل نطاق لتوسيعالشاملة. ويستكشف النفاذ الشامل دمة صناديق اخل
ذلك  يف ، مباة/الفيديويةإىل الربامج التلفزيونيالنفاذ  من أجل التمويلويستكشف  ت املتنقلة.تصاالاال إىل النفاذ إلمكانية سياسةال

الربامج  إىل النفاذ ياسة إلمكانيةالس : إطار4 وحدةال يف ، مبزيد من التفصيلالشاملة والنفاذ الشاملدمة صناديق اخل من خالل
 التلفزيونية/الفيديوية.

 صيات تو  –الشامل  والنفاذ الشاملة الخدمة تفاقات مستوى الخدمة لاناديقاشروط وأحكام الترخيص أو  (ج
ويات متساوية فري مستجيب تو و ت. تصاالالنفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واال ولوائح إمكانية سياسة يف عدم التمييز هو مبدأ هام

لتزام الرتخيص جزء من ا يكون فيها االلتزام باخلدمة الشاملة يف البلدان اليتو من النفاذ وجودة اخلدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة. 
تضمني  ميكن أيضا  الرتخيص. و  وأحكام شروط يف هذامبدأ عدم التمييز  ينبغي النص على، اهليةة التنظيميةاملطلوب من قبل 

 .اتفيدين منهواملس الشاملة والنفاذ الشاملدمة صناديق اخلفاقات مستوى اخلدمة أو اتفاقات التمويل بني ات يف االشرتاط

  توصيات –ت تااالإمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واال في جودة الخدمة 6
. ددةحم عايري سالمة وخدمةمب املعروضة على اجلمهور تفيالتأكد من أن اخلدمات واألجهزة  إىلهتدف لوائح جودة اخلدمة 

 ومنقطاعات اجلمهور  من جانب كلاخلدمات  إمكانية النفاذ إىلالتأكد من  ،كقاعدة عامة  ات،جيب على مقدمي اخلدمو 
ينبغي من مث و  ،اخلدمة حيث جودة ألشخاص ذوي اإلعاقة متطلبات حمددة منوقد يكون لبعض معايري اخلدمة الدنيا. ب الوفاء
 أو تعديل معايري ولوائح جودة اخلدمة: لدى وضع التالية البنود يف النظر

ح جودة لوائتعرتف  ينبغي أنلذلك ت معينة و اتصاال ةعلى خدم بقدر أكرباإلعاقة  واألشخاص ذو قد يعتمد  •
بأثر  النص أو ةبواسط حصرا   ونتواصليأثر عدم تسليم الرسائل النصية للصم وضعاف السمع الذين ب مثال   اخلدمة

 للصم. ات التتابعمخد سوء

شاشات  يف ثلج'ال' أثر ظاهرة، ذلك )مثال مأكثر أمهية لبعض املستعملني من غريه اخنفاض اجلودةقد يكون تأثري  •
 السمع(. ضعافجودة الشبكة على  اخنفاض أثرأو  ضعاف البصرالتلفزيون على 

االعتبار االحتياجات  يف جودة اخلدمة أن تأخذ لوائح يف يشرتطاخلدمة، ينبغي أن  فيما يتعلق جبودةاحملتملة  الشواغلملعاجلة و 
 إىل لنفاذا إمكانية ذلك يف ألشخاص، مباؤالء اوضع معايري لقياس جودة اخلدمة املقدمة هلباحملددة لألشخاص ذوي اإلعاقة 

نية بإمكانية عاملمتاحة للجنة  اللوائحهذه  تكونجيب أن و . السمعيوصف الو  والعرض النصيخدمات مثل خدمات التتابع 

_______________ 
 (.ط) 1.4 املادة: العامة االلتزامات اإلعاقة، ذوي األشخاص حلقوق املتحدة األمم اتفاقيةمبوجب  مطلوب 21
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لوائح لأو من خالل االستعراض الدوري  للنظر فيها واستعراضها، نشأ،ت   ماحيث 22تتصاالإىل تكنولوجيا املعلومات واال النفاذ
 إلعاقة.ا واألشخاص ذو  يشارك فيها مع اجلمهورشمل مشاورات أن ي جيب استعراض من هذا القبيل وأيمحاية املستهلك. 

 خدمات الطوارئ 7

تشريعات ال يف إعادة النظرت تصاالتكنولوجيا املعلومات وااللالتنظيمية  واهليةاتلمشرعني وواضعي السياسات ل ينبغي
تبار. وهذا االع يف أخذ احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقةت للتأكد من أهنادمات الطوارئ املتعلقة خبوالسياسات واللوائح 

ت تصاالخطة ترقيم اال أرقام ذلك يف ت، مباتصاالملعلومات واالاالحتياجات خلدمات تكنولوجيا ا استعراضعلى  يسري
وأي أرقام  قصريةال والشفراتاملستخدمة خلدمات الصوت و ت تصاالاالحتاد الدويل لالاليت وضعها  E164(23(الدولية  العمومية

 لقسم.هذا ا يف ت على النحو املبنيتصاالواال ياإلذاع البث أخرى معمول هبا. وهذا ينطبق على كل من

 ما يلي: واللوائحالقانون  يف أن تتطلب األحكام الواردة ينبغيت، تصاالاالبوفيما يتعلق 

 معدات بيلمن قاليومية اخلاصة هبم ) تصالاإلعاقة قادرين على استخدام وسائل اال وأن يكون األشخاص ذو  ينبغي •
وارئ خبدمات الط تصالعلى اال يندر قا واكونيأن  وينبغيواخلدمات( للوصول إىل خدمات الطوارئ،  املطاريف

 24يستخدمونه. الذي هازاجل، مهما كانت التكنولوجيا أو جمانا  

األشخاص ذوي  ك نمت كيفية  عنعلى وجه التحديد معلومات  أن توفر إلزاميا   العموميةميع محالت التوعية جلينبغي  •
دمات تق اهليةة التنظيمية الوطنية ومقدمي اخلعلى عا املسؤولية واستخدام هذه اخلدمات. وتقع تصالاال مناإلعاقة 
اص توفر خدمات الطوارئ لألشخب للتوعيةالطوارئ واهليةات العامة املسؤولة عن خدمات الطوارئ  نداءاتومراكز 

 .وإمكانية النفاذ إليها ذوي اإلعاقة

ا مثل الرسائل كن النفاذ إليهبديلة مي أنساق يف أيضا   متوفرة للجمهور املتاحةمعلومات الطوارئ أن تكون ينبغي  •
 النصية على اهلواتف املتنقلة.

 تصالعلى اال ينقادر  واكونيت أن تصاالتكنولوجيا املعلومات واال الذين يستخدمون ألشخاص ذوي اإلعاقةينبغي ل •
 لنو  عا  تبوكذلك  من بلد آخرأرقام الطوارئ قد ختتلف  ومبا أنخبدمات الطوارئ عرب أرقام الطوارئ العادية. 

 25.رقم الطوارئ املشرتكمبثابة  "911"و/أو  "112"استخدام الرقم يشجع عموما  على اإلعاقة، 

 النداءاتوكذلك  يهاوالرد عل (SMS) الطوارئ قادرة على استقبال الرسائل النصية نداءاتأن تكون مراكز  ينبغي •
 السمع أو الكالم. من حيث املعاقنيالطوارئ من قبل األشخاص  لتمكني نداءاتمن خدمات التتابع 

 ما يلي: واللوائحالقانون  يف أن تتطلب األحكام الواردة ينبغي، اإلذاعي البثبوفيما يتعلق 

كما   ةلزاميدمات الطوارئ إخلكيفية استخدام األشخاص ذوي اإلعاقة   بشأن حتديدا   ينبغي أن تكون توعية اجلمهور •
هليةة التنظيمية اعلى عاتق  املسؤولية أن تشمل هذه املعلومات. وتقع ي طلب تعميمهاي إعالنات خدمة عامة ألينبغي 

_______________ 
 مراجعة خالل من اهلدف نفس حتقيق ميكن ،من هذا القبيل جلنة ينشئ البلد وعندما ال. وحدةال هذه يف 4القسم و  3و 1 يناإلطار  انظر 22
 .اإلعاقة ذوي األشخاص يشمل الذي مع اجلمهور تشاوربال رهنا   القائمة للوائح ريةدو 
 E.164ITU  :E.164/en-REC-www.itu.int/rec/T التوصية انظر 23
 اإلنرتنت، بروتوكول ةبواسط الطوارئ خدمات اتصاالت أن البلدان ممعظ يف الراهن الوقت يف تدرك جدير بالذكر أن اهليةة التنظيمية الوطنية 24

 عام، بشكل لطوارئا خدمات تقدمي تقنيا   املمكن يكون من وعندما ال. تقدميها يتم ال وبالتايل عليها، االعتماد ميكن ال ،مثال   سكايب من قبيل
 .اإلعاقة ذوي األشخاص احتياجات تلبية اشرتاط إىل حاجة عندئذ ال

 - التشغيل الدويل - البشرية والعوامل اخلدمات وتشغيل اهلاتفية واخلدمة للشبكة العام التشغيل: ITU E.161.1 التوصية انظر 25
E.161.1-REC-www.itu.int/rec/T  

http://www.itu.int/rec/T-REC-E.164/en
http://www.itu.int/rec/T-REC-E.161.1
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 بشأن لتوعيةلواهليةات العامة املسؤولة عن خدمات الطوارئ  ية املرخص هلمالفيديو  الوطنية ومقدمي خدمات الربامج
 .وإمكانية النفاذ إليها توفر خدمات الطوارئ لألشخاص ذوي اإلعاقة

مثل لغة  لألشخاص ذوي اإلعاقة أنساق ميسورة النفاذ يف للجمهور املتاحةمات الطوارئ معلو  توفري ينبغي أيضا   •
ذوي اإلعاقة ل الربامج التلفزيونية/الفيديوية يف للصم وضعاف السمع والرسائل الصوتية والعروض النصيةاإلشارة 
 البصرية.

األشخاص ذوي  متناول يف وارث الطبيعيةحاالت الك يف اليت تبث العموميةعالنات ت واإلتصاالاال تكونجيب أن  •
 اتخدم جيب على مقدميو السائدة.  تصالت مناسبة، وبالتايل االستفادة من قنوات االاتصاال أنساق يف اإلعاقة
ميع جل اليت ميكنذات الصلة  األنساق يف واإلنذاراتهذه اإلعالنات  بثاملرخص هلم ضمان  يةالفيديو  الربامج

 .إليها نفاذال األشخاص ذوي اإلعاقة

 
 الميسورة النفاذخدمات الطوارئ  - ي: نص نموذج5 اإلطار

تشريعات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتأكد من أن احتياجات األشخاص  يف يتعني إدراجهنص فيما يلي وموذج 
 *خدمات الطوارئ: عندما ي نظر يف االعتبار قد أخذت يف ذوي اإلعاقة

  – اتمقدمي اخلدمعلى "جيب 
 ،لتقنيةالتطبيق من الناحية ا ما مل يتعذر، السلكية يف حالة خدمات االتصاالت اإللكرتونية/االتصاالت (1)

 ؛ةوهوية املكان التلقائي طالب النداءملراكز الطوارئ، مثل هوية خط  ةهوية الرقم التلقائي إتاحة )أ(

 توصيل االتصاالت إىل مراكز الطوارئ؛ )ب(

 أنساق ميكن النفاذ إليها. إتاحة االتصاالت يف )ج(

يع الشبكات مج يف العموميةإعالنات الطوارئ  إتاحة، يةالفيديو  بالربجمةاملرخص هلم  اتيف حالة مقدمي اخلدم (2)
 أنساق ميكن النفاذ إليها. يف يةربامج الفيديو الو 

 وكذلك:

رتونية وشبكات رئ عن طريق االتصاالت اإللكلوائح لضمان النفاذ إىل خدمات الطواال أن تضع اهليةة التنظيمية الوطنية"جيب 
 **اإلعاقة". وذلك األشخاص ذو  ، عند االقتضاء، من قبل اجلمهور، مبا يفالويبوشبكة  اإلذاعي البث

 مالحظات:

 مدجمة عاتالتشريتكون فيها  ال اليتيف البلدان و . املدجمةالتشريعات  يف (2)و (1) ميكن النص على كلتا الفقرتني *
 .اإلذاعي على قانون البث (2) الفقرةعلى قانون االتصاالت و  (1)قرة الف تنطبق

 إىل النفاذ إمكانية وحدة تنفيذ يفالإطار  ويتوفر إىل اخلدمات املتنقلةالنفاذ  إمكانية وحدة اللوائح يف تتوفر وماذج **
 .ية/الفيديو يةمج التلفزيوناالرب 



 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا إمكانية النفاذ إىل النموذجية بشأن السياسة تقرير

 

 21 

 األهداف ومتطلبات اإلبالغ 8

سنوية قابلة  ا  أعاله، أهداف 4 القسممع  شيا  ابالتشاور مع األشخاص ذوي اإلعاقة مت يمية الوطنية أن تضع،ينبغي للهيةات التنظ
جراءات إ وأن تتخذالتنفيذ،  نع ا  سنوي علنيا   ا  تقرير  وأن تصدر 26للقياس ليتم تنفيذها من قبل مجيع أصحاب املصلحة املعنيني،

 اإلنفاذ الالزمة عند االقتضاء.

 ت:تصاالأهداف تكنولوجيا املعلومات واالومن أمثلة 

 املعايري؛ ضمن تتصاالتعميم النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واال •

تكنولوجيا لتعزيز ال هذه تعاريف جديدة لتشريعات القائمة وإضافةت تصاالعاريف تكنولوجيا املعلومات واالعديل تت •
 يها؛إمكانية النفاذ إل

 ،عاقةمشاركة األشخاص ذوي اإل تكفلت تصاالالنفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالة بإمكاني معنيةجلنة إنشاء  •
 السياسات؛ وضع يف أصحاب املصلحة ذوي الصلة،اإلعاقة وغريها من ب املعنية واملنظمات

 ؛ا  ه هدفت باعتبار تصاالالنفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واال إمكانية يشملشاملة  خدمةو إطار نفاذ شامل وضع  •

 ألشخاص ذوي اإلعاقة؛ااالعتبار احتياجات  يف تأخذ اللوائحودة اخلدمة وغريها من لوائح ج •

 االعتبار احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة؛ يف دمات الطوارئ يأخذخلاإلطار القانوين والتنظيمي  •

 .النفاذ نيةإمكا تعريف يف تتصاالحتديث تشريعات اإلعاقة مع إدراج تكنولوجيا املعلومات واال •

 مدونات وضع يف ظيمية أوالقانونية والتن التدابري تنفيذ يف لقياس التقدم احملرز أهداف مرحليةوباإلضافة إىل ذلك، ينبغي وضع 
توفر  يف حملرزا امليزانيات وبرامج التدريب الالزمة والتقدم من قبيل وضعالسلوك والقدرة على تنفيذ السياسة العامة ) قواعد

كنولوجيا املعلومات ت النفاذ إىل ذلك إمكانية يف مبالنفاذ لألشخاص ذوي اإلعاقة(، ل امليسورة تتصاالاملعلومات واالتكنولوجيا 
، املهاتفة املتنقلة، النفاذ العموميالتكنولوجيا ) يف لكل جمالعلى أساس نو  اإلعاقة  وتوفرها بتكلفة معقولة وذلك تتصاالواال

 امج التلفزيونية/الفيديوية(.، الرب على شبكة الويب واقعامل

ية لضمان ت أمر بالغ األمهتصاالتكنولوجيا املعلومات واال إىل اإلعاقة نفاذ األشخاص ذوي إمكانية عنالنفاذ إىل املعلومات و 
 من حيث السياسة التدخالت تكون أناحلرص على النفاذ و  ةيبشأن إمكان لتدابري السياسة العامة املقبلةاالستعراضات  فعالية

 علما  اإلعاقة  حاطة ذويإلإلبالغ احتديد متطلبات  ينبغي للهيةات التنظيمية الوطنيةقائمة على األدلة. ولتحقيق ذلك، العامة 
اهليةات  هلذه السياسات. وينبغي إجراء استعراض شامل من قبل القوانني واللوائح املعتمدة وفقا   يف تطلبات النفاذ الواردةمب

األشخاص ذوي  فاذنإمكانية بالبيانات الصحيحة فيما يتعلق  مجعمتطلبات اإلبالغ للتأكد من  عميجل التنظيمية الوطنية
 27املستوى الصحيح من التفاصيل وعلى فرتات معقولة. عنداإلعاقة، 

  

_______________ 
 املساعدة لتكنولوجياتا مهنيوو  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا بائعوو  فيديوال ربامجل هلم املرخص اخلدمات ومقدمو ناملشغلو  ذلك يف مبا 26

 .للطوارئ االستجابة وخدمات
 يتناول اإلبالغ. اصخ قسم له تتصاالواال املعلومات تكنولوجيا قانون كان  إذا اتبعا  مل اللوائح يف اإلبالغ متطلبات يتعني تغيري قد 27
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  توصيات -تشريعات اإلعاقة وحقوق ذوي اإلعاقة  في التغييرات 9

قة، باإلضافة إىل خطاب اإلعا يف تتصاالتكنولوجيا املعلومات واال إمكانية النفاذ إىل تضمني يف همن التحديات اليت تواجَ 
 النفاذ إمكانية تغطي ليتا تكنولوجيا، هو أن تشريعات اإلعاقةال بشأن هذه سياسات والتشريعات واللوائحال يف التغيريات املطلوبة

وخدمات  إللكرتونيةت اتصاالواال املتنقلة، تواالتصاالت تصاالإىل تكنولوجيا املعلومات واال تشري دوما  على وجه التحديد ال
 28النفاذ إىل اإلنرتنت. إمكانية أو يةالربجمة الفيديو و البث اإلذاعي 

  أمامالفرص كافؤ تتمييزي و الغري  تتناول النفاذقوق األشخاص ذوي اإلعاقة حلتشريعات تطبيق عام  البلدانالعديد من ولدى 
نفاذ ذوي اول تشريعات تتن ال يف كثري من احلاالتو والتعليم. ومع ذلك،  والعمالةيات جماالت مثل املشرت  يف اجملتمعكل شرائح 

 ديث نظرا  احلمع جملتا صلب يف واليت هيت تصاالتكنولوجيا املعلومات واالبذات الصلة  العديد من السلع واخلدمات اإلعاقة
 .والتسليةوالعمل  عيشةمن حيث امل الناسأنشطة مجيع  يف كادت تتغلغلتكنولوجيا  ال هذه إىل أن

ة من األعمال أن نسبة متزايد االعتبار يف لكي تأخذ ات إمكانية نفاذ ذوي اإلعاقةتشريع إىل مراجعة وحتديث األمردحتاج و 
صطلحات مثل م تعاريف يف ينبغي إعادة النظرو "مرافق" أو "أماكن".  يف عرب اإلنرتنت أو اهلاتف، وليس جتري التجارية

شمل السلع واخلدمات املقدمة من خالل تكنولوجيا لكي ت تجارية"ال املرافق" و "العموميةماكن األ"و رافق"امل"و"األماكن" 
 لصيغة املستخدمةالنفاذ يعكس إلمكانية ا تعريف نيتضم ومن شأن. مادي""هلا موقع  كوني ال اليت قدو ت تصاالاملعلومات واال

 من االتفاقية معاجلة هذا األمر. 9املادة  يف

نفاذ  إمكانية تشريعات يف ذه التغيرياتهب واهليةات التنظيميةت تصاالسياسات تكنولوجيا املعلومات واال وكن أن يوصي واضعميو 
ومطاريف  لكرتونية وأجهزة الدفعاخلدمات اإللكرتونية األخرى، مثل آالت الصرف اآيل واملعامالت اإل لكي تصبح ذوي اإلعاقة

اول األشخاص متن يف أيضا  هي النقل،  وسائط يف ستخدم منهاما ي  ذلك  يف لكرتونية، مباواألكشاك اإل العمومية احلواسيب
 اإلعاقة. ذوي

 االستعراض الدوري 10

 لى األقل.السوق، جيب أن تستعرض هذه السياسة كل سنتني ع ظروف يف والتغرياتالتطورات التكنولوجية السريعة  يف ضوء
 

_______________ 
 اتفاقية بشأن 2013 ت لعامتصاالواال املعلومات تكنولوجيا املرحلي إلمكانية النفاذ إىل التقرير يف مبني هو كما  الصدد، هذا يف تقدم مثة 28

إلمكانية  تعريف املصدقة البلدان من املائة يف 31 لدى 2012 عام يف أنه بينما كان إىل أشار الذي اإلعاقة، ذوي األشخاص حلقوق املتحدة األمم
 تقرير املبادرة العاملية أيضا   انظر. 2013 عام يف املائة يف 52 إىل ارتفعت هذه النسبة تشريعاهتا، يف تتصاالواال علوماتامل يشمل تكنولوجيا النفاذ

G3ict، ذوي األشخاص حلقوق املتحدة األمم اتفاقية بشأن 2013ت لعام تصاالواال املعلومات تكنولوجيا املرحلي إلمكانية النفاذ إىل التقرير 
: للمعاقني الدولية املنظمة مع بالتعاون أجريت استقصائية سةدرا اإلعاقة،

http://g3ict.org/resource_center/CRPD_2013_ICT_Accessibility_Progress 

http://g3ict.org/resource_center/CRPD_2013_ICT_Accessibility_Progress
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 ت عبر النفاذ العموميتااالتكنولوجيا المعلومات واال: إطار إمكانية النفاذ إلى 2 وحدةال

خدمات  ونقدمي الذينلواضعي السياسات واملنظمني واملشغلني وأصحاب املشاريع  اإلرشادهو توفري  وحدةالغرض من هذه ال
ت. تصاالاال إىل النفاذ العمومي خدمات ومرافق إىل ألشخاص ذوي اإلعاقةانفاذ  إمكانية على ضمان مملساعدهت العموميالنفاذ 

واملبادئ  يةنموذجالت يشمل شروط الرتخيص تصاالتكنولوجيا املعلومات واال العمومي إىل لنفاذل ينموذجالاإلطار  ولذلك فإن
مم املتحدة حلقوق اتفاقية األ إىل. ويستند األساس املنطقي هلذا النهج العمومي النفاذملقدمي خدمات  مرجعية التوجيهية وقائمة

 "جزء هويع األطر مج يف اإلعاقة مسائلديباجتها على أن تعميم  يف االتفاقية( اليت تنص فيما بعدوي اإلعاقة )األشخاص ذ
 ".ذات الصلة يتجزأ من اسرتاتيجيات التنمية املستدامة ال

األشخاص  نبن جام شاركةاملمتكني النفاذ و على ت تصاالتكنولوجيا املعلومات واال بقدرةعالوة على ذلك تعرتف االتفاقية و 
 ةوسيلة املفضللات على حنو متزايد باعتبارها تصاالستخدم تكنولوجيا املعلومات واالاجملتمع. وت   أنشطةمجيع  يف ذوي اإلعاقة

 .والصريفة واحلوكمةوالتعليم  العمالة وال سيمامجيع القطاعات  يف وتقدمي اخلدمات تصاللال

 العموميةاهلواتف  ت هذه من خاللتصاالخدمات اال واإلنرتنت، تقدم أيضا   اتفةامله يف الفردية يرتفع معدل االشرتاكات بينماو 
عتمد العديد من مستخدمي وي. العادية واملتنقلة واللوحية املزودة باحلواسيبنرتنت اإل ة إىلاملشرتك النفاذونقاط  'اهلاتفدكاكني 'و

اخلدمات  . وباإلضافة إىل ذلك، يتزايد النفاذ إىلنرتنتاإلتصفح  من أجل النفاذ العموميالنامية على  البلدان يف اإلنرتنت
 ن اخلدمات األساسية.متنوعة م لتماسا  جملموعةامن خالل اإلنرتنت من قبل مجيع فةات املواطنني  والعموميةاإللكرتونية التجارية 

ت تصاالغلغل االت معدالت تتخلف ، حيثتوصيال  البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان  يف النفاذ العمومي له أمهية خاصةو 
 نظرياهتا عن 29،'2013قياس جمتمع املعلومات 'ت تصااللتقرير االحتاد الدويل لال وفقا  ، واإلنرتنت والنطاق العريضالصوتية 

 املتقدمة. البلدان يف

بيل النفاذ سلك مي ال وعلى وجه التحديد إىل أي شخص ،تقدمي اخلدمات للجمهور العام يف يف ضوء دور النفاذ العموميو 
لنفاذ العمومية ااهلواتف العمومية ونقاط  خدمات ت، ينبغي تشجيع مقدميتصاالإىل خدمات تكنولوجيا املعلومات واال الفردي

ساواة لألشخاص على قدم امل وإتاحتها تؤويهماليت  واحلواسيب واملرافقاهلواتف  إمكانية النفاذ إىلضمان على نرتنت اإل إىل
 الحتياجاهتم. لتأكد من استجابتهاواذوي اإلعاقة 

 النفاذ العمومي إىل بلس مجيععلى ت تصاالتكنولوجيا املعلومات واال إىللنفاذ العمومي ل يةنموذجال تنطبق املبادئ التوجيهيةو 
لعمومي لى النفاذ انطبق عوهي تن. و اخلدمات واملشغل ومقدم يوفرها، اليت على السواء تكنولوجيا، الثابتة والالسلكيةال هذه

تف ومراكز اهلا ودكاكنيكشاك األ يف العمومي( وكذلك من خالل أجهزة النفاذ املدفوعة قائم بذاته )أي اهلواتف العموميةال
 نالحظ أن ماثلة. ومن املهم أناملت تصاالتعددة األغراض ومرافق تكنولوجيا املعلومات واالاملت واملراكز اجملتمعية تصاالاال
 بعض البلدان: يف

ن و املشغل الذي يوفره تتصاالهلا والية قضائية على النفاذ العمومي إىل تكنولوجيا املعلومات واال يةات التنظيميةاهل •
 ط الرتخيص؛و اخلدمة الشاملة أو غريها من شر  بتوفري شكل التزام يف اتاخلدم وومقدم

ويف  – ذلكعن  ادتشري إىل االبتعات االجتاه مع أن – ومقاهي اإلنرتنت يتعني ترخيص املختربات السيربانيةزال ما  •
تدابري أخرى  أي واملبادئ التوجيهية أ وأ اللوائحالسلطة القانونية لفرض  يكون للهيةات التنظيمية مثل هذه احلاالت

 30على النفاذ العمومي؛

_______________ 
29 D/Statistics/Documents/publications/mis2013/MIS2013_without_Annex_4.pdf-www.itu.int/en/ITU  
 .وحدةهذه ال يف Aانظر امللحق  30

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/mis2013/MIS2013_without_Annex_4.pdf
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تعددة املتمعية ت واملراكز اجملتصاالومقاهي اإلنرتنت ومراكز اال تنشأ فيها املختربات السيربانيةيف احلاالت اليت  •
 لشاملاوالنفاذ  الشاملة أشكال النفاذ العمومي باستخدام التمويل العام، من صندوق اخلدمةغريها من األغراض و 

 دمةخ توجيهية كجزء من اتفاق مستوى اخلدمة أو العقد املربم بني الصندوق ومقدمالبادئ امل، ميكن فرض مثال  
 العمومي. النفاذ

 صغرية غري املرخصاألعمال التجارية الو  أصحاب املشاريعتوفري النفاذ العمومي من قبل  فيها اليت يتم احلاالت يف أنه ويالحظ
التنظيمية هليةة ا ومع ذلك تشجَّعالنفاذ العمومي.  مقدم خدماتفرض أي التزامات على تستطيع اهليةة التنظيمية أن ت ال ،هلم

 .لها جتاريا  تشغي اليت يتم بة توصيات ملراكز النفاذ العموميلنفاذ تكون مبثالالوطنية على نشر مبادئ توجيهية 

النفاذ بت تصاالمات االجمال توفري خد يف العاملني مبثابة إرشاد ألولةكلنفاذ العمومي لنموذجية النشر املبادئ التوجيهية  وميكن
حسب لديها  لوائحالمن شروط الرتخيص أو  التنظيمية هذه املبادئ التوجيهية جزءا  اهليةات إذا لزم األمر، قد جتعل و العمومي. 

 مقتضى احلال.
 الرتخيص زاماتالت يف تضمينها إمالوموذجية  ا  أحكام وتضع يةنموذجالجمموعة من شروط الرتخيص  أيضا   وحدةوتشمل هذه ال

احلاالت  يف استخدامها كناليت ميو  ،تتصاالألشخاص ذوي اإلعاقة إىل تكنولوجيا املعلومات واالا نفاذ اليت تتناولاللوائح  يف أو
كييف شروط الرتخيص ميكن تو اخلدمة الشاملة.  بتوفري التزام أو مبثابة الرتخيص شروط جزءا  من النفاذ العمومي فيها يكوناليت 

لومات تكنولوجيا املعإىل ألشخاص ذوي اإلعاقة ل العمومي نفاذال بشأناخلدمة الشاملة  بتوفري لتزاماتاال أو ينموذجال
 ول النفاذ العمومي.عندما مي صندوق اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل يف لالستخدام A امللحق يف تاالتصواال

؛ إلبالغأداة ل مبثابةلمرخص هلم استخدامها لميكن  لذوي اإلعاقةالنفاذ العمومي  بشأنقائمة مرجعية  B امللحق يقدم، وأخريا  
 ال، أم يمخضعوا للتنظ، سواء بالنفاذ العموميت تصاالمي خدمات االمن ذلك، استخدامها من قبل مجيع مقد ال  يبد وميكن،
 .ممرافقه النفاذ إىل إمكانيةضمان  يف ملساعدهتم وذلك
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 31تتااالواال المعلومات المبادئ التوجيهية النموذجية إلمكانية النفاذ العمومي إلى تكنولوجيا

الذي ، هذا النفاذ على مجيع أشكال تتصاالنولوجيا املعلومات واالإىل تك العموميلنفاذ إلمكانية ا املبادئ التوجيهيةتنطبق ]
نولوجيا ت النفاذ العمومي" إىل خدمات تكاتصاال"النفاذ العمومي" أو "خدمات  عبارة شريوتن. و اخلدمات واملشغل ومقدم يوفره

 ةهتا من خالل اهلواتف العموميقائمة بذاالاإلعاقة،  يذلك األشخاص ذو  يف ت املقدمة للجمهور، مباتصاالاملعلومات واال
ي اإلنرتنت مقاهاملختربات السيربانية و  األماكن العامة مثل يف املوضوعةأو على أساس مشرتك من خالل األجهزة  املدفوعة

 اكنيودكللهيةات  نرتنتاإل إىلالعامة  اجملتمعية النفاذتعددة األغراض واألكشاك ونقاط املت واملراكز اجملتمعية تصاالومراكز اال
 :املبادئ التوجيهيةوجه التحديد، تتناول هذه  وعلىاهلاتف. 

من  لكذ اخلدمة الشاملة أو غري بتوفري التزام مبثابة العموميالنفاذ  ونوفر ي الذيناخلدمات  ون ومقدمو املشغل •
 الرتخيص؛ طو شر 

ريه املة والنفاذ الشامل أو غمن صندوق اخلدمة الش متويال   الذين يتلقون العموميت النفاذ اتصاالخدمات  ومقدم •
 ؛ت النفاذ العمومياتصاالالتمويل العام لتوفري خدمات ات من هية

 الرتخيص البلدان اليت ما زال يف )يف حاالت استثنائية، هلا رخصامل السيربانيةختربات املمقاهي اإلنرتنت و  •
 [(.مطلوبا   فيها

 الوطنية الوالية 1
 ليتا وقعة على اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )"االتفاقية"(امل األطرافمن  /هي]البلد[ هو 1.1

قوقهم مارسة حملإمكانية النفاذ كشرط لألشخاص ذوي اإلعاقة ب. وتعرتف االتفاقية 2008مايو  يف النفاذحيز  تدخل
بالنفاذ ي اإلعاقة تع األشخاص ذو املوقعة اختاذ التدابري املناسبة لضمان مت وتشرتط على األطرافوحرياهتم األساسية، 

 ت وخدمات الطوارئ وخدمات اإلنرتنت على قدم املساواة مع اآخرين.تصاالتكنولوجيا املعلومات واال إىل

ع الناس ميجلاملساواة أمام القانون. وهذا يشمل التمتع الكامل وعلى قدم املساواة  يف دستور ]البلد[ يدعم احلق 2.1
 توفري إىل الرامية وغريها من التدابري اتتشريعضع تعزيز حتقيق املساواة و ويتطلب حلريات. جبميع حقوق اإلنسان وا

لى أساس ع اجملحفمن التمييز  تارخييا   ينمتضرر  كانوا  شخاص أو فةات األشخاص الذينباأل النهوضماية أو احل
 .جلرب ذلك الضرر وذلكإعاقتهم 

ن هلذه على أحكام رئيسية تدعم اهلدف املعل اتالتشريعو لسياسات ا صكوك عدد من تويدحعلى املستوى الوطين،  3.1
 ل:تشمهي ت. و تصاالتكنولوجيا املعلومات واال من النفاذ إىل األشخاص ذوي اإلعاقة متكنيالسياسة، أي 

 اقتباس، وصف خمتصر[ ،األشخاص ذوي اإلعاقةبشأن  التشريعاتالعامة/]السياسة  •

 اقتباس، وصف خمتصر[ ،مكافحة التمييزأن بش التشريعاتالعامة/ ]السياسة •

 اقتباس، وصف خمتصر[ ،املشرتياتبشأن  التشريعات العامة/]السياسة  •

 اقتباس، وصف خمتصر[ ،النفاذ إىل املعلوماتبشأن  التشريعات العامة/]السياسة  •

 تصر[اقتباس، وصف خم الشامل، النفاذو اخلدمة الشاملة بشأن  التشريعات العامة/]السياسة  •

_______________ 
 من ملزيد. القتضاءا حسب لوائح ترخيص أو شروط إىل التوجيهية املبادئ ههذ أن حتو ل [للهيةة التنظيمية الوطنية] جيوز األمر، لزم إذا 31

 اجلمهور هو احلال عندما تشكل إمكانية نفاذ هذا يكون قد اخلصوص، وجه علىو . لتنظيما خيارات - 1 القسم ،1 وحدةال انظر ،املعلومات
 طشرو  يف التوجيهية املبادئ هذه تضمني أيضا   وميكن. A امللحق يف وموذجية ترخيص شروطومثة . له لمرخصل الشاملة اخلدمة التزامات من جزءا  
 الرتخيص روطش ستخدمت أن ميكنو . من صندوق اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل بتمويل النفاذ للجمهور إمكانية يقدمون الذين لألشخاص العقد

 .واألحكام الشروط هذه لوضع كأساس  A امللحق يف الواردة النموذجية
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 اقتباس، وصف خمتصر[ ،محاية املستهلكبشأن  التشريعات العامة/]السياسة  •

 اقتباس، وصف خمتصر[ األخرى، التشريعات العامة/]السياسة  •

 األهداف 2

املعلومات  لدعم تطوير ثقافة وممارسة النفاذ إىل تكنولوجيا اهلدف من هذه املبادئ التوجيهية هو توفري إطار متكيين 1.2
 ، من خالل:امليسورت، وال سيما النفاذ العمومي تصاالواال

 ؛تتصاالالنفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واال إمكانية طبقة علىناملبادئ العامة امل وضع •

أجهزة  إىل، على قدم املساواة مع اآخرين، بالنفاذتدابري لضمان متتع األشخاص ذوي اإلعاقة الوضع  •
وشبه ضرية املناطق احل يف واخلدمات والتطبيقات واحملتوى العموميةت التصاتكنولوجيا املعلومات واال

 والريفية؛ احلضرية

ملعلومات إمكانية النفاذ إىل خدمات تكنولوجيا ا على تعزيز مرحلة مبكرة من التصميم والتنفيذ، يف العمل، •
 هذه اخلدمات امليسورة النفاذ؛من أجل خفض تكاليف تقدمي  العموميةت تصاالواال

اإلعانات  من خالل العموميةت تصاالتعزيز القدرة على حتمل تكاليف خدمات تكنولوجيا املعلومات واال •
 ؛ذلك واحلوافز، حيثما أمكن

 تتصاالالوا خدمات تكنولوجيا املعلوماتأمام اإلمكانية الكاملة للنفاذ إىل  احلواجز ستبانة وختفيضا •
 .لنفاذ ا العمومية امليسورة

حة والتعليم خدمات الصإىل النفاذ إىل البيةة املادية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية و  إمكانية ألمهية وإدراكا   2.2
متكني األشخاص ذوي اإلعاقة من التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان واحلريات  يف ،تتصاالواال واملعلومات

 ذه املبادئ التوجيهية:تستند إليها هاليت التالية  باملفاهيم التمسكاألساسية، جيب 

 التوعية؛ •

 عدم التمييز؛ •

 اجملتمع؛ يف الة واالندماجاملشاركة الكاملة والفع   •

 الفرص؛ تكافؤ •

 ؛النفاذإمكانية  •

 القدرة على حتمل التكاليف. •

 وتشمل اخلطوات حنو حتقيق هذه األهداف ما يلي: 3.2

يسية واألحكام السياسات الرئ يف تتصااليا املعلومات واالتكنولوجإىل  النفاذ إلمكانيةاملبادئ العامة وضع  •
 ؛العموميةت تصاالالتشريعية املتعلقة بتوفري مرافق تكنولوجيا املعلومات واال

 السياسات؛ وضععملية  يف التشاور مع األشخاص ذوي اإلعاقة •

 إمكانية دماتسياسات ومرافق وخباألشخاص ذوي اإلعاقة ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة  توعية •
 ؛العموميةت تصاالتكنولوجيا املعلومات واال النفاذ إىل

لمشرتيات العامة لسياسة ال: إطار 6 وحدةال يف الواردة، ة امليسورة النفاذالعام املشرتياتااللتزام بإجراءات  •
يا املعلومات جمعدات تكنولو  إىلالنفاذ  إمكانية، لضمان امليسورة النفاذت تصاالتكنولوجيا املعلومات واالل

 ذلك: يف مبا العمومية،مرافق النفاذ  من أجل املشرتاة اخدماهتو ت تصاالواال



 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا إمكانية النفاذ إىل النموذجية بشأن السياسة تقرير

 

 22 

 ملدفوعةا املرافق العامة، مثل اهلواتف يف القائمةت تصاالتكنولوجيا املعلومات واالب االرتقاء  ▪
نسبة معقولة من أجهزة وخدمات  وضعت، لضمان تصاالالعمومية واألكشاك ومراكز اال

 األشخاص ذوي خمتلف أنوا  اإلعاقة؛متناول  يف تتصاالوجيا املعلومات واالتكنول

 اةاملشرت ت اجلديدة تصاالضمان أن تكون مجيع أجهزة وخدمات تكنولوجيا املعلومات واال  ▪
 ؤويها،تت واملرافق اليت تصاالللمرافق العامة، مثل اهلواتف العمومية واألكشاك ومراكز اال

 ي خمتلف أنوا  اإلعاقة؛ألشخاص ذو متناول ا يف

ب املوظفني تدريللتمويل شراء التقنيات املساعدة و  الشاملوالنفاذ  الشاملة اخلدمة صناديقاستخدام  •
 ؛على استخدامها

ذلك استخدام  يف شخاص ذوي اإلعاقة النفاذ إليها، مبااليت ميكن لأل ةرافق النفاذ العموميمب التوعيةتعزيز  •
 ؛امليسورة النفاذرافق النفاذ العمومي م يف ةاملناسب الفتاتال

 تكنولوجيا املعلومات على ذلك يف كيفية خدمة العمالء ذوي اإلعاقة، مباعلى  تدريب املوظفني  •
 امليسورة للنفاذ؛ت تصاالواال

 ؛ ةالعمومياذ مرافق النف يف املتوفرة حاالت الطوارئ يف تتصاالاالإىل  ألشخاص ذوي اإلعاقةانفاذ  إمكانيةضمان  •

 ضى احلال.النفاذ حسب مقت إمكانية عن تنفيذها وضمان إنفاذ أحكام وضع أهداف قابلة للقياس واإلبالغ سنويا   •

 التوعية 3

هو ت تصاالقطا  تكنولوجيا املعلومات واال يف تعزيز الوعي هبذه املبادئ التوجيهية وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  1.3
 وزارة[.ال/طنيةاهليةة التنظيمية الو من مسؤولية ]

هليةة ارافق النفاذ العمومي هو من مسؤولية ]ملكيفية استخدام األشخاص ذوي اإلعاقة   بني اجلمهور عنالوعي   2.3
رة و ميس أنساقب. وينبغي توفري املعلومات للجمهور املعنينيوزارة[ واملشغلني ومقدمي اخلدمات ال/التنظيمية الوطنية

 .منظماهتمذوي اإلعاقة وممثلي  األشخاص النفاذ مبسامهة ومشاركة

 :النفاذ العموميةت اتصاالقدمي خدمات ينبغي مل  3.3

املنطقة  يف العاملية حسب االقتضاء، األيقوناتذلك استخدام  يف املناسبة، مبا الالفتات توفرالتأكد من  1.3.3
إىل اإلنرتنت  ةيتمعاجملفاذ أو نقاط الن املدفوعةأكشاك اهلواتف و  املدفوعةاهلواتف  ملكاناجملاورة مباشرة 

 النفاذ إليها. للداللة على إمكانية

لومات مجيع ميزات تكنولوجيا املع وعلى معرفةكيفية خدمة العمالء ذوي اإلعاقة   على تدريب املوظفني 2.3.3
 واسطةواالستعمال ب املاديذلك اإلعداد  يف أنوا  اإلعاقة مبا ذوي خمتلفلألشخاص  املتاحةت تصاالواال

 .تقنيات املساعدةال

 ت النفاذ العمومياتااالتوفير خدمات  4

 عدم التمييز 1.4

األشخاص ذوي  إزاءت النفاذ العمومي جتنب التمييز، حىت عن غري قصد، اتصاالخدمات  من واجب مقدمي 1.1.4
يق مبادئ ب. وميكن حتقيق ذلك من خالل تطموخدماهت مومنتجاهت معدم إمكانية النفاذ إىل مرافقه بسبب اإلعاقة

عدات املارات النفاذ إليها عن اخلدمات وخي ميكن برامج توعية وإعالنات تنظيمالتصميم العاملي ملنظمتهم، عن طريق 
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واخلدمات  النفاذ العموميمواقع  يف النفاذ بشكل منتظم إمكانية ضمان واحلرص علىاملتاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة 
 .منذ البدايةوعروض املنتجات 

 األماكن والمعدات والبرمجيات الميسورة النفاذتوفر  2.4

فوفني أو املكاألشخاص ميسورة النفاذ ملختلف قائمة بذاهتا ال العموميالنفاذ  أجهزةأن تكون  ينبغي  1.2.4
 السمع وذوي اإلعاقة احلركية. والصم أو ضعافالبصر  ضعاف

. ي اإلعاقةميسورة النفاذ لذو مكان عام،  يف ا أوبذاهت القائمة سواء ،أن تكون هواتف النفاذ العمومي ينبغي  2.2.4
 :امليسورة النفاذ ما يليت النفاذ العمومي اتصاال اتجهزة خدمأ تشملوجيب أن 

 ؛السمع مع معينات التوافق )أ(

 ؛مستوى الصوت يف التحكم )ب(

 ذات األزرار؛للهواتف  يةمفاتيح ملس )ج( 

 لمس الشاشة؛اليت تعمل ب ألجهزةل حركيةقارئات شاشة  )د( 

 32املعاقني؛ إمكانية النفاذ من كراسي )ه( 

يتطلب كالم عندما   كالم إىلمن  تتابع الو  يوالتتابع النص يتتابع الفيديو التتابع مثل الاستخدام خدمات  )و( 
 التفاعل عن بعد مع املشغل. األمر

 الشاشة: عرب نفاذ هلاالنفاذ العمومي وغريها من األجهزة اليت  ينبغي حلواسيب  3.2.4

 ؛العاملية أن تستخدم األيقونات )أ( 
 حسب االقتضاء؛املكفوفني،  للمستعملنيشاشة اللقراءة  بربجميةأن تكون جمهزة  )ب( 

 قاةاملستإذا كانت املعلومات  مكان مغلق يف وأن تكونقبس صوت أو جهاز صوت مبأن تكون جمهزة  )ج( 
 ؛صويتوالتاملعامالت املالية  يف سرية، كما هو احلال

 واأليقونات؛زيادة حجم اخلط بضعاف البصر  للمستعملنيتسمح  ةربجميبأن تكون جمهزة  )د( 

ية باللغة الوطنية هذه التقن حيثما تتوفروظيفة توليف الصوت لتحويل النص إىل صوت بأن تكون جمهزة  )ه( 
 أو احمللية؛

م كامريا أو تتبع العني باستخدا البدالة عصا التحكم أوبديلة مثل  دخل/خرج استخدام أجهزةب أن تسمح )و( 
 ؛موصولةمدجمة أو 

 33؛كرسي متحرك  على متناول شخص يف كونتأن  )ز( 

 مع الطلب. برايل متاشيا   ةبرايل وطابعجمهزة بقارئة  احلواسيب[ من ]نسبة معقولة كونتأن  )ح( 

 امليسورة إجراءات املشرتيات العامة باتبا أعاله  2.2و 1.2البندين  يف ميكن حتقيق العديد من األهداف 4.2.4
 تتصاالتكنولوجيا املعلومات واالللمشرتيات العامة لسياسة ال: إطار 6 وحدةال يف املشار إليهاالنفاذ )

_______________ 
 يستخدمون الذين ألشخاصا متناول يف لتكون ميكن ختفيضها اليت العامة اهلواتف أجهزة من معقولة نسبة وضع لجمهورل ي ملقدمي النفاذينبغ 32

 [.سنتني خالل 10%حتقيق ] يه عقولةامل نطالقاال نقطةو . املتحركة الكراسي
 املرجع نفسه. 33
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مجيع مشرتيات  يف القائل بتضمني متطلبات النفاذ امليسوربدأ املب تقرهذا التقرير( اليت  يف ،امليسورة النفاذ
 .من موارد احلكومة املمولةت تصاالالتكنولوجيا املعلومات وا

ندوق صستخدم ]ي[ ميكن أن صندوق اخلدمة الشاملة والنفاذ الشاملراعاة القواعد اليت حتكم ]مب رهنا   5.2.4
 :لتمويل [اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل

 دة لألشخاص ذوي اإلعاقة؛مساع   تقنية مزودة بربجميةشراء وتركيب حواسيب منفصلة  )أ( 

 تجيباليت تسالتحكم واملعدات وأذر  مثل مكربات الشاشة  معدات وبرجميات مساع دةشراء وتركيب  )ب( 
 ؛'ةالفأر 'عمل  حملاكاةالعني  تركاحل

خدمة و  لذوي اإلعاقة على األجهزة والربجميات لدى مقدمي خدمات النفاذ العموميتدريب املوظفني  )ج( 
 ؛العمالء

 أعاله. 3.2و 2.2و 1.2البنود  يف حكام األهداف احملددةأل العموميخدمات النفاذ متثال مقدمي ا )د( 

 للعمومتاح م أو حاسوبموجود  عمومي هاتف لتمكني النفاذ إىلإضافية  وحيثما يتطلب األمر توفر مزايا 6.2.4
 واسيبحهواتف و/أو تركيب اخلدمة  يتعني على مقدم، تؤويهاأو املنشأة اليت  يةجمتمع نفاذنقطة أو 

كل مخسة ل واحد مدفو  ميسور النفاذ نسبة ]هاتف أو حاسوبب احمللية اجملتمعات كل يف النفاذ رةميسو 
 واحد مدفو  ميسور النفاذ [ أو على األقل ]هاتف أو حاسوبمدفوعة عادية هواتف و/أو حواسيب

 لعموميةااتف جلميع اهلو  توفري إمكانية النفاذ وينبغي 34وجودة عن مخسة[.املواتف واحلواسيب اهلحيث يقل 
 .تؤويهااجلديدة واملنشآت اليت  يةاجملتمع النفاذنقاط و النفاذ  العموميةاحلواسيب و 

 إمكانية النفاذ إلى البيئة المادية 5

 العمومية اتفو اهل ذلك خدمات يف ، مباةت العموميتصاالخدمات اال اليت توفرمجيع املباين  توفري النفاذ إىلينبغي   1.5
حيثما  و . ة للعموماملتاح إىل اإلنرتنت وخدمات تكنولوجيا املعلومات املتاحة واألجهزة األخرى يةتمعوأكشاك النفاذ اجمل

تركيب ينبغي و لتمكني النفاذ إىل املباين القائمة اليت تستضيف هذه اخلدمات  بناء املنحدرات، جيب كان ممكنا  
 :ياألرضالطابق  يف رافقامل تكون ال حيثاملصاعد 

 ؛ذه التوصيات وذلك بأثر فوريهلتثل مجيع املباين اجلديدة ينبغي أن مت )أ(

[ ثالث]غضون  يف ،عمليا   ذه االحتياجات، إىل أقصى حد ممكنهب للوفاءتعديل املباين القائمة  ينبغي )ب(
 سنوات.

تقنيات تنقل مساعدة  يأ االعتبار ارتفا  الكراسي املتحركة أو يف امليسورة النفاذ املركبة جهزةاألرتفا  اأخذ يينبغي أن  2.5
 .البدنيةاألشخاص ذوي اإلعاقات  ق بلمستخدمة من  35مماثلة

راءة قأماكن توفر اخلصوصية للعمالء الذين يستخدمون خدمات تتطلب  يف امليسورة النفاذكون األجهزة تأن  ينبغي 3.5
 لصوت.لنفذ مقبس مب أن تكون مزودةبصوت عال، و/أو  رسالة

_______________ 
 األشخاص من املائة يف 10 أن أي ،البلد يف اإلعاقة ذوي األشخاص نسبة عفض   عن أدىن، كحد  ،لكي تعرب   النسبة هذه تعديل ينبغي 34

 .مخسة كل  مقابل واحد يعين اإلعاقة ذوي
 التنقل نولوجياتتك إىل لإلشارة أيضا   تستخدم أن ميكنبل  تتصاالواال املعلومات تكنولوجيا على املساعدة تقتصر التكنولوجيات ال 35

 التكنولوجيات ههذ تتصاالواال املعلومات تكنولوجيا إىل النفاذ ية إلمكانيةنموذجال سياسةال تقرير عر ف وقد. املتحركة الكراسي مثل املساعدة
 .تتصاالواال املعلومات بتكنولوجيا يتعلق فيما فقط املساعدة
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 36خدمات الطوارئ 6

سلكي لاالتقليدي  الذين يوفرون النفاذ العموميت تصاالتكنولوجيا املعلومات واال اتمقدمي خدم علىب جي 1.6
 خدمات الطوارئ. امليسور إىل النفاذ واوفر أن يالسلكي ال أو

دات حياهتم اليومية )مثل املع يف تصالعلى استخدام وسائل اال ينادر قاإلعاقة  واألشخاص ذو ينبغي أن يكون  2.6
 انا  خبدمات الطوارئ جم تصالعلى اال ينقادر  واإىل خدمات الطوارئ، وجيب أن يكون للنفاذ( املطرافيةدمات واخل

 37يستخدمونه. الذي هازاجلبغض النظر عن التكنولوجيا أو 

 وتقع ةلزاميإ مسألة دمات الطوارئخلاستخدام األشخاص ذوي اإلعاقة  يةكيف  ا  علىحتديدوالرتكيز توعية اجلمهور  3.6
حاالت الطوارئ واهليةات العامة املسؤولة عن خدمات  يف النداءعلى عاتق مقدمي اخلدمات ومراكز  مسؤوليتها
 النفاذ. ميسورة نشر أنساق يف للجمهور املتاحةوينبغي توفري املعلومات  38الطوارئ.

 ةإلمكاني التنظيميو  ايتاإلطار القانوين والسياس :1 وحدةمن ال 7 القسم يف الواردة ،أحكام خدمات الطوارئ 4.6
نطبق ت على املشغلني ومقدمي اخلدمات، عموما  ت، واليت تنطبق تصااللنفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالا

 .مرافق النفاذ العموميعلى  أيضا  

 التدريب 7

واجلمهور  ءمع العمال ونتعاملي الذيناملوظفني واملتطوعني  تزويدالنفاذ العمومي ضمان  خدمات قدميينبغي مل 1.7
ات [. وينبغي أن يتضمن هذا التدريب معلومات عن الثقافة واللغسنتنيتدريب حساسية مرة واحدة على األقل كل ]ب

 النفاذ واحللول ومصادر املعلومات. تيسري واألعراف اجملتمعية لألشخاص ذوي اإلعاقة وكذلك مبادئ

 اإلبالغهداف ومتطلبات األ 8

 وحدةمن ال 4 سمالقمع  شيا  ا، بالتشاور مع األشخاص ذوي اإلعاقة )متتضعأن  الوطنيةينبغي للهيةات التنظيمية  1.8
 يا املعلومات،إىل تكنولوج خدمات النفاذ العموميمن قبل مزودي  حتقيقها يتعنيسنوية قابلة للقياس  ا  (، أهداف1

هداف األ كن مواءمةومي ة عند االقتضاء.إجراءات اإلنفاذ الالزم وأن تتخذ ،تنفيذالعن  علنيا   ا  سنوي ا  تصدر تقرير  وأن
 .وحدةهذه ال يف A امللحق، 6القسم  يف قابلة للقياس مع األهداف احملددةال

شروط الرتخيص، و  املبادئ التوجيهيةتنفيذ  يف لقياس التقدم احملرز أهداف مرحليةباإلضافة إىل ذلك، ينبغي وضع  2.8
لالزمة( والتقدم امليزانيات وبرامج التدريب ا من قبيل وضعالرتخيص )وشروط  املبادئ التوجيهيةوالقدرة على تنفيذ 

 لألشخاص ذوي اإلعاقة. تتصاالواالإىل تكنولوجيا املعلومات  العموميالنفاذ  إمكانية توفر يف احملرز

_______________ 
 اجلهودب يقرتن أن نبغييو  بأمهية خاصة االشرتاط هذايتسم  اجملاورة، البلدان إىل احلدود عرب الناس حركة من كبري  قدر فيها اليت البلدان يف 36

 املنطقة يف اإلعاقة املستعملني ذوي أن يضمن وهذا. احلدود عرب الطوارئ خدمات إىل للنفاذ املستخدمة القصرية واألرقام الشفرات توحيد إىل الرامية
 .إضافية جهود بذل إىل احلاجة دون قصريةال والشفرات الطوارئ أرقام من بينة على

 .الطوارئ خدمات قسم يف ت،تصاالواال املعلومات تكنولوجيا قانون يف بإدراجه القانون قوة احلكم هذا يعطى أن أيضا   ميكن 37
 للتأكد املسؤولة اهليةة قبل من موازية لوائح وإال يتعني وضع وزارة،ال أو اهليةة التنظيمية الوطنية اختصاص ضمن وعندما يكون االقتضاء، عند 38
 .فاذاإلن إمكانية من
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أمر بالغ  اإلعاقة لألشخاص ذويت تصاالتكنولوجيا املعلومات واال النفاذ إىل النفاذ إىل املعلومات حول إمكانية 3.8
لتدخالت ا ولضمان استنادالنفاذ  إلمكانية تدابري السياسة العامةل املقبلةاالستعراضات  فاعلية األمهية لضمان

أوساط ذوي إبالغ  شأنبتطلبات امل أن حتدد ينبغي للهيةات التنظيمية الوطنيةاألدلة. ولتحقيق ذلك،  إىل اتيةالسياس
ذه السياسات. هل املبادئ التوجيهية املعتمدة وشروط الرتخيص وفقا   يف واردةالنفاذ ال إمكانية متطلبات عن اإلعاقة

البيانات  مجعن للتأكد م اإلبالغمتطلبات  اهليةات التنظيمية الوطنية لكلوينبغي إجراء استعراض شامل من قبل 
على فرتات و  األشخاص ذوي اإلعاقة، على املستوى الصحيح من التفصيل نفاذإمكانية بيتعلق  الصحيحة فيما

 39معقولة.

 ]املرخصامتثال  تقييم وإنفاذ على ]اهليةة التنظيمية الوطنية/صندوق اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل[ أيضا   ت شجَّع 4.8
واألجهزة  وميةالعمت تصاالذه املبادئ التوجيهية من خالل رصد إمكانية النفاذ إىل خدمات االهلن[ ي/املستفيدهلم

اختاذ إجراءات و  العموميةوزيارات ملرافق النفاذ  عشوائية وجتاربتفتيش  عمليات ة من خالللألشخاص ذوي اإلعاق
 اإلنفاذ الالزمة عند االقتضاء.

 االستعراض الدوري 9

ل سنتني ك  السياسة ههذ يف ظروف السوق، جيب إعادة النظرتغريات التطورات التكنولوجية و  سرعة إىل نظرا   1.9
 األقل. على

_______________ 
 .بشأن اإلبالغ خاص قسم تتصاالواال املعلومات تكنولوجيا قانون يف كان  إذا اتبعا  مل لوائح،ال يف اإلبالغ متطلبات يتعني تغيري قد 39
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 لتزامات الخدمة الشاملة بشأناشروط النموذجية للترخيص/: الAالملحق 
 40تتااالإمكانية نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إلى تكنولوجيا المعلومات واال

ألشخاص اانية نفاذ إمك بشأناللوائح  يف التزامات الرتخيص أو يف إدراجها إمااليت يتعني نموذجية الحكام األ امللحقدد هذ دح]
نفاذ العمومي ال يكون الرتاخيص حيث يف حكاماأل هذه تضمني وميكنت. تصاالنولوجيا املعلومات واالذوي اإلعاقة إىل تك

 [مثال   اخلدمة الشاملة بتوفري ، كالتزاممطلوبا  

 تعاريف 1

املرخصة  تتصاالت النفاذ العمومي" تعين خدمات تكنولوجيا املعلومات واالاتصاال"النفاذ العمومي" أو "خدمات  •
ذلك األشخاص ذوي اإلعاقة، على أساس مشرتك أو قائمة بذاهتا، وتشمل اخلدمات  يف للجمهور، مبااملقدمة 

ومقاهي  ربانيةاملختربات السي يف املوضوعةالنهائي  املستعملاملقدمة عن طريق اهلواتف العمومية، أو من خالل أجهزة 
 إلنرتنت.ىل اية إواألكشاك ونقاط النفاذ اجملتمع تعددة األغراضاملت واملراكز اجملتمعية تصاالاإلنرتنت ومراكز اال

 التشاور 2

االعتبار عند نشر التزامات خدمة النفاذ  يف جيب أن تؤخذ مدخالت املنظمات املمثلة لألشخاص ذوي اإلعاقة 1.2
 41.االلتزامات تنفيذ هذه يف هذه املنظمات مع التشاوروجيب  الشامل هذه

رتخيص، بالتزاماته مبوجب هذا ال كيفية الوفاءعن   األشخاص ذوي اإلعاقةمجاعات  مع [له رخصامل] أن يتشاورجيب  2.2
ق بتنفيذ التقدم احملرز فيما يتعلعلما  ب إلحاطتهامع هذه اجلماعات على أساس سنوي على األقل  جيتمعوجيب أن 

 منتجات ومحالت ذات صلة.و خدمات ما يقوم به من شروط الرتخيص و 

، هناعة اليت متثلالصرابطات دوائر ذلك عن طريق  يف بصورة مشرتكة، مبا التشاورجراء عمليات [ إله مرخصلل] جيوز 3.2
 قانون املنافسة أو أي قانون آخر مبوجبحمظورة  مسائلأو  تنافسية مسائلمناقشة أي  على أساس عدم

 االجتماعات. يف

 أجهزة النفاذ العمومي )المشتركة والقائمة بذاتها( 3

املعلومات  العمومي إىل تكنولوجيا النفاذ باملبادئ التوجيهية النموذجية إلمكانية[ له رخصامل] شدجيب أن يسرت  1.3
 تنفيذ التزاماته. يف تتصاالواال

 [:له رخصامل] على جيب 2.3

استخدامها من قبل األشخاص العمومي ميكن النفاذ  أجهزة[ من 20% يقل عن ال ما] أن يضمن أن )أ(
 مع معيناتخل ادت يف تسببت ال ، بطريقةالسمع املزروعة 'قواقع'السمع أو  تقوية الذين يستخدمون أجهزة

 ؛السمع

 الصوت؛ تضخيم بإمكانية[ من اهلواتف 100%] أن يزود )ب( 

_______________ 
 له املرخص ا ي طلب منعندم للتطبيق قابلة هذه يةنموذجال الرتخيص شروط تكونو . االعتبار بعني دداحمل وطينال سياقال ؤخذي أنال بد من  40

 عندئذ التمويل روطألحد ش امتثاال   اجلمهور نفاذ توفري له املرخص وعندما ي طلب من. به اخلاص الرتخيص اتفاق من كجزء  نفاذ اجلمهور توفري
 ".املستفيد" بكلمة" له صاملرخ" ويستعاض عن تعبري وموذجي، اتفاق وأحكام يف شروط لتكون مبثابة هذه يةالنموذج الرتخيص شروط تعديل ميكن

: 1 وحدةال يف هب املوصى النحو على واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا اإلعاقة إىل ذوي بإمكانية نفاذ األشخاص معنية جلنة بلد ما أنشأ إذا 41
 بشكل اللجنة هذه تذكر أن ينبغي عندئذ ،(4 القسم) واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا اإلطار القانوين والسياسايت والتنظيمي إلمكانية النفاذ إىل

 .صريح
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ارتفا   يف متاحة العموميالنفاذ  أجهزة[ من 10%] يف يزاتاملقابلة للتشغيل أو الجزاء األمن أن  أن يتأكد )ج( 
 موقعكل   يفو قامة. ال واألشخاص قصارألشخاص الذين يستخدمون الكراسي املتحركة امتناول  يف جيعلها

متناول هؤالء األشخاص ذوي  يف على األقلمنها  ا  ، جيب أن يكون واحدنفاذ عموميجهاز فيه أكثر من 
 اإلعاقة؛

 ،موقع أي يف ا  واحدعلى األقل و ، موقعأي  يف العمومي املتوفرةالنفاذ  أجهزة[ من 20%]من أن  أن يتأكد )د( 
 ؛متناول األشخاص ذوي اإلعاقات احلسية يف

 ؛كرسي متحركل الوصولتسهيل للزم، منحدر نفاذ ي أن يوفر، حيثما )ه( 

خدمات  ،كحد أدىنذلك،   يف ، خدمات البيانات مبااملتنقلةتكنولوجيا الاستخدام  حال يف أن يوفر، )و( 
 ( القصرية؛يةالرسائل )النص

 ؛برايل مالئمة مرئية وبطريقةفتات ال أن يضع )ز( 

ي ]لألشخاص ذو  نتجات وخدمات الطوارئاملالنفاذ العمومي و  مرافق توفرب علما   اجلمهور أن دحيط )ح( 
 .اإلعاقة[

 التدريب 4

ريب حساسية تد يتلقون مع العمالء واجلمهور ونتعاملي ه الذينكل مرخص له التأكد من أن مجيع موظفي  علىجيب  1.4
 [. وينبغي أن يتضمن هذا التدريب معلومات عن الثقافة واللغاتسنتني]منتظم، على األقل مرة واحدة كل  على أساس

النفاذ واحللول ومصادر  إمكانية مبادئ عن اجملتمعية لألشخاص ذوي اإلعاقة وكذلك واألعراف حسب االقتضاء
 املعلومات.

 خدمات الطوارئ 5

دمي خدمات إطار تق يف ت،تصاالخلدمات اال عموما  بالنسبة، اليت تنطبق ألحكام خدمات الطوارئ االمتثالجيب  1.5
النفاذ إىل  بشأن إمكانيةالنموذجية املبادئ التوجيهية  يف على النحو املنصوص عليه النفاذ العموميت اتصاال

 (.1 وحدةمن ال 7 القسمت )تصاالتكنولوجيا املعلومات واال

 األهداف 6

 المتطلب
 مرخص لهالى اإلطار الزمني )لد

 نفاذ عمومي أصاًل(
  اإلطار الزمني

 )مرخص له جديد(

  توفر األجهزة امليسورة النفاذ

 فورا   شهرا   12خالل  مواءمة سياسات املشرتيات

تركيب أجهزة النفاذ العمومي وإتاحتها الستعمال 
، 3 األشخاص ذوي اإلعاقة متاشيا  مع القسم

 وحدةهذه ال يف A امللحق

 فورا   ا  شهر  12خالل 

  التوعية

توعية اجلمهور مبنتجات تكنولوجيا املعلومات 
ت امليسورة النفاذ وخدمات الطوارئ تصاالواال

 امليسورة النفاذ 

 فورا   أشهر 6خالل 

 فورا   شهرا   12خالل  تدريب املوظفني
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 اإلبالغ 7
ةة التنظيمية إىل اهلي سنويا   [ أن يقدم تقريرا  له رخصامل] على من أجل ضمان االمتثال هلذه الشروط واألحكام، جيب 1.7

 تضمن، كحد أدىن:يالوطنية 

 ؛شروط الرتخيص هذهل[ له رخصاملمعلومات عن امتثال ] )أ( 

 .[له رخصامل]من مرافق  مرفق ، لكلوحدةهذه المن  Bامللحق  يف ، على النحو املنصوص عليهمستوفاة مرجعية قائمة )ب( 

 

 المتطلب
 مرخص لهالاإلطار الزمني )لدى 

 نفاذ عمومي أصاًل(
  اإلطار الزمني

 ديد()مرخص له ج

  خدمات الطوارئ

 فورا   أشهر 6خالل  توفر خدمات الطوارئ امليسورة النفاذ

تشمل خدمات الطوارئ القدرة على إرسال 
: إطار 3 وحدةنصوص و/أو فيديو متاشيا  مع ال

نقلة، ت املتتصاالالسياسة إلمكانية النفاذ إىل اال
 8 القسم

 حاملا ميكن عمليا   حاملا ميكن عمليا  
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 42: قائمة مرجعية بشأن مرافق النفاذ العمومي الميسورة النفاذBالملحق 
مي خدمات مقد كل  هاستخدميميكن أن كما ستخدمها املرخص هلم كأداة لإلبالغ.  ي أن مرجعية ميكنقائمة  امللحقهذا  يقدم]

 .ممرافقهإىل النفاذ  إمكانيةضمان  يف ال، ملساعدهتم متنظيم ألل عةكانت خاض  ت النفاذ العمومي، سواءاتصاال

 طة أن يندرجصندوق اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل، شري منالقائمة املرجعية  يف االمتثال لبعض املتطلبات الواردةوميكن متويل 
وبعض  بعض عناصر التدريب أن ثال ذلك،م. البلد املعين يف ضمن والية صندوق اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل االشرتاط

صندوق اخلدمة الشاملة  من التمويلوال يتوفر  43أو املشغل. املستعملللحصول على إعانات  ةمؤهل املعدات قد تكونأنوا  
 ،متويل من صندوق خدمة شاملة ونفاذ شامل فإذا جاءاجلدول أدناه.  يف اجملاالت املظللة رماديا   يف والنفاذ الشامل عموما  

 التمويل.[ هذا مستوى حتديدينبغي  عندئذ

 

 44المتطلب/التوصية
تمويل وارد من صندوق 

 مالحظات 45الخدمة والنفاذ

 االستراتيجية والتخطيط والسياسات والتقييم

ختطيط وتقييم منتجات وخدمات مرافق  يف هل يشارك األشخاص ذوو اإلعاقة
 النفاذ العمومي 

   

ات للمعدات عملية املشرتي يف بار إمكانية النفاذاالعت يف هل ي شرتط أن تؤخذ
 بشأن املشرتيات العامة. 6 وحدةوالربجميات احلاسوبية  راجع ال

   

ة حينها لطلبات التسهيالت املتعلق يف هل هناك إجراءات لضمان استجابة
 باإلعاقة  

   

 البيئات المادية والتوعية

ذوي اإلعاقة معرفة ما هي هل من السهل لزوار مرفق للنفاذ العمومي من 
ساعدة ت امليسورة النفاذ واملتصاالمعدات وبرجميات تكنولوجيا املعلومات واال

 مرفق النفاذ العمومي  يف املتاحة

   

هل أماكن وقوف السيارات واملمرات واملداخل إىل املبىن ميسورة النفاذ للكراسي 
 املتحركة ومشار إليها بوضوح 

   

حة حبروف كبرية تشري إىل مرفق النفاذ العمومي هل هناك الفتات واض
 العمومي  مرفق النفاذ يف داخله وهل تتوفر الالفتات بطريقة برايل ويف

   

هل هناك على األقل جزء من منصة اخلدمة على ارتفا  ميسور النفاذ لشخص 
 كرسي متحرك  يف جالس أو لشخص

   

_______________ 
 املوقع: انظر واشنطن، جامعة يف احلاسوب ختربملاملرجعية  القائمة من مقتبس 42

www.washington.edu/doit/Brochures/Academics/comp_lab_check.html  
صندوق اخلدمة الشاملة  من متويلها كنمي اليت املتطلبات لتبني تعديلها وينبغي احتياجاته لتلبية املرجعية القائمة هذه كيفي أن لدب كلل ينبغي 43

وينبغي ". رماديا  " احليز يكون أن يتوفر التمويل ينبغي ال ماوحيث" ا  أبيض" احليز كوني أن ينبغي التمويل التماس ميكن ماحيثو . والنفاذ الشامل
 .العمود ذفحت صندوق لتمويل اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل أن للبلدان اليت ليس لديها

 قبل من املرجعية قائمةال خدمتست ماحيثو ". متطلبا  " يسمى أن ينبغي اللوائح يف أو الرتخيص شرط اليت يدرج فيها املتطلب يف البلدان يف 44
 ".توصية" تكون طوعي، أساس على كمبدأ توجيهي  اجلمهور نفاذ مقدمي

 بيانلا يرجى .أخرى عامة من مصادر أو صندوق اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل من التمويل على للحصول مؤهلة ظللةامل غري اجملاالت 45
 .أخرى عامة من مصادر أو صندوق اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل من التمويل علىحالة احلصول  يف

http://www.washington.edu/doit/Brochures/Academics/comp_lab_check.html
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 44المتطلب/التوصية
تمويل وارد من صندوق 

 مالحظات 45الخدمة والنفاذ

مرفق  يف عض حمطات العملهل هناك طاولة قابلة لتعديل االرتفا  متاحة لب
 النفاذ العمومي  هي ميكن لشخص جالس تعديل االرتفا   

  

هل املمرات واسعة وخالية من العوائق ملستعملي الكراسي املتحركة وكذلك 
 لألشخاص حمدودي القدرة احلركية أو ضعاف البصر 

   

هل املعدات ميسورة النفاذ لألشخاص ضعاف احلواس، مبن فيهم الصم 
 اف السمع واملكفوفني وضعاف البصر وضع

  

 تدريب موظفي مرافق النفاذ العمومية

هل املوظفون على اطال  بتوفر واستعمال ميزات تكنولوجيا املعلومات 
 ت امليسورة النفاذ والتكنولوجيا املساعدة وأنساق الوثائق البديلة تصاالواال

   

ذوي  تعمال األشخاصهل تلقى املوظفون تدريب حساسية وتدريبا  على اس
 ت تصاالاإلعاقة لتكنولوجيا املعلومات واال

   

 المعدات الحاسوبية

هل هناك على األقل مرقاب واسع األبعاد حبيث ميكن رؤية مساحة أكرب من 
 الشاشة عند تكبريها 

   

    هل املعدات معل مة بأحرف كبرية و/أو بأحرف برايل 

ئل التحكم باحلواسيب والطابعات هل ميكن لشخص جالس الوصول إىل وسا
 واملاسحات وغريها من معدات تكنولوجيا املعلومات 

   

هل هناك مساحات عمل كافية لكل من املستعمل األمين واألعسر وهل ميكن 
 استعمال املعدات احلاسوبية بسهولة لكال املستعملنين  

   

ملفاتيح وحة او/أو ل ةهل هناك معدات حاسوبية بديلة لالستعاضة عن الفأر 
)من قبيل كرة التتبع وعصا التحكم ولوحة املفاتيح الصغرى ولوحة املفاتيح 

 ليد واحدة( 

   

 البرمجيات الحاسوبية

    هل تتوفر برجميات خاصة لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة )قارئات الشاشة مثال ( 

ة النفاذ مهل متتثل املوارد اإللكرتونية، مبا فيها صفحات الويب لدى مقدم خد
العمومي، للمبادئ التوجيهية أو املعايري بشأن إمكانية النفاذ متاشيا  مع 

 : إطار السياسة إلمكانية النفاذ إىل شبكة الويب 5 وحدةال
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 ت المتنقلةتااال: إطار السياسة إلمكانية النفاذ إلى اال3 وحدةال

وغريمها  تنظيميةواهليةات الواضعي السياسات فائدة ل املتنقلة تتصاالاال إىل النفاذ إلمكانية السياسة إطار وحدةت ضعو  لقد 
غري احلكومية  ذلك املنظمات يف اإلعاقة، مبا ومسائل تتصاالجمال تكنولوجيا املعلومات واال يف نيالعامل من أصحاب املصلحة

 البلد. خلصائص تبعا   ،ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة وأعضاء الربملان

ة قواعد سلوك ولوائح مدونتضمن تت املتنقلة و تصاالاال إىل النفاذ إمكانية للبلدان لوضع سياسة تعزز إطارا   وحدةوتوفر هذه ال
: 1 وحدةال يف وضحكما هو م  املعينلبلد للإلطار املؤسسي  تبعا   أي منها ت املتنقلة ميكن استخدامتصاالاال ة لدوائر صناعةعماد

 .تنظيم(ال، خيارات 1ت )انظر القسم تصاالتكنولوجيا املعلومات واال إىل النفاذ إلمكانية التنظيميو  والسياسايت اإلطار القانوين

 إلعاقةلألشخاص ذوي ا ةت املتنقلتصاالاالإىل النفاذ  ية بشأن إمكانيةواعد سلوك وموذجقمدونة  أيضا   وحدةال هوفر هذوت
لوك. املبادرات الصناعية الطوعية أو مدونات قواعد الس يدعم إطار قانوين اليت لديها البلدان يف استخدامها ي شجع، A امللحق يف
من هذه  B امللحق يف النموذجية الواردة اللوائح استخدام التنظيمية الوطنية للهيةة من هذا القبيل، ميكن إطاريوجد  ال ماحيثو 
 46.وحدةال

اص ذوي التفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخ ت املتنقلة وفقا  تصاالاالإىل النفاذ  ية إلمكانيةنموذجالسياسة ال تعدوقد أ  
لوجيا املعلومات تكنو  إىل ألشخاص ذوي اإلعاقةاأدوات سياسة إمكانية نفاذ  جمموعةمع  شيا  امتو  اإلعاقة )فيما بعد االتفاقية(

 وماتلاملع تكنولوجيا لشمولية واملبادرة العاملية تتصاالاالحتاد الدويل لالوضعها  يف اليت شارك تتصاالواال
 .)G3ict( ).orgaccessibilitytoolkit-www.e( تتصاالواال

 . والغرض منتالتصاالنفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واال إمكانية مسؤولة عن ضمان األطراف املوقعةتنص االتفاقية على أن و 
أن  لبلدانلميكن و مساعدة البلدان املوقعة على وضع إطار لتحقيق ذلك.  هو اعد السلوكومدونة قو  يةهذه السياسة النموذج

 على االتفاقية. تكن من األطراف املوقعةتكيف هذه السياسة واألحكام التنظيمية حىت لو مل أن تعتمد أو 

إىل تكنولوجيا املعلومات  النفاذ كانيةإم االتفاقية على اعتماد سياسات يف النجاح فيما يتعلق بتحقيق األهداف احملددةويتوقف 
وقيت كل بلد الختاذ قرار بشأن السياسات ذات الصلة وتواألمر منوط ب. واملسارعة إىل تنفيذها البلد املعين يف تتصاالواال

 ظروف.ملا تنفرد به من  تنفيذها وفقا  

طوات أن تساعد البلدان على فهم اخل وحدةه الهذ يف ت املتنقلةتصاالاالإىل النفاذ  ة إلمكانيةسياسة النموذجيال ومن شأن
 السياسةمن  هدافواألالظروف الوطنية.  ملراعاةتعديلها  فيها رشاد بشأن اجملاالت اليت ميكناإلقدم أن تواملتطلبات العامة و 

وتدابري  ري ملزمةغ نيوقوان عامة سياسة وضع إطارهي  وحدةهذه ال يف والنهج التنظيمية احملددة 'غري امللزمة' نيانو والق العامة
 خلطوات التالية:اختاذ ابت تصاالألشخاص ذوي اإلعاقة إىل تكنولوجيا املعلومات واالاعزز إمكانية نفاذ ت من شأهنا أن يةتنظيم
 مة.سياسة قائ يف مندجمةشكل وثيقة قائمة بذاهتا أو  يف ت املتنقلة،تصاالاال إىل اعتماد سياسة نفاذ •

 ت املتنقلة.تصاالاال إىل نفاذللسياسة بشأن وضع وي اإلعاقة مع األشخاص ذ التشاور •

 امليسورة ت املتنقلةصاالتاالبالوعي  ة بتعزيزاملتنقل اخلدمات صناعةوقيام دوائر السياسة بالوعي  بتعزيز احلكومةقيام  •
أنساق م ذلك من خالل استخدا يف النفاذ بني األشخاص ذوي اإلعاقة ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة، مبا

 .ميسورة النفاذ

_______________ 
 خيارات - 1 القسم ، تتصاالواال املعلومات تكنولوجيا إلمكانية النفاذ إىل التنظيميو  والسياسايت القانوين اإلطار: 1 وحدةال أيضا   انظر 46

 .لتنظيما

http://www.eaccessibilitytoolkit.org/
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ت تصاالاال يف توفر التكنولوجيا املساعدة داخل البلد اليت ميكن استخدامها يف القائمةلفجوة اتحليل باحلكومة قيام  •
لتدابري التكنولوجيا املساعدة، وتنفيذ اجمال  يف من أجل سد الفجوة ةاحلكومي اإلجراءاتاملتنقلة، وحتديد جماالت 

 تطوير.الخطط احلوافز ومتويل البحوث و  وضعقبيل  مناملناسبة 

التكنولوجيا و  النفاذ امليسورة ت املتنقلةتصااللدعم تكاليف اال الشاملة والنفاذ الشاملدمة صناديق اخل استخدام •
اخلدمات  الذين يقدمون نيواملدربني املهني اخلاصني لألشخاص ذوي اإلعاقة وكذلك للمعلمني واملربني املساعدة

 ذوي اإلعاقة.لألشخاص 

لألجهزة واسع  طاقبضمان التوفر على نمنافذ البيع اخلاصة هبم  يف وجتار التجزئة ت املتنقلةتصاالي االمشغلقيام  •
أنوا  اإلعاقة،  فذوي خمتللألشخاص  اليت تتضمن ميزات نفاذ املتنقلةالنفاذ وغريها من األجهزة  احملمولة امليسورة

 زة احملمولة امليسورةاألجهمن على طائفة  ئهاعمال لكي حتصل لصاحلاهتا الشرائية ذلك عن طريق تعديل سياس يف مبا
 أنوا  اإلعاقة. ذوي خمتلفلألشخاص  اليت تتضمن ميزات نفاذ املتنقلةالنفاذ وغريها من األجهزة 

ذ البيع افمن إىل ألشخاص ذوي اإلعاقةانفاذ  إمكانية ضمانبوجتار التجزئة  ت املتنقلةتصاالاالمشغلي قيام  •
 هبم. اخلاصة

ذوي اإلعاقة  لعمالءوتوعية اتدريب موظفي املبيعات خلدمة العمالء ذوي اإلعاقة ب املهاتفة املتنقلةصناعة قيام دوائر  •
 النفاذ. ات امليسورةامليزات ومعلومات دعم املنتجب

 تجر أو املوظفنيامل داخلالدعم  توفريالعمالء و ب خمصصة للعنايةتسهيالت  بتوفريت املتنقلة تصاالقطا  اال قيام •
 الذين مت تدريبهم ملساعدة العمالء ذوي اإلعاقة. تصالمراكز اال يف

لألشخاص ذوي اإلعاقة  (’apps‘)النفاذ  امليسورة وتوفر التطبيقات تطويرتعزيز ب ةاملتنقل تتصاالقيام صناعة اال •
 .النفاذامليسورة  (’app stores‘)متاجر هذه التطبيقات و 

االقتصار  خطط من قبيلأسعار خاصة أو خمفضة لألشخاص ذوي اإلعاقة  ت املتنقلة بوضعتصاالاال يمشغلقيام  •
 السمع. وضعافللصم  'فقطالنص ' على

ذلك  يف نقلة، مبات الطوارئ املتاتصاال إىل ألشخاص ذوي اإلعاقةانفاذ  إمكانية بتوفري ت املتنقلةتصاالقطا  اال قيام •
األشخاص ذوي اإلعاقة ومنظمات األشخاص ذوي  وإحاطة، يالتتابع والفيديو الفعلي و لوقت ا يف توفري النص
 حاالت الطوارئ. يف النفاذامليسورة  ت املتنقلةتصاالهبذه اال ا  اإلعاقة علم

 لنفاذ بالشكلا إمكانية عن تنفيذها وضمان إنفاذ أحكام ا  سنوي بالغواإل وضع أهداف قابلة للقياسباحلكومة قيام  •
 املناسب.

دورية  ستعراضاتاالبلدان على اعتماد عمليات إلجراء  تشجعالتطورات التكنولوجية،  يف احملرزة التقدم السريع ونظرا  خلطوات
 هذه الفرص التكنولوجية. استفادة منلتحقيق أفضل وذلك ، حاملا ت عتمداللوائح،  وأ نيانو قالو  اتللسياس
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 ت المتنقلةتااالاالسياسة نموذجية إلمكانية النفاذ إلى 

 تعاريف 1

 .ت املتنقلةتصاالاالإمكانية النفاذ إىل  سياسة إطار يف التعاريف التاليةت ستخدم  1.1

  "برايل  طريقة صر،احل ال على سبيل املثال، من بينها أنساق يف تعين املعلومات املتاحة "األنساق الميسورة النفاذ
جيدون ن توافقة مع قارئات الشاشة لألشخاص الذياململلفات اإللكرتونية او العرض الشفوي و النص إىل كالم حتويل و 

 األيقونات ع أوالسم ضعاف لألشخاص ي املشفو  بعرض نصي أو لغة اإلشاراتفيديو والعرض الالقراءة  يف صعوبة
 تحركة لألشخاص ذوي اإلعاقة اإلدراكية.املرسوم الو 

   التكنولوجيا المساعدة" أو""AT"  ومعدات وخدمات  أجهزةت ومنتجات و اتصااللوجيا معلومات و أي تكنو هي
خلاصة أو ألفراد ذوي االحتياجات ادى ال ها،أو حتسين هتازياد وأ، ذات صلة تستخدم للحفا  على القدرات الوظيفية

 اإلعاقة.

  "ضعاف البصر وأ املكفوفنيقبل  من اليت ميكن قراءهتا باألصابع النافرةعبارة عن سلسلة من النقاط  يه "برايل 
 قراءة املواد املطبوعة. يستطيعون ال الذين

  "نو  من  اللوحي أو أي احلاسوبذكي أو الاتف اهل اجلهاز الذي دحمل باليد أويعين  "المتنقلجهاز الجهاز" أو "ال
 .له ن مشغل شبكة مرخصعصادرة  (SIM) هوية مشرتك بطاقة بواسطة السلكيا   املوصولةمعدات العمالء 

  " خدمة من  منتج أو إمكانية استعمال هو مقياس ملدى ت"تااالالنفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالإمكانية
 فاذ إىلالناإلعاقة ألغراض  تلكستخدم بفعالية من قبل شخص دون ي  ميكن أن بقدر ما قبل شخص ذي إعاقة 

النفاذ  قيقحتينبغي و . هاأو استخدام ت ذات الصلةتصاالحمتوى أو خدمات تكنولوجيا املعلومات واال وأمنتجات 
تطبيق مبادئ التصميم العاملي وضمان التوافق بت إىل أقصى حد ممكن تصاالتكنولوجيا املعلومات واال إىل
 املساعدة. التكنولوجيات مع

  "اإلنترنت" أو  اتخدم مقدم"ISP" .يعين الشركة اليت توفر النفاذ إىل اإلنرتنت والربيد اإللكرتوين 

  "ار التجزئةوجت ةاملتنقل األجهزة ياخلدمات وموزع ومقدميمشغلي الشبكات  تشمل "ةالمتنقل تتااالاال صناعة 
 47.هذا اجملال يف

   من يتعذر عليهم الكالم السمع أو  ضعافن الصم أو متك   'وسطاء'ديرها ي مهاتفةهي خدمات  48"التتابع"خدمات
" يفيا  وظ مكافةةبطريقة " قادر على السمع، وذلكمع شخص  'وسيط'التواصل عن طريق اهلاتف من خالل  من

 49عاقة.تلك اإل قدرة فرد دونل

_______________ 
هؤالء املصنعون أو البائعون  انك  إذا االتصاالت املتنقلة صناعة تعريف يف املتنقلة تشغيلال منظ وبائعي احملمولةاألجهزة  مصنعي تضمني ميكن 47

 .لد الب مستقرين يف
 االحتاد ،‘نقلةاملت واخلدمات اهلواتف إىل اإلعاقة ذوي األشخاص نفاذ إتاحة’انظر التقرير بشأن  التتابع خدمات عن املعلومات من ملزيد 48

اللجنة  وقائع صحيفةو  ،)G3ict، 2012 )D/sis/PwDs/Documents/Mobile_Report.pdf-u.int/ITUwww.itاملبادرة و  تتصااللال الدويل
 مبا التتابع خدمات أنوا  ناقشت اليت www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/trs.htmlاملوقع  يف التتابع خدمات الفيدرالية لالتصاالت عن

 .اإلنرتنت توكولبرو  وبواسطة يالفيديو و  والتتابع بالعرض النصي كالم  إىل الكالمو  صوت إىل النص حتويل التتابع يف خدمات ذلك يف
relay-and-www.nad.org/issues/telephone-انظر  ؛(املتحدة الواليات) للصم الوطنية الرابطة من مقتبس ومكيف تعريف 49

services-services/relay .من ملزيد. ريةالفو  الرسائلتتابع و  النصي الكالمو  كالم  إىل الكالمي و النصو  يالفيديو  التتابع خدمات وهو يشمل 
www.itu.int/ITU-: عاقةاإل ذوي ألشخاصا املتنقلة لنفاذ اهلواتفتقرير إتاحة خدمات  انظر املعلومات

D/sis/PwDs/Documents/Mobile_Report.pdf 

http://www.itu.int/ITU-D/sis/PwDs/Documents/Mobile_Report.pdf
http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/trs.html
http://www.nad.org/issues/telephone-and-relay-services/relay-services
http://www.nad.org/issues/telephone-and-relay-services/relay-services
http://www.nad.org/issues/telephone-and-relay-services/relay-services
http://www.itu.int/ITU-D/sis/PwDs/Documents/Mobile_Report.pdf
http://www.itu.int/ITU-D/sis/PwDs/Documents/Mobile_Report.pdf
http://www.itu.int/ITU-D/sis/PwDs/Documents/Mobile_Report.pdf


 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا إمكانية النفاذ إىل النموذجية بشأن السياسة تقرير

 

 36 

  "ت املتنقلة اليت تستبعد اخلدمات الصوتية ولكنها تشمل خدمات البيانا تتصاالرزم االتعين  فقط" وصارزم الن
 .شبكة الويبمثل الرسائل النصية والرسائل الفورية والرسائل املصورة وتصفح 

   يعين تصميم املنتجات والبيةات والربامج واخلدمات لتكون صاحلة لالستعمال من قبل مجيع  "العالمي"التاميم
عاملي الم تصميال أال َيستبعد جيبو اجة إىل تكييف أو تصميم متخصص. احلالناس إىل أقصى حد ممكن، دون 

 50هناك حاجة إليها. لفةات معينة من األشخاص ذوي اإلعاقة حيثما تكون املساعدةاألجهزة 

  "أو  ةالسلكيالتطبيقات مقدم خدمات ال"WASP"  ويعمل علىدير التطبيقات يخدمة طرف ثالث مقدم لليعين 
والبنية  له رخصم ةمتنقل تاتصاال عرب شبكة مشغل للمستعملني ت املتنقلةتصاالاالوتوزيع حمتوى  استحداث

 .التابعة له التحتية

 تاريخ النفاذ والتطبيق 2

فور  النفاذيز ح وهي تدخل املتنقلة تتصاالاال إىل النفاذ إمكانية هذه السياسة باعتبارها سياسة ميكن اإلشارة إىل 1.2
 [.51رمسيالكومي احلنشور امل] يف انشره

 :وتشملت املتنقلة تصاالقطا  اال املتنقلة على تتصاالاالإمكانية النفاذ إىل تنطبق سياسة  2.2

 لدليل؛اخدمات ذلك خدمات الطوارئ و  يف )الصوت والبيانات والنطاق العريض(، مبا ةدمات املتنقلاخل  )أ( 

ومراكز دعم العمالء، واملواقع على  تصالذلك مراكز اال يف مبا ةاملتنقل تتصاالاالخدمات دعم عمالء  )ب( 
 ؛ونقاط البيع الويبشبكة 

واحلواسيب ية واهلواتف الذك ذات امليزاتاهلواتف ذلك اهلواتف األساسية و  يف النهائي، مبا املستعملأجهزة  )ج( 
 والتطبيقات املساعدة واخلدمات. اللوحية

[ هي اهليةة املسؤولة عن رسم السياسات الوطنية لتعزيز 52وزارةالالصلة من التشريع[ على أن ] وذ احلكم] ينص 3.2
األشخاص  نفاذذلك إمكانية  يف ، مباتتصاالقطا  تكنولوجيا املعلومات واال يف اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل

 اخلدمات والتطبيقات واألجهزة املتنقلة. إىلذوي اإلعاقة 

_______________ 
 .اإلعاقة ذوي األشخاص حلقوق املتحدة األمم اتفاقية من 2 املادة يف حمدد هو كما 50
 ي درج اسم املنشور ذي الصلة. 51
 اجلهة قبل نم ليس فيها وزارة لالتصاالت اليت البلدان يف أو) االتصاالت عن املسؤولة الوزارة قبل من إمكانية النفاذ سياسة ضعو  ينبغي 52

 املوقع يف نوقش كما.  اهليةة التنظيمية قبل من صوغ سياسة عن املسؤولية حىت بل هامة مدخالت مع وغالبا   ،(االتصاالت عن املسؤولة
www.ictregulationtoolkit.org/en/Section3259.html، أشكال عدة من بواحد الوزارة أن تتكون ميكن بالطبع: 

 االتصاالت؛ • 

 ؛(األخرى والوسائط البث ذلك يف مبا) اإللكرتونية االتصاالت  • 

 ؛(واملعلومات االتصاالت تكنولوجيا أو) التصاالتوا املعلومات تكنولوجيا  • 

 النقل؛ ذلك يف مبا التحتية، البنية  • 

 والتكنولوجيا؛ أو العلوم الصناعة مع باالقرتان  • 

 .االقتصادية الشؤون مثل آخر قطا  مع باالقرتان  • 

http://www.ictregulationtoolkit.org/en/Section3259.html
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 الوالية الوطنية 3

حيز  تخلد اليتموقع على اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )"االتفاقية"(  هو طرف]البلد[  1.3
لكامل التمتع ا من أجلية النفاذ كشرط لألشخاص ذوي اإلعاقة إمكانبتعرتف االتفاقية و  2008.53مايو  يف النفاذ

 اذلتوفري نفالتدابري املناسبة  اعتماداملوقعة  من األطراف تطلبتو   54جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية
 ت وخدمات الطوارئتصاالتكنولوجيا املعلومات واال غريهم، إىلعلى قدم املساواة مع  ،ألشخاص ذوي اإلعاقةا
 55نرتنت.خدمات اإلو 

املساواة أمام القانون. وهذا يشمل التمتع الكامل وعلى قدم املساواة جبميع احلقوق  يف دستور ]البلد[ يدعم احلق 2.3
شخاص أو لأل أو الدعم مايةتوفري احل ترمي إىل تدابري تشريعية وتدابري أخرى مثة ،لتعزيز حتقيق املساواةو واحلريات. 

مثل  ،إزالة العوائق اليت حتول دون النفاذ إىل اخلدمات األساسيةو . اجملحفالتمييز  بسبب نيفةات األشخاص احملروم
 التمتع الكامل باحلقوق واحلرياتمن ألشخاص ذوي اإلعاقة ا لتمكني شرط ضروري ،ت املتنقلةتصاالخدمات اال

 اجملتمع على قدم املساواة مع اآخرين. يف األساسية واملشاركة

هلدف املعلن أحكام رئيسية تدعم ا حتتوي على التشريعية والصكوكالسياسات  عدد منمثة ى الوطين، وعلى املستو  3.3
 تشمل: هيت. و تصاالتكنولوجيا املعلومات واال من النفاذ إىل األشخاص ذوي اإلعاقة أي متكنيهلذه السياسة: 

 ؛[اقتباس، وصف خمتصر ،اإلعاقة ياألشخاص ذو بشأن  /التشريعاتات]السياس )أ( 

 ؛اقتباس، وصف خمتصر[ ،مكافحة التمييز بشأن /التشريعاتات]السياس )ب( 

 ؛اقتباس، وصف خمتصر[ ،املشرتيات بشأن /التشريعاتات]السياس )ج( 

 ؛اقتباس، وصف خمتصر[ ،النفاذ إىل املعلومات بشأن /التشريعاتات]السياس )د( 

 ؛اقتباس، وصف خمتصر[ لشامل،والنفاذ ااخلدمة الشاملة  بشأن /التشريعاتات]السياس )ه( 

 ؛اقتباس، وصف خمتصر[ ،محاية املستهلك بشأن /التشريعاتات]السياس )و( 

 ؛صر[اقتباس، وصف خمت ،الوطين على الصعيدالطوارئ و من الداخلي األ بشأن /التشريعاتات]السياس )ز( 

 اقتباس، وصف خمتصر[. األخرى، /التشريعاتات]السياس )ح( 

_______________ 
 حلقوق دةاملتح األمم اتفاقية على املوقعة طرافمن األ البلد كان  إذا أي البلد، على انطبق إذا إال القسم ال يتعني تضمني هذا 53

 .اإلعاقة ذوي األشخاص
 .('5') الفر  الديباجة، اإلعاقة، ذوي األشخاص حلقوق املتحدة األمم اتفاقية 54
 :راحلص على سبيل املثال ال اإلعاقة، ذوي األشخاص حلقوق املتحدة األمم اتفاقية من 9 املادة املتوخاة، مبوجب احلصائل تشمل 55

 واالتصاالت؛ املعلومات تكنولوجيا إىل اإلعاقة ذوي األشخاص نفاذ بضمان إمكانية األطراف الدول التزام  • 

 البينية؛ والواجهات والربجميات واملعدات واالتصاالت حمتوى كل  بتوفري إمكانية النفاذ إىل االلتزام  • 

 علومات؛امل نفاذهم إىل لضمان إمكانية اإلعاقة ذوي لألشخاص ديلةب أشكال يف واملعلومات املساعدة بالتكنولوجيات النهوض  • 

 املناسب؛ الوقت يفو  إضافية تكلفة أي دون اإلعاقة ذوي لألشخاص ميسورة النفاذ وتقنيات أنساق يف للجمهور العامة املعلومات توفري  • 

 لألشخاص لنفاذا إمكانيات خمتلف يف الناس لعامة اتواخلدم التسهيالت من نو  أي تقدم اليت اخلاصة الكيانات ضرورة أن تنظر  • 
 اإلعاقة؛ ذوي

 امليسورة النفاذ؛ واالتصاالت املعلومات خدمات بتقدمي االلتزام من كجزء  الطوارئ خدمات بتضمني االلتزام  • 

 البلدان يف وخاصة ت،اإلنرتن ذلك يف مبا اإلعاقة، ذوي األشخاص بني املتنقلة واستعماهلا واخلدمات االتصاالت النفاذ إىل إمكانية تعزيز  • 
يب اللوحية املتنقلة واحلواس اهلواتف خالل من واالتصاالت تتم املعلومات تكنولوجيا خدمات إىل علما  بأن إمكانية النفاذ النامية،
 .الناشةة واملنصات التكنولوجيات من وغريها
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وجيا املعلومات النفاذ إىل تكنول إمكانية لدعم تطوير ثقافة وممارسة السياسة هو توفري إطار متكييناهلدف من هذه و  4.3
 ت املتنقلة، من خالل:تصاالاال إىل النفاذ إمكانية ت، وال سيماتصاالواال

 ؛نقلةت املتتصاالاال إىل النفاذ يتعني مبوجبها التعامل مع إمكانية حتديد املبادئ العامة اليت ( أ)

  ؛نقلةت املتتصاالالإىل ا كاملالالنفاذ  الرئيسية املستبانة أمام إمكانيةاحلواجز  ضحتديد وختفي )ب( 

النفاذ بني األشخاص ذوي اإلعاقة ومنظمات األشخاص ذوي  امليسورة ت املتنقلةتصاالاالبتعزيز الوعي  )ج( 
 اإلعاقة؛

ض التكاليف خف من أجلالعاملي  ووفورات احلجمولية، املعايري الد هاحتديد املعايري ذات الصلة، مبا في )د( 
 قابلية التشغيل املتبادل؛وتعزيز 

ميزات  حتتوي على اليتاملتنقلة  احملمولة وغريها من األجهزة ألجهزةلتعزيز التوفر التجاري على نطاق واسع  )ه( 
 56؛إمكانية النفاذ

شبكات ال إىلدون إعاقة  لألشخاص املكافئ بالنفاذوضع تدابري لضمان متتع األشخاص ذوي اإلعاقة  )و( 
 شبه احلضريةو املناطق احلضرية  يف واألجهزة واخلدمات والتطبيقات واحملتوى املقدمة للجمهور ةاملتنقل

 ؛الريفيةو 

، التطويررحلة مبكرة من م يف لنفاذ،ا املتنقلة امليسورة دماتاخلتعزيز تصميم وتطوير وإنتاج وتوزيع األجهزة و  )ز( 
خفضة ويف الوقت بتكلفة من مبيزات إمكانية النفاذتتمتع  املتنقلة اليتدمات اخلجهزة و األتتوفر  حبيث

 املناسب؛

عدم التمييز  لنفاذ من خالل متطلباتا املتنقلة امليسورةدمات اخلتعزيز القدرة على حتمل تكاليف األجهزة و  )ح( 
 واإلعانات واحلوافز، حيثما أمكن ذلك؛

 النفاذبإمكانية  يعزز النهوض مبا دون حتيزشفافة وتسوية املنازعات الؤسسي لضمان الرقابة امل طاراإلحتديد  )ط( 
 .ةاملتنقل تتصاالاال إىل

ة والتعليم خدمات الصحإىل النفاذ إىل البيةة املادية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية و  إمكانية ألمهية إدراكا   5.3
كني األشخاص ذوي اإلعاقة من التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان واحلريات مت يف تتصاالواال املعلومات وإىل

 ذه السياسة:هل الداعمة املبادئ التاليةجيب التمسك باألساسية، 

 عدم التمييز؛ )أ( 

 اجملتمع؛ يف املشاركة الكاملة والفعالة واالندماج )ب( 

 تكافؤ الفرص؛ )ج( 

 إمكانية النفاذ؛ )د( 

 ؛حتمل التكاليفالقدرة على  )ه( 

 .التوعية )و( 

_______________ 
 على بيع األجهزة املشغلني بعض يقتصر قد العاملية، السوق يف جتاريا   املتوفرة مولةاألجهزة احمل بعض يف امليسورة النفاذ مدجمة امليزات أن مع 56
 من املشغلني عمتن ال السياسة هذهو . العمالء من جانب التكاليف حتمل على القدرة لدواعي مدجمة نفاذ ميزات أي تنطوي على اليت ال رخصاأل

 .ملشغلا مبيعات عروض من جزءك  العاملية السوق يف جتاريا   تاحةرة النفاذ واملغري امليسو  رخصاألجهزة األ هذه تقدمي يف االستمرار
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فإن رتاتيجيات، اسمنتجات وخدمات و  مبا ختتص به من معرفة متعمقة ات املتنقلة لديهتصاالأن صناعة االبوإدراكا   6.3
ز إمكانية النفاذ تدابري لتعزيالاختاذ  على الصناعة دوائرتشجع هذه ت املتنقلة تصاالاال إىل النفاذ إمكانية سياسة

 تنظيم املشرتك[]ذاتية أو بال مدونة لقواعد السلوك وضع تشجَّع على املتنقلة تتصاالاالصناعة  كذا فإنوهاملتنقل. 
هذا  يف وجد مدونة لقواعد السلوكت ال حيثو . ةت املتنقلتصاالاالإىل  ألشخاص ذوي اإلعاقةانفاذ بشأن إمكانية 

 57لتنفيذ هذه السياسة. وائحالل أن تضعالتنظيمية الوطنية[  اهليةة] على يتعني، الشأن

 المبيعات ومنافذ التجزئة ورعاية العمالء وتوعية الجمهور 4

ي اإلعاقة أمر بالغ ألشخاص ذو صاحل االنفاذ ل امليسورة توفر املنتجات واخلدمات املتنقلةبذه السياسة و هب إن التوعية 1.4
اخلدمة الشاملة  وقواهليةة التنظيمية الوطنية وصند] ت.تصاالاألمهية لتعزيز إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واال

لنفاذ ا امليسورة قلةاملتن تتصاالاال نتجات وخدماتمب التوعيةت املتنقلة[ مسؤولة عن تصاالوصناعة اال الشاملوالنفاذ 
ري وفاجملتمع. وينبغي ت وباقي أفرادلألشخاص ذوي اإلعاقة وفوائد التقنيات املساعدة لألشخاص ذوي اإلعاقة 

بة باستخدام من خالل القنوات املناس والرتويج هلاطلب العلى  بأنساق ميسورة النفاذ بناءللجمهور  املتاحةاملعلومات 
حلاجة( الفيديو، حسب ا يف أو الوصف السمعي اتلغة اإلشار أو  العرض النصيذلك  يف ت الفعالة )مباتصاالاال

 األشخاص ذوي اإلعاقة. للوصول إىل

 مليسورةا املنتجات واخلدمات املتنقلةب ا  منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة علم احلرص على إحاطة نيشغلامل علىجيب  2.4
أنوا   تلفخم متثل األشخاص ذوي واليت اإلعاقةب املعنية قاعدة بيانات للمنظمات إنشاءلنفاذ املتاحة من خالل ا

 .امليسورة النفاذ املعروضةاملتنقلة املعلومات بشكل دوري عن اخلدمات واملنتجات ب وتزويدهم، ةاإلعاق

اهليةة مدونة لقواعد السلوك أو[ ]لوائح[ على عاتق الوزارة و  من]ا هب وما يرتبطذه السياسة هب التوعية مسؤولية تقعو  3.4
التنظيمية الوطنية على التوايل. وباإلضافة إىل ذلك، يتم إجراء مسح سنوي من قبل ]الوزارة املسؤولة عن تكنولوجيا 

املنتجات ب ةالوطني توعيةالت أو اهليةة التنظيمية الوطنية حسب متطلبات البلد[ لتقييم مستويات تصاالملعلومات واالا
 النفاذ.امليسورة  ةاملتنقل تتصاالجمال اال يف واخلدمات واألجهزة واملبادرات

ئ املقدمة من خالل اهلواتف استخدام خدمات الطوار  مناألشخاص ذوي اإلعاقة  متك ن كيفيةبتوعية اجلمهور و  4.4
املسؤولة واهليةات العامة  58حاالت الطوارئ يف النداءاملتنقلة هي مسؤولية السلطات العامة ومقدمي اخلدمات ومراكز 

الوعي. وينبغي توفري املعلومات  توفرجيب على األطراف أن تتعاون من أجل ضمان و  59خدمات الطوارئ. عن
 ترويجغي . وينبمنظماهتموإشراك األشخاص ذوي اإلعاقة وممثلي  مبسامهة النفاذميسورة  بأنساقللجمهور  املتاحة

 األشخاص ذوي اإلعاقة. متناول يف اليت هيهذه املعلومات من خالل القنوات املناسبة 

ب على جي، تهإعاقعلما  بأو الشركة املصنعة  ةدماخل أو مقدم هلاتف املتنقلاشخص ذو إعاقة مشغل  دحيطعندما  5.4
 علما  لك املسته أن دحيطمناسب،  نسقللمستهلك ويف  دون تكلفةأو الشركة املصنعة،  ةدماخل أو مقدم شغلامل
ل مساعدة عن معلومات دعم املنتج، من أج املتوفرة، فضال   ة امليسورة النفاذاخلدمات واملنتجات وامليزات املتنقلب

 .وحيازهتا واستخدامها النفاذامليسورة يزة املنتج أو املأو  ةدمة املتنقلاخلعلى العثور  يف املستهلك

_______________ 
 وميكن. تنقلةامل تتصاالاال إىل اإلعاقة ذوي ألشخاصا جمال إمكانية نفاذ يف سلوكقواعد ال دونةمل توجيهيةال ملبادئبشأن ا A امللحق انظر 57

 إلمكانية النفاذ إىل نموذجيةال لوائحبشأن ال B امللحق انظر –ةة التنظيمية الوطنية اهلي قبل من لوائح شكل يف السلوك قواعد مدونة صوغ أيضا  
 .التنظيم خيارات بشأن 1القسم  ،1 وحدةال أيضا   انظر. املتنقلة تتصاالاال
 للتأكد املسؤولة هليةةا قبل من موازية لوائح وإال يتعني وضع وزارة،ال أو اهليةة التنظيمية الوطنية اختصاص ضمن وعندما تكون االقتضاء عند 58
 .إنفاذها إمكانية من
 للتأكد املسؤولة هليةةا قبل من موازية لوائح وإال يتعني وضع وزارة،ال أو اهليةة التنظيمية الوطنية اختصاص ضمن وعندما تكون االقتضاء عند 59
 .إنفاذها إمكانية من



 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا إمكانية النفاذ إىل النموذجية بشأن السياسة تقرير

 

 40 

شراء  م منهالعمالء ذوي اإلعاقة ومتكين توعيةومقدمي اخلدمات ضمان  ت املتنقلةتصاالاالمشغلي  على جيب أيضا   6.4
وعلى  النداءمراكز  عليها ويفشركة أو تسيطر المتلكها  اليت حمالت البيع بالتجزئة يف اخلدمات واألجهزة وامللحقات

خاص ذوي اإلعاقة األش إحاطة أيضا   شغلنيامل علىجيب و اإلنرتنت ومن خالل البيع املباشر عن طريق اهلاتف. بكة ش
ألشخاص ذوي ستهدف اي الذيذلك من خالل التسويق  يف النفاذ مبا امليسورة املنتجات واخلدمات املتنقلةب ا  علم

 .ضاءحسب االقت تصالاستخدام وسائل بديلة مناسبة لالباإلعاقة 

على ني مدربني موظف تضمالعمالء  خدمة مكرسة لرعايةت املتنقلة ومقدمي اخلدمات توفري تصاالمشغلي اال علىجيب  7.4
 بأنساقمالء ت العاتصاال، وكذلك توفري مجيع واملتاجر احملددة النداءمراكز  يف ذلك يف ذوي اإلعاقة مبا التعامل مع

 ميسرة.

 المنتجات والخدمات واألجهزة 5

جات واسعة من املنت طائفةومقدمي اخلدمات توفري خيار من  ت املتنقلةتصاالاالمشغلي شبكات  منطلب ي   1.5
خمتلف  ألشخاص ذويا تليب متطلبات متفاوتة ووظائف وأسعار هلا ميزاتالنفاذ  امليسورةواخلدمات واألجهزة املتنقلة 

 أنوا  اإلعاقة.

قطا   يف تأثري يذكر من حيث سياسات املشرتيات اهل ليسلسياسة[ ل واضعةواجلهة ال]اهليةة التنظيمية الوطنية  2.5
ركات املصنعة ومقدمي اخلدمات والش املتنقلةشبكات المشغلي  على عاتق سؤوليةامل تقع. ولذلك ت املتنقلةتصاالاال

 وتشرتيها وتقدمها فرهاو تميع السلع واخلدمات اليت جل بالنسبة العامليبادئ التصميم مبتسعى إىل ضمان االلتزام كي ل
 لجمهور.ل

دمات اخلاألجهزة و  وطين عن توفرال على الصعيد ةسنويدراسة استقصائية نشر ت[ و اهليةة التنظيمية الوطنيةجتري ] 3.5
وجتار  ت املتنقلةتصااليوفرها مشغلو شبكات االاليت و أنوا  اإلعاقة  خمتلف ألشخاص ذويل املتنقلة امليسورة النفاذ

 شيا  امت ،ت املتنقلةصاالتاال يف توفر التقنيات املساعدة لالستخدام أيضا   ةالسنوي هذه الدراسة تتناولو . افيه التجزئة
السلوك  مدونة لقواعد من] هبا وما يتصلذه السياسة هباألشخاص ذوي اإلعاقة  توعيةعن  أدناه، فضال   9 القسممع 

 مليسورة النفاذ. املتاحة وا ت املتنقلة املساعدةتصاالاالوبأو[ ]لوائح[ 

لالستخدام من قبل اجلمهور.  املتاحةمجيع األجهزة واملعدات  60أوماط تعتمد أن[ للهيةة التنظيمية الوطنية]جيوز  4.5
 الشبكات شغليمل وال دحق. إمكانية النفاذلتعزيز  الالزمة االعتبار التدابري يف اعتماد األوماطعمليات  أن تأخذ وميكن
 السلع واخلدمات املعتمدة. ومطبتعديل  أن يقوموامات واملصنعني ومقدمي اخلد ةاملتنقل

فةات معينة من السلع واخلدمات  نأبش 61للحد األدىن للنفاذ صدر معايري أداءتلهيةة التنظيمية الوطنية[ أن ل]جيوز  5.5
 يري األداء هذه متطلباتاأنوا  معينة من اإلعاقة. وحتدد مع للمستعملني ذوي واليتها القضائية يف اليت ينبغي توفريها

االعتبار  يف ية وتأخذساحلذهنية أو الأو  دراكيةاإل أو البدنيةالنفاذ لتلبية احتياجات املستعملني ذوي اإلعاقات  إمكانية

_______________ 
املوافقة على  من بد ال ،عموما  و  .السالمةاملتعلقة بو  التقنية التنظيمية املتطلبات من جمموعة دنيا يليب الذي جلمنتَ ل على النمط املوافقة نحمت 60

 االمتثال يشار إىل ما وغالبا  . العامل من بلد آخر يف ختتلف معني منتج بشأن تطلباتامل فإن وبالتايل معني، بلد يف ما جمنتَ ببيع  السماح قبل النمط
 .املنتج من اخللفي اجلزء على المةع وضععلى النمط ب وافقةامل ملتطلبات

the-it/about-and-municationsstandards/com-and-board.gov/guidelines-www.access-املوقع:  انظر مثاال  لذلك يف 61

standards-508-standards/section-508-section 

http://www.access-board.gov/guidelines-and-standards/communications-and-it/about-the-section-508-standards/section-508-standards
http://www.access-board.gov/guidelines-and-standards/communications-and-it/about-the-section-508-standards/section-508-standards
http://www.access-board.gov/guidelines-and-standards/communications-and-it/about-the-section-508-standards/section-508-standards
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النفاذ مثل  يسورةامل قواعد بيانات األجهزة املتنقلة اإلحالة إىلذلك عن طريق  يف ، مباالسوق يف توفر هذه امليزات
 62املتنقلة. تتصاالأجهزة االعي منتدى مصن

[ من نشر هذه شهرا   12غضون ] يف ألداء الدنيا هذه من قبل اهليةة التنظيمية الوطنيةامعايري  ينبغي حتديد 1.5.5
 السياسة.

 [ من التاريخ الفعلي لنشر معايري األداء الدنيا.شهرا   18] بعد ذه القائمة إجباريا  هل يصبح االمتثال 2.5.5

ت املتنقلة تصاالبالتشاور مع ممثلي صناعة اال ا  القائمة دوري أن تستعرضلهيةة التنظيمية الوطنية[ لي ]ينبغ 3.5.5
 ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة.

مليسورة امع العمالء، جانب هام من جوانب تقدمي اخلدمات  ونتعاملي أولةك الذينتدريب املوظفني، وال سيما و  6.5
لألشخاص  ةفاذ املتاحدعم خيارات النو دربني لتعزيز املوظفني امل تسخري ةاملتنقلت تصاالاالصناعة وجيب على . النفاذ

 اللغات الرمسية.بؤالء األفراد هلأن توفر املعلومات ودعم العمالء  عليها ذوي اإلعاقة، وجيب

 التطبيقات 6
ألشخاص افاذ من املهم تعزيز إمكانية ن فإنتغلغل النطاق العريض واستخدام اهلواتف الذكية،  يف املشهود لنمول نظرا   1.6

 63ذوي اإلعاقة إىل التطبيقات املتنقلة.

دمي خدمات النهائي من قبل مق املستعملأجهزة  يف أو احململة مسبقا   املطورة الشائعةالتطبيقات تكون جيب أن و  2.6
 النفاذ لألشخاص ذوي اإلعاقة. ميسورة ةاملتنقل تتصاالاال

تكون أن إعاقة معينة وي ذاليت هتدف إىل حتسني النفاذ لو  مسبقا   املركبة ات التكنولوجيا املساعدةتطبيق حتتاج ال وقد 3.6
 خمتلف أنوا  اإلعاقة. من ذويمجيع املستعملني  ميسورة النفاذ من قبل

ت تطبيقاال اتمقدمي خدم قيام، ضمان عمليا   ، إىل أقصى حد ممكنت املتنقلةتصاالاالشغلي شبكات مل وينبغي 4.6
 امليسورة تطبيقاتلاتدابري لتشجيع تطوير ال بوضع شبكاهتا ونستخدمي الذينالالسلكية ومقدمي خدمات اإلنرتنت 

لنفاذ ا امليسورة التطبيقاتب التوعيةوكذلك  لديهم )stores" "app(ات التطبيق متاجر إىلالنفاذ  إمكانية النفاذ، وضمان
 64.املتاحة

_______________ 
: املوقع يف )GARI MMF(املبادرة العاملية لإلبالغ عن إمكانية النفاذ  –ملنتدى مصنعي األجهزة املتنقلة  بياناتال قاعدة على االطال  ميكن 62

www.mobileaccessibility.info/ .ميةواهليةات التنظي واملشغلني الصناعية الحتاداتل الويب شبكة مواقع خالل من حاليا   متاحة وهي 
 .وأسرتاليا املتحدة الواليات يف ذلك يف مبا ،تتصاالالل

. التطبيقات بائعي أو طوريم شؤون نظمت ال [لتنظيمية الوطنيةاهليةة ا] وأن ثالثة أطراف توفرها ما والتطبيقات غالبا   احملتوى أن[ البلد] يدرك 63
 التطبيقات، ودعم ببيع يتعلق فيما اخلدمات ومقدمي املتنقلة شبكاتال ملشغلي إمكانية النفاذ التزامات حتديد إىل السياسة هذه تسعى ال لذلك،و 

 هذه كانت  طاملا مات،اخلد ومقدمو املتنقلة شبكاتال مشغلو يبيعهااليت  األجهزة يف تعمل اليت املساعدة، التكنولوجيا برجميات ذلك يف مبا
 من مسبقا   مركبة غريو  اخلدمات ومقدمي املتنقلة شبكاتال مشغلي سيطرة خارج كانت  طاملا احلال هو هذاو . ثالثة أطراف قبل من التطبيقات تبا 

 ذوي لألشخاص اذالنف إمكانية حتقيق أو اخلدمات مقدمي خدمة غيلتش متكنيألغراض  يقصد تركيبها أو اخلدمات ومقدمي املشغلني هؤالء قبل
 .اإلعاقة

 اتفاقات ديهال اليت الصناعية االحتادات إىل البلدان، بعض ، يفاإلنرتنت خدمات ومقدمو الالسلكية التطبيقات خدمات مقدمو نتميي 64
 فيه املرغوب غري توىاحمل بإزالة يتعلق فيما ،املتنقلة شبكاتال غليمش مع التجارية اتاالتفاق من كشرط  وأحيانا ،املتنقلة شبكاتال مشغلي مع
 الالسلكية تالتطبيقا خدمات ضرورة أن يتناول مقدمو لتشمل اتاالتفاق هذه نطاق توسيع وميكن. بذلك إخطار علىبناء   قانوينال غري أو

 التطبيقاتو  الويب مواقع إىل النفاذ إمكانية لتعزيز كأداة  تخدمتس أن ميكن النحو هذا وعلى ،مسألة إمكانية النفاذ اإلنرتنت خدمات ومقدمو
 جمال يف والتكنولوجيا وقوالس السياسة تطورات مع يتماشى مبا دوري بشكل وميكن استعراض هذه املسألة. املتنقلة والشبكات اهلواتف على املتاحة

 .املتنقلة التطبيقات

http://www.mobileaccessibility.info/
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 .مهباصة اخل اتتطبيقال متاجر إىل النفاذ إمكانية ضمان ت املتنقلةتصاالاالمقدمي خدمات  علىجيب و  5.6

 الرسوم والخطط الخاصة و/أو المخفضة 7

اليف القدرة على حتمل تكفإن ، هات وتوفر تصاالمنتجات وخدمات وأجهزة االإىل النفاذ  إمكانيةباإلضافة إىل  1.7
 يشملو عاقة. لألشخاص ذوي اإل ةرئيسي اتأن تشكل حتدي النفاذ ميكن أيضا   امليسورة املنتجات واخلدمات املتنقلة

يقدم  ال قد ،ذلك . مثالاالستفادة منهاعلى  ينقادر  واكوني ال جمموعة كاملة من اخلدمات اليت قدمقابل دفع ذلك ال
لى عالصم الذين يعتمدون على البيانات وليس للمستعملني هي مناسبة و فقط  رزما  قاصرة على النص ونشغلامل

 ظلمونيإضافية خلدمات التتابع، وبالتايل  ا  رسومت املتنقلة تصاالاالشبكات  وفرض مشغليأو قد  ،وتالص
  مستخدميها.

اإلعاقة بعض  وو األشخاص ذهبا ستخدم يالطريقة اليت  يف االختالفات وملراعاةلضمان القدرة على حتمل التكاليف،  2.7
و/أو  ومقدمي اخلدمات تقدمي أسعار وخطط خاصة ت املتنقلةالتصااالشغلي ينبغي ملت املتنقلة، تصاالخدمات اال

اهليةة التنظيمية الوطنية كل  خيطرأن  على املشغل جيبو  65خمفضة، حسب االقتضاء، للمستخدمني ذوي اإلعاقة.
كانية املعنية بإم لجنةالمنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة و/أو  التشاور معينبغي  ، كماططاخلو  األسعارذه هبعام 

 67.وتطورهاتصميمها ل بالنسبة 66تتصاالإىل تكنولوجيا املعلومات واال لنفاذا

و/أو  ةاصاخل خبطط األسعار علما   اجلمهور إحاطةت املتنقلة ومقدمي اخلدمات تصاالمشغلي اال علىجيب  3.7
فيما  علوماتامل تقدمومواقع الويب وغريها، حيث  املنافذمجيع املنصات، مبا فيها  يف خفضة واخلدماتامل

 سعار واخلطط العامة.األيتعلق ب

 خفضة.املو/أو  ةاصاخلر اسعاألخطط  لالستفادة منمعايري التأهل  اإلعالن عنت املتنقلة تصاالمشغلي اال علىجيب  4.7

 68خدمات الطوارئ 8

 ذوي ألشخاصل ميسورة النفاذت املتنقلة ومقدمي اخلدمات تقدمي خدمات طوارئ تصاالمشغلي اال علىجيب  1.8
 قني.الألشخاص غري املع املتاحة للخدمات مكافةةاإلعاقة 

_______________ 
لنداءاهتم أكثر  التتابع خدمات يستخدمون الذين األشخاص واشرتاط أال يدفع سمع،ال ضعاف/للصم فقط النص خطط املثال، سبيل على 65
 .تتابع دون ي دفع للنداءات مما
معنية بإمكانية النفاذ  نةجل إنشاء قد تعمد اهليةة التنظيمية الوطنية إىل ت،تصاالواال املعلومات تكنولوجيا تعميم إمكانية النفاذ إىل أجل من 66
 اإلعاقة ذوي ألشخاصا مشاركة ضمانلو  املستخدمني، مصاحل تعزيز إىل الرامية القانونية األهدافب للنهوض تتصاالواال علوماتامل تكنولوجيا إىل

 لصناعةل مدونات قواعد السلوك أو واللوائح السياسات بوضع كل املعنية اجلهات من وغريها الصناعةدوائر و  اإلعاقة ذوي األشخاص منظماتو 
اللوائح بشأن اإلعاقة و  لسياساتل بالنسبة ال ،اإلرشاد املعنية بإمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لجنةفر الوتو . البداية ذمن

 أن ينبغي اليت) عريفيةالت اللوائح ذلك من رتاوحي قدو . اإلعاقة ذوي األشخاص على تؤثر قد اليت واللوائح السياسات بل تتناول أيضا  كل فحسب
 بشأن نفاذ لرتخيصا شروط من قبيل) الرتخيص شروطإىل ( املستخدمني من معينة لفةات خفضةامل أو/و اخلاصة التعريفات االعتبار يف تأخذ

 والسياسايت القانويناإلطار : 1 وحدةال من 4 القسم يف التفصيل من مبزيد هذا ويناقش. إمكانية النفاذ معايري بشأن املشورة تقدميإىل  ،(اجلمهور
 خالل من اهلدف نفس قحتقي ميكن ،من هذا القبيل جلنة ما بلد ينشئ ال وعندما. تتصاالواال املعلومات تكنولوجياإلمكانية النفاذ إىل تنظيمي وال

 .اإلعاقة ذوي األشخاص يشمل الذي مع اجلمهور لتشاوررهنا  با القائمة للوائح الدوري االستعراض
 وأن األسعار تنظيم امنظ يف نظري أن بلد كل  على جيبو . منها ملوافقةالتماس ا وليس إلحاطتها علما  اهليةة التنظيمية  إبالغ هو االشرتاط 67

 .ناسبامل االشرتاط على النحو كيفي
 وداجلهب يقرتن أن ينبغيو . ةخاص بأمهية شرطال هذايتسم  اجملاورة، الدول إىل احلدود عرب الناس حركة من كبري  قدر فيها يوجد اليت البلدان يف 68

 معرفة املنطقة يف اإلعاقة ذوي للمستخدمني يضمن وهذا. الطوارئ خدمات إىل للنفاذ املستخدمة القصرية واألرقام الشفرات مواءمة إىل الرامية
 .إضافية جهود بذل إىل احلاجة دون قصريةال والشفرات الطوارئ أرقام
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فية اطر ملعدات املا من قبيلحياهتم اليومية،  يف تصالاستخدام وسائل اال مناإلعاقة  واألشخاص ذو ينبغي أن يتمكن  2.8
طوارئ لخبدمات ا تصالعلى اال ينقادر  واإىل خدمات الطوارئ، وجيب أن يكون للنفاذوطريقة التواصل واخلدمات 

 يستخدمونه. الذي هازاجلأو  ت املتنقلةتصاالاالمهما كانت تكنولوجيا  جمانا  

لصم لسمح ت إتاحة خدمةغضون ]سنتني[ من نشر هذه السياسة،  يف ،ت املتنقلةتصاالمشغلي االيتعني على  3.8
أو إرسال  69الفعليالوقت  يف ، من خالل نصواحلصول على إخطار باالستالمنص  بإرسالضعاف السمع ل أو

 املسؤولة السلطة لدى لطوارئادمة خلإىل رقم اخلط الساخن  70يخدمات تتابع فيديو عرب  يةطوارئ فيديو  إخطارات
 ذلك، لتمكني استجابة سريعة. أمكن، حيثما الفعليالوقت  يف

عن رئ مبعلومات واوكاالت الط تزويدغضون ]سنتني[ من نشر هذه السياسة،  يف ،ت املتنقلةتصاالشغلي االمل ينبغي 4.8
 ا  شرتكإذا كان املتصل م ،ةاملوقع اجلغرايف متاح عن املعلومات ما تكون، حيثملصدر النداء واإلشارة 71املوقع اجلغرايف

 72،73إعاقة. مسجال  على أنه ذو

تأهب التنسيق مع الوكاالت الوطنية ملواجهة الكوارث والعلى  ،غضون ]سنة[ يف ،]اهليةة التنظيمية الوطنية[ تعمل 5.8
مع مشغلي و  هذه املتطلبات حاالت الطوارئ واإلشراف على يف تتصاالمتطلبات اال وضع جمال يف حلاالت الطوارئ

وي اإلعاقة لألشخاص ذ أنساق ميسورة النفاذ يف الطوارئ والسالمة العامة إنذارات توفر ت املتنقلة لضمانتصاالاال
 للمكفوفني(. معيةالس واإلنذاراتالبصرية للصم  اإلنذارات ذلك )مثال

ت اإلعاقة على بينة من خدما واألشخاص ذو  يكون تكون فعالة، فمن األمهية مبكان أنأن دمات الطوارئ إذا أريد خل 6.8
ألشخاص ذوي ل االيت ميكن هب كيفيةال بشأن على وجه التحديد وتوعية اجلمهورالنفاذ.  وامليسورةالطوارئ املتوفرة 

ت تصاالمشغلي االو اهليةة التنظيمية الوطنية  وهي من مسؤولية ةإلزامي مسألة رئاإلعاقة استخدام خدمات الطوا
 75واهليةات العامة املسؤولة عن خدمات الطوارئ. 74حاالت الطوارئ يف النداءاملتنقلة ومقدمي اخلدمات ومراكز 

 لب.طالى ميسرة وكذلك باللغات الرمسية، بناء عل بأنساقللجمهور  املتاحةوينبغي توفري املعلومات 

 زيزاحلد األدىن من املتطلبات، وأي متطلبات أخرى معقولة لتع إدراج ينبغي أن تضمن ]اهليةة التنظيمية الوطنية[ 7.8
ت تصاالاعة االتضعها صن مدونة لقواعد السلوك يف وائح محاية املستهلك[ أول] يف ،حالة الطوارئ يف النفاذ إمكانية
 .([شهرا   12غضون ]سنة ) يف املتنقلة

_______________ 
املوقع  يف 112 الوصول إىل الرقم مشرو و  /www.realtimetext.orgاملوقع  يف الفعلي الوقت يف النصاملعنية ب العمل فرقة انظر 69

www.reach112.eu/view/en/index.html. 
 وماتاملعل تكنولوجيا إلمكانية النفاذ إىل التنظيميو  والسياسايت قانوينال اإلطار: 1 وحدةال ،1 اإلطار يف التتابع خدمات تعريف انظر 70
 .تتصاالواال
 .)GPS( املواقع تحديدل العاملي نظامال أو متنقل هلاتف يةراديو  إشارة اجلغرايف بواسطة املوقع عن املعلومات مجع مثال   ميكن 71
 .اخلصوصية قوانني مع فيها تعارضي ال اليت لدانالب يف إال الفقرة هذه يف عليه املنصوص نطبق االلتزامي ال 72
for-system-Polands-unews.itu.int/en/3830https://it- :بولندا يف الطوارئ حالة اجلغرايف يف املوقع معلومات تنفيذ انظر 73

portability.note.aspx-number-facilitating-and-calls-emergency-locating 
 للتأكد املسؤولة هليةةا قبل من موازية لوائح وإال يتعني وضع وزارة،ال أو اهليةة التنظيمية الوطنية اختصاص ضمن وعندما تكون االقتضاء عند 74
 .إنفاذها إمكانية من
 للتأكد املسؤولة هليةةا قبل من موازية لوائح وإال يتعني وضع وزارة،ال أو اهليةة التنظيمية الوطنية اختصاص ضمن وعندما تكون االقتضاء عند 75
 .إنفاذها إمكانية من

http://www.realtimetext.org/
http://www.reach112.eu/view/en/index.html
https://itunews.itu.int/en/3830-Polands-system-for-locating-emergency-calls-and-facilitating-number-portability.note.aspx
https://itunews.itu.int/en/3830-Polands-system-for-locating-emergency-calls-and-facilitating-number-portability.note.aspx
https://itunews.itu.int/en/3830-Polands-system-for-locating-emergency-calls-and-facilitating-number-portability.note.aspx
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لهيةة التنظيمية الوطنية[ أن تكفل التنسيق السليم مع الوكاالت الوطنية ملواجهة الكوارث والتأهب حلاالت لينبغي ] 8.8
 لى سبيل املثالعمل هذا التنسيق، ت. وينبغي أن يشى تنفيذهااألحكام املذكورة أعاله واإلشراف علوضع  يف الطوارئ

النفاذ  ومتكنيط تعددة الوسائاملقليمية اإلوطنية أو ال اإلنذارظم ن يف ةنقلاملت تتصاالاال دمج شبكات على ،احلصر ال
األجهزة احملمولة  يف املرئيةشارات اإلجتاوز من السالمة العامة  لتمكني إنذارات امليسورة النفاذ التطبيقات اجملاين إىل

 عمليمستقبل مجيع  من كنإىل أقصى حد مم وفهمها مسا  اإلنذاراتلضمان  وأوضا  الرننياملستعملني  لدى
 املتنقلة واألشخاص ذوي اإلعاقة بشكل خاص. تتصاالاال

 التكنولوجيات المساعدة 9

ي لألشخاص ذو  يةالتأهيلية و التكيفو  املساعدة األجهزة يتضمن جامع شاملمصطلح  (AT)املساعدة  التكنولوجيا 1.9
عزز ت اهنأ هامة من حيث املساعدة والتكنولوجياا. واستخدامه هااختيار  يف شمل العملية املستخدمةي كمااإلعاقة  

وذلك ة كبرية، بصعوب يؤدوهناأو  اعلى حتقيقه ما كانوا خالف ذلك ليقدروامن أداء مهام  الناستمكني بستقاللية اال
فإن لسياسة، ألغراض هذه او . هاالتفاعل مع أساليباملهام أو تغيري  هذهمن خالل تعزيز التكنولوجيا الالزمة إلجناز 

ملعلومات تكنولوجيا ا جمال يف املساعدة تشري إال إىل التكنولوجيات ال ،معر فة يالتكنولوجيا املساعدة، كما ه
حلرص الهيةة التنظيمية الوطنية وصندوق اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل[ لينبغي ]ه يعتقد ]البلد[ أنو  76ت.تصاالواال

السوق املفتوحة  يف إتاحتهاو  ت املتنقلةتصاالاالأجهزة أو خدمات  يف هااملساعدة الستخدام تالتكنولوجيا على توفر
 .تدعم هذه التكنولوجياويف التوزيع و اإلنتاج و الشراء  يف وضع خطط حوافز لتحسني وفورات احلجمب

مات خد وأ املخصصالعامة للتعليم  الصناديقمن  ميولأو  يشرتىاملساعدة  تمن التكنولوجيا كبريا    أن جزءا   مبا 2.9
فعلت كن تإن مل  ،يتعني على اهليةة التنظيمية الوطنيةمكان العمل أو رعاية املسنني،  يف أو التيسريإعادة التأهيل 

 الصعيدلى ع املستعملنيوالتدريب ودعم  ءالشرا عمليات احلكومية األخرى لتحسني الوكاالتتعاون مع أن ت، ذلك
 وطين.ال

 تتوفر التكنولوجيا يف حتليل الفجوة إىلاحلكومية األخرى،  الوكاالتالتعاون مع اهليةة التنظيمية الوطنية، بتعمد  3.9
 اإلجراءات احلكومية، مثل فيها أن تتخذ املساعدة لألشخاص ذوي اإلعاقة من أجل حتديد اجملاالت اليت ميكن

 املساعدة القابلة تولوجياالتكناليت تنطوي على ميزات إمكانية النفاذ أو املكتبية  الربجمياتاملشرتيات العامة من 
 77.املساعدة تاملدعومة من التكنولوجيا املشرتياتأو  للتحميل جمانا  

اهليةة ]تعمل  اللغات الرمسية للبلد، يف أو التعرف على الصوت إىل كالمنص تتوفر تكنولوجيا حتويل ال ال عندما 4.9
سسات عن املؤ  ومقدمي التكنولوجيا، فضال  [ مع ]صندوق اخلدمة الشاملة[ ومقدمي اخلدمات التنظيمية الوطنية

  .تهاوخدم تهاتقدمي مقرتحات من أجل تطوير هذه احللول وصيانإىل  لدعوةا يف األكادميية

 التمويل والحوافز )صندوق الخدمة الشاملة والنفاذ الشامل( 10

شخاص ذوي األنفاذ   إمكانيةهو توفريوالنفاذ الشامل  الشاملة اخلدمة اهلدف الرئيسي الذي تسعى إليه صناديق 1.10
 إلمكانية تنظيميوال ايتسياسالقانوين و الطار اإل :1 وحدةال وتوفر ت.تصاالاإلعاقة إىل تكنولوجيا املعلومات واال

الشاملة خدمة لل سليما   ت األحكام الرئيسية اليت من شأهنا أن توفر إطارا  تصاالتكنولوجيا املعلومات واال إىل النفاذ
 والنفاذ الشامل. الشاملة اخلدمة صناديق نطاق واستخدامالذلك التعاريف و  يف ، مبالوالنفاذ الشام

_______________ 
 .تحركةامل الكراسي مثل التنقل على املعينة الوسائل املثال، سبيل على ،أيضا   التكنولوجيا املساعدة شملت 76
. املتحدة الواليات يف املكفوفني الصم للمستعملني املعدات توزيعبشأن  )FCC( تتصاالالل دراليةيالف اهليةة برنامج انظر 77

program-distribution-ipmentequ-blind-deaf-www.fcc.gov/guides/national  

http://www.fcc.gov/guides/national-deaf-blind-equipment-distribution-program
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الشاملة اخلدمة  ندوقصستخدم يلصندوق، ينبغي أن ا إىلت املتنقلة تصاالاال ومشغل اليت تقدم هباباملسامهة  اعرتافا  و  2.10
صوص تدعم على وجه اخلو ت املتنقلة. تصاالالا إىل النفاذ إمكانية أهداف وبلوغلدعم هذه السياسة  والنفاذ الشامل

 :مبا يليهذه السياسة الفكرة القائلة 

 78للحصول على املساعدة املالية من الصندوق؛ ني]البلد[ مؤهل يف مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة يكون ميكن أن )أ( 

ن و املعلماألجهزة و و الربجميات  واخلدمات ومصنع وومقدم ،ت املتنقلةتصاالاال ومشغل ميكن أن يستفيد )ب( 
 ملعنيةا اخلدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة واملنظمات الذين يقدمون نو ن املهنيو ن واملدربو ن املتخصصو واملرب

 ت املتنقلة؛تصاالاال إىل ألشخاص ذوي اإلعاقةانفاذ  إمكانية من الصندوق ألغراض ضمان ،اإلعاقةب

 التكنولوجياتو فوائد األجهزة املتنقلة بو  نقلة املتاحةاملت دماتباخل للتوعيةلصندوق استخدم أن ي   ميكن )ج( 
خرى من املساعدة وخدمات الدعم األشكال األعن  ذلك التكنولوجيات اجلديدة، فضال   يف ، مبااملساعدة

 79؛اجملتمع وسائر أفرادوالتسهيالت لألشخاص ذوي اإلعاقة 

ي الشاملة والنفاذ الشامل[ مع األشخاص ذو  صندوق اخلدمةاهليةة التنظيمية الوطنية/ينبغي أن تتعاون ] )د( 
منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة واللجنة املعنية بإمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات و  ،اإلعاقة

ها، احلكومية وغري  واملنظماتألشخاص ذوي اإلعاقة ا ومناصريت املتنقلة تصاالاال وصناعة 80تتصاالواال
النفاذ  يسورةت املتنقلة املتصاالااللزيادة توفر أجهزة وخدمات  ة،والدولي ةوالوطني ةاحمللي ياتعلى املستو 
 .هاواستخدام

 يتسبب ةت املتنقلتصاالاالإىل سياسة النفاذ لت املتنقلة أن االمتثال تصاالاال صناعة يف أي عضو مؤهل عندما يثبت 3.10
لتمس ياخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل صندوق  ميكنه أن يتقدم بطلب إىل، مفرطمايل غري متناسب أو  ءعب يف

 .هلا لتمكينه من االمتثال فيه الدعم

 81اجلمهور، [، عالوة على التشاور معاهليةة التنظيمية الوطنية]إدارة صندوق اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل/على جيب  4.10
وأن توفر ة تشمل األشخاص ذوي اإلعاقاليت ينبغي أن و  احملرومة من اخلدمةنشر مبادئ توجيهية حتدد اجملتمعات أن ت

 دعم من الصندوق.البشأن العمليات واملعايري لألشخاص املؤهلني للحصول على  اإلرشاد

_______________ 
 شغلنيدحيط هبا علما  امل اإلعاقة، منح من ناملستفيدو  أي اإلعاقة، ذوو األشخاص من هم لتحديد وسيلة بلد كليتعني أن يكون لدى   78

 القبيل، اهذ من خطة أي وإذا مل تتوفر. اإلعاقة ذوي لألشخاص أخرى خطط أي من ناملستفيدو  أو ،(القانون يف اخلصوصية أحكام مراعاة مع)
 واملوردين شغلنيامل أو/و اإلعاقةب اجلماعات املعنية خالل من إال التمويل توفريعدم  وينبغي السياسة يف الشرط هذا عدم إدراج ينبغيعندئذ 

 .صندوق اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل على اإلداري العبء لتخفيف
 (.ح) 1.4: عامةال لتزاماتاال اإلعاقة، ذوي األشخاص قوقحل املتحدة األمم اتفاقية يف تعريفها ورد كما 79
معنية بإمكانية النفاذ  نةجل إنشاء قد تعمد اهليةة التنظيمية الوطنية إىل ت،تصاالواال املعلومات تكنولوجيا تعميم إمكانية النفاذ إىل أجل من 80
 اإلعاقة ذوي ألشخاصا مشاركة ولضمان ،املستعملني مصاحل تعزيز إىل يةالرام القانونية باألهداف للنهوض تتصاالواال املعلومات تكنولوجيا إىل

 لصناعةل مدونات قواعد السلوك أو واللوائح السياسات بوضع كل املعنية اجلهات من وغريها ودوائر الصناعة اإلعاقة ذوي األشخاص ومنظمات
اللوائح بشأن اإلعاقة و  لسياساتل بالنسبة ال ،اإلرشاد علومات واالتصاالتاملعنية بإمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا امل لجنةوتوفر ال. البداية ذمن

 ينبغي اليت لتعريفيةا اللوائح يشمل ذلك أيضا   قدو  - اإلعاقة ذوي األشخاص على تؤثر قد اليت واللوائح السياسات بل تتناول أيضا  كل فحسب
. وقد نوقشت اللجنة وحدةهذه ال يف 7القسم  املستعملني، كما جاء يف من عينةم لفةات خفضةامل أو/و اخلاصة التعريفات االعتبار يف تأخذ أن

إلمكانية النفاذ إىل والتنظيمي  والسياسايت القانويناإلطار : 1 وحدةمن ال 4القسم  يف تتصاالواال املعلومات تكنولوجياإىل املعنية بإمكانية النفاذ 
 للوائح الدوري االستعراض خالل من اهلدف نفس حتقيق ميكن ،من هذا القبيل جلنة ما بلد ئينش ال وعندما. تتصاالواال املعلومات تكنولوجيا

 .اإلعاقة ذوي األشخاص يشمل الذي مع اجلمهور لتشاوررهنا  با القائمة
 .4 قسم، التتصاالواال املعلومات تكنولوجياإلمكانية النفاذ إىل والتنظيمي  والسياسايت القانويناإلطار : 1 وحدةال أيضا   انظر 81
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نولوجيا قانون تك يف متاشيا  مع الوالية املنصوص عليها ،استخدام صندوق اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل عند 5.10
 دوق اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل/ اهليةة التنظيمية الوطنية[ النظرصن إلدارةت، ينبغي ]تصاالاملعلومات واال

 82ذلك من خالل: يف مبا ةت املتنقلتصاالاالإىل  النفاذإمكانية صندوق لتعزيز ال هذا استخدام يف

 النفاذ و/أو االشرتاكات الشهرية، أو عدد حمدد من القتناء األجهزة احملمولة امليسورةتقدمي اإلعانات  )أ( 
 كأشخاص ذوي إعاقة؛  للمستعملني املؤهلنيالشهر  يف الدقائق

املنظمات املعنية باإلعاقة أو  وأ اتاملساعدة من قبل مقدمي اخلدم التكنولوجيةدعم شراء األدوات  )ب( 
 83؛املستعملني النهائيني ذوي اإلعاقة

 النص إىل كالم حتويل ذلك يف مبااللغات احمللية باملساعدة األساسية  التكنولوجياأدوات  تكييفمتويل  )ج( 
 84؛تنقلةامللبيةة ا من أجل وقارئات الشاشة العرض النصيالتعرف على الصوت وتطبيقات و 

 طوير حمركات حتويلت، مثل التكنولوجيات املساعدةجمال توطني حلول  يف وافز للبحث والتطويراحلتوفري  )د( 
 ؛تنقلةامللبيةة ا من أجل الكالم إىل نص باللغات الرمسية

 ؛وتعزيز األجهزة واخلدمات املتنقلة املصممة عامليا   التوعيةتيسري  )ه( 

 ماتعلو واستخدام تكنولوجيا امل اعتماد يف األشخاص ذوي اإلعاقة وندعمي الذين تيسري تدريب املهنيني )و( 
 لني معالعامباألشخاص ذوي اإلعاقة أو ب املعنية نظماتاملرباء من اخلذلك  يف مبا  85ت،تصاالواال

 ؛نيجمال الصحة واملستشارين املهني يف األشخاص ذوي اإلعاقة، مثل املعلمني والعاملني

النفاذ إىل  كانيةبشأن إمتكنولوجيا املعلومات  جمال يف املهنينيوتدريب  الدراسية تطوير املناهج تيسري )ز( 
 ت املتنقلة.تصاالتكنولوجيا املعلومات واال

ملنع االحتيال و صندوق[ ضمانات للحماية من االستخدام غري السليم للصندوق إدارة الالوطنية/ ضع ]اهليةة التنظيميةت 6.10
األغراض املقصودة منها لضمان اخلدمة  يف الصندوق يف تستخدم األموال حرصا  على أن االستعمالواهلدر وسوء 

 ت.تصاالتكنولوجيا املعلومات واالإىل لجميع ل الشامل الشاملة والنفاذ

 86هداف ومتطلبات اإلبالغاأل 11

: 1 وحدةمن ال 4 سمالقأن تضع، بالتشاور مع األشخاص ذوي اإلعاقة )متاشيا  مع  ينبغي للهيةات التنظيمية الوطنية 1.11
سنوية قابلة  ا  دافأه ،ت(تصاالالنفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واال إلمكانية التنظيميو  ايتاإلطار القانوين والسياس

_______________ 
 والية يف أدناهالواردة  امحكاأل البلدان تضمني تكفل أن وينبغي. السياسة هذه يف احملددة األهداف بلدال يف األساسي التشريع يدعم أن جيب 82

ة الشاملة والنفاذ مصندوق اخلد لوائح أو/و تتصاالواال املعلومات تكنولوجيا بشأن الوطنية قوانينها يف صندوق اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل
 .الشامل

وتزويد فرادى  ستفيدينم مبثابة" تصنيفهم" األسهل من جيعل مما واإلعانات، املنح على للحصول ةمباشر  التقدمب لألفراد البلدان بعض سمحي 83
 كونلي اذ الشاملة الشاملة والنفصندوق اخلدم جانب من إضافية وإدارية مؤسسية قوة يتطلب وهذا. واإلعانات املنحب هؤالء املستعملني النهائيني

 .عاناتاإل على للحصول الطلبات فرادى معاجلة على قادرا  
 لتشمل الصالحيات طنيةاهليةة التنظيمية الو  أو وزارةلل عندما يكون صريح شرط إدراجب – والتعليم الرتبية وزارة مع بالتنسيق ذلك يتم أن ميكن 84

 .أخرى وزارات
 (.ط) 1.4البند : العامة االلتزامات اإلعاقة، ذوي اصاألشخ حقوق اتفاقية انظر 85
 ذوو اإلعاقة، ألشخاصا فيها يرتكز اليت واملناطق بلد، كل الناس يف هبا يتحدث اليت اللغات عدد يف النظر السياسات يتعني على واضعي 86

األشخاص  إىل املتنقل/رتويناإللك النفاذ إمكانية توفري هو هاالرئيسي من واليت يكون الغرض بالفعل املوجودة والتكنولوجيا املعلومات يف النظر وكذلك
 .ذوي اإلعاقة



 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا إمكانية النفاذ إىل النموذجية بشأن السياسة تقرير

 

 11 

إجراءات  أن تتخذنفيذ و الت عن ا  علني ا  سنوي ا  تقرير  وأن تصدرت املتنقلة، تصاالاالصناعة تنفيذها  علىتعمل للقياس 
 .ةقلاملتن تتصاالإىل اال أهداف سياسة النفاذ من أدناه عينة وفيما يليعند االقتضاء.  ةضروريالاإلنفاذ 

 
 ت المتنقلةتااالأهداف سياسة إمكانية النفاذ إلى اال

 تجات والخدمات واألجهزة المتنقلة الميسورة النفاذتوفر المن

 شهرا   12ضمن  تنقلةت املتصاالاال يف تعديل سياسات املشرتيات لدى املشغلني وبائعي التجزئة

تقدمي طائفة من األجهزة احملمولة واخلدمات امليسورة النفاذ ألوماط خمتلفة من اإلعاقة من جانب 
 املشغلني وبائعي التجزئة

 شهرا   18ضمن 

 المبيعات ومنافذ التجزئة ورعاية العمالء وتوعية الجمهور

 شهرا   12ضمن  ا دوليا  ذلك استخدام إشارات اإلعاقة وطريقة برايل املعرتف هب يف جعل نقاط البيع ميسورة النفاذ مبا

 دمةت املتنقلة على املنتجات الرئيسية امليسورة النفاذ وعلى ختصاالتدريب موظفي صناعة اال
 املستعملني من ذوي اإلعاقة

 شهرا   12ضمن 

دربني على مراكز النداء م يف املتاجر أو موظفني يف توفر مرافق مكرسة لرعاية العمالء والدعم
 مساعدة العمالء من ذوي اإلعاقة

 شهرا   12ضمن 

ت مع العمالء، مبا فيها الفوترة والعقود مع العمالء والشروط واألحكام تصاالإتاحة اال
 أنساق ميسورة النفاذ يف علومات املتاحة للجمهور عن املنتجات واخلدمات،وامل

 شهرا   12ضمن 

 شهرا   12ضمن  ت املتنقلةتصاالاستعراض سنوي لتنفيذ سياسة/لوائح إمكانية النفاذ إىل اال

ا يدراسة استقصائية سنوية عن إمكانية النفاذ إىل األجهزة واخلدمات املتنقلة، مبا فيها التكنولوج
من مدونة ]املساعدة املتنقلة وتوعية األشخاص ذوي اإلعاقة هبذه السياسة وما يتصل هبا 

ت املتنقلة املتاحة امليسورة النفاذ واملساعدة ]من جانب تصاالقواعد سلوك أو[ ]لوائح[ واال
 اهليةة التنظيمية الوطنية[

 شهرا   12ضمن 

امليسورة  قلة عن املنتجات واخلدمات املتنقلةت املتنتصاالالرتويج واإلعالن من جانب صناعة اال
 النفاذ، مبا فيها خدمات الطوارئ امليسورة النفاذ

 أشهر بعد تدريب املوظفني 6ضمن 

 التمويل والحوافز

ت املتنقلة لألشخاص ذوي اإلعاقة تصاالإتاحة خطط الرسوم اخلاصة و/أو املخفضة لال
 والرتويج هلا علنا  

 شهرا   18ضمن 

 شهرا   12ضمن  ت املتنقلةتصاالة قواعد سلوك أو لوائح بشأن االوضع مدون
 تستعرض كل سنتني

 خدمات الطوارئ

 شهرا   12ضمن  توفر خدمات الطوارئ املتنقلة امليسورة النفاذ

 لفيديوا أو/و النصوص إرسال على القدرة امليسورة النفاذ املتنقلة الطوارئ خدمات تشمل
طالب  أن على يدل مما ملصدر النداء اجلغرايف عن املوقع وماتمبعل الطوارئ وكاالت وتزويد
 جهزةاأل استخدام من اإلعاقة ذوو األشخاص حبيث يتمكن إعاقة ذي كمشرتك  مسجل النداء

 الطوارئ حاالت يف تصالاال اليومية من أجل حياهتم يف يدويا   احملمولة

 حاملا ميكن عمليا  

 شهرا   12ضمن  ح[]مدونة قواعد سلوك الصناعة أو[ ]اللوائ يف وارئحاالت الط يف تتصاالإدراج متطلبات اال

 حلاالت هبوالتأ الكوارث ملواجهة الوطنية الوكاالت مع[ اهليةة التنظيمية الوطنية]تنسق 
 ها ومععلى تنفيذ واإلشراف الطوارئ حاالت يف تتصاالاال متطلبات وضع يف الطوارئ
أنساق ميسورة  يف العامة والسالمة الطوارئ إنذارات توفري لضمان ت املتنقلةتصاالاال مشغلي

 واإلنذارات السمعية للصم البصرية اإلنذارات مثال ذلك،) اإلعاقة ذوي لألشخاص النفاذ
 (.للمكفوفني

 حاملا ميكن عمليا  
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د السلوك تنفيذ السياسات ومدونات قواع يف لقياس التقدم احملرز أهداف مرحليةباإلضافة إىل ذلك، ينبغي وضع  2.11
الالزمة وبرامج  امليزانيات من قبيل وضعاللوائح والقدرة على تنفيذ السياسات ومدونات قواعد السلوك أو اللوائح ) أو

النفاذ إىل  ذلك يف مباألشخاص ذوي اإلعاقة( ل امليسورة النفاذت املتنقلة تصاالتوفر اال يف التدريب( والتقدم
 اإلعاقة. تبعا  لنو  هاعلى حتمل تكاليفوالقدرة  هات املتنقلة وتوفر تصاالاال

مهية لضمان اإلعاقة أمر بالغ األب لألوساط املعنيةت املتنقلة تصاالاال عن إمكانية النفاذ إىلاملعلومات  الوصول إىل 3.11
 األدلة. إىل العامةة تدخالت السياس وضمان استنادالنفاذ  إلمكانية تدابري السياسة العامةل املقبلة ستعراضاتاالة يفعال

 تطلباتمب لما  إلحاطة أوساط اإلعاقة عحتديد متطلبات اإلبالغ ينبغي للهيةات التنظيمية الوطنية ولتحقيق ذلك، 
السلوك واللوائح. وينبغي إجراء استعراض شامل من  قواعد السياسات املعتمدة ومدونات يف النفاذ الواردة إمكانية

 النفاذإمكانية بتعلق البيانات الصحيحة فيما ي مجعللتأكد من  اإلبالغلبات متط جلميع اهليةات التنظيمية الوطنيةقبل 
 87ألشخاص ذوي اإلعاقة، على املستوى الصحيح من التفصيل وعلى فرتات معقولة.ل

 االستعراض الدوري 12

 لى األقل.تني عكل سن  هذه السياسة ظروف السوق، جيب أن تستعرضتغريات تطورات التكنولوجية و ال لسرعة نظرا   1.12
 

_______________ 
 يتناول اإلبالغ. خاص قسم تتصاالواال املعلومات تكنولوجيا قانون يف كان  إذا اتبعا  مل لوائح،ال يف اإلبالغ متطلباتاألمر إىل تغيري  تاجدح قد 87
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 : مدونة قواعد سلوك نموذجية بشأن إمكانية نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة Aالملحق 
 88ت المتنقلةتااالإلى اال

األشخاص  بنفاذعلق لبلد فيما يتلاملبادئ الرئيسية و ت املتنقلة الرؤية تصاالاال إىل النفاذ ية إلمكانيةنموذجالسياسة الدد حت]
جيب  ة القانونقو ولكي تتمتع بليست ملزمة  سياسةوهذه الت املتنقلة. تصاالت وأجهزة االخدمات ومنتجا إىلذوي اإلعاقة 

. 'قانون غري امللزمال'البلدان ذات األطر القانونية اليت تدعم  يف سلوك قواعد دوناتمبلوائح أو  وأتشريعات ب مدعومةتكون أن 
 - 3 القسم، تتصاالتكنولوجيا املعلومات واال إىل النفاذ نيةإلمكا التنظيميو  قانوين والسياسايتالاإلطار  :1 وحدةانظر ال

 خيارات التنظيم.

دد األحكام وزارة، ودحالالسياسة، أي  يرمسها واضعت املتنقلة اليت تصاالاال إىل النفاذ إمكانية سياسة امللحقيدعم هذا و 
مدونات قواعد  يف تضمينها هو هناموذجية الواردة األحكام الن والغرض منالسياسة النموذجية.  من تنفيذ نالنموذجية اليت متك  

 صيغت فيهاة اليت اللغو . ةاملتنقل تتصاالإىل اال ألشخاص ذوي اإلعاقةامتكني نفاذ  بشأن صناعةال اليت تضعها دوائر السلوك
د السلوك. اعمدونة قو  يف موقعة جهةالصناعة أو  يف طرفمن وجهة نظر  مصوغةمناسبة لوضع مدونة لقواعد السلوك  حاليا  

على اهليةة  أن تعتمدها أو/ود  لدى اهليةة التنظيمية الوطنية وتأن و للتشريعات الوطنية  أن متتثل دونة قواعد السلوكمل وينبغي
 القانون.[ يف النحو املنصوص عليه

 89الغرض من مدونة قواعد السلوك 1

ت تصاالذوي اإلعاقة إىل تكنولوجيا املعلومات واالألشخاص انفاذ  بشأن إمكانيةهذه الوثيقة مدونة لقواعد السلوك  تضع
نولوجيا املعلومات النفاذ إىل تك إمكانية مع سياسة متماشية] وهي ت املتنقلة.تصااليتعلق بتوفري خدمات ومنتجات اال فيما
لشبكات ومقدمي ا ضم مشغليي الذي ،ت املتنقلةتصاالتقدمي املشورة واملساعدة لقطا  االترمي إىل [ املتنقلة و تتصاالواال

 امليسورةدمات خلانتجات و امل إىل ألشخاص ذوي اإلعاقةا لتمكني نفاذالتدابري الواجب اختاذها  بشأن ،اخلدمات وجتار التجزئة
ميزات إمكانية  نطوي علىاليت تاألخرى احملمولة وغريها من األجهزة املتنقلة  توفر األجهزة املتنقلة االعتبار يف وهي تأخذالنفاذ، 

 90.على نطاق واسع ا  جتارينفاذ املتوفرة ال

 تعاريف 2

ملدلول املنسوب ات املتنقلة تصاالاال إىل النفاذ إمكانية سياسة يف إليها مدلول ن سبأي كلمة أو عبارة  املدونة، حتمل هيف هذ
 ذلك. إال إذا أوحى السياق خبالف على هذا النحو

_______________ 
 النموذجية املدونة هذه يف يهاعل املنصوص االلتزاماتأن تقع  ينبغي املثالية، الناحية منو . اراالعتب بعني دداحمل وطينال سياقالؤخذ ي أنيتعني  88

 النهج هذا فعالية قفوتتو  .شكلها النهائي إمكانية نفاذ ذوي اإلعاقة يف سياسة وضع إثر طوعي أساس على االتصاالت املتنقلة صناعة على عاتق
 أو الذايت التنظيم دعمل ؤسسيم إطار يوجد ال ماحيثو . التنفيذب للتنبؤ قوية صناعة رابطة وجودوعلى  لدالب يف الذايت التنظيم وثقافة تاريخ على

 ية لذلكوموذج مثة الئحةو  ،حلوائ شكل ها يفلنشر  املدونة تعديل ميكن( لدى اهليةة التنظيمية ةنهائيال ينبغي إيدا  املدونة احلالة هذه يف) املشرتك
 .B التذييل يف

". املتنقلة تتصاالاال إىل اإلعاقة ذوي ألشخاصا بشأن إمكانية نفاذ نموذجيةال سلوكال قواعد مدونة" باسم الوثيقة هذه ن تعرفميكن أ 89
 .3 وحدةال يف Bامللحق  يف ذجيةالنمو  اللوائح اإلشارة إىل ينبغي ،اهليةة التنظيمية الوطنية قبل من توجيهية مبادئ أو لوائح شكل يف نشرست تكان  إذاو 

 على بيع األجهزة املشغلني بعض يقتصر قد العاملية، السوق يف جتاريا   املتوفرة األجهزة احملمولة بعض يف امليسورة النفاذ مدجمة امليزات أن مع 90
 متنع ال ذههومدونة قواعد السلوك . العمالء من جانب التكاليف حتمل على القدرة لدواعي مدجمة نفاذ ميزات أي تنطوي على اليت ال رخصاأل

 .املشغل مبيعات روضع من جزءك  العاملية السوق يف جتاريا   تاحةغري امليسورة النفاذ وامل رخصاألجهزة األ هذه تقدمي يف االستمرار من املشغلني
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 التشاور 3

وضع  يف هامع التشاورأن جيري املنظمات املمثلة لألشخاص ذوي اإلعاقة و  االعتبار مدخالت يف ينبغي أن تؤخذ )أ(
 91.هاومراقبة تنفيذ املدونة ههذ

لوفاء بالتزاماهتا مبوجب ا هبا الطريقة اليت تنوي بشأن اجلهات املعنية باإلعاقة مع ت املتنقلةتصاالاال وتشاور مشغلي )ب( 
 رزاحملقدم بالت إلحاطتها علما  على أساس سنوي على األقل  هاتاجلمع هذه  ونجيتمعو مدونة قواعد السلوك هذه، 

 واخلدمات واملنتجات ذات الصلة ومحالت التوعية. املدونةتنفيذ  يف

ات اليت متثل ذلك من خالل املنظم يف بصورة مشرتكة، مبا التشاورت املتنقلة إجراء عمليات تصاالشغلي االميكن مل )ج( 
انون املنافسة ق حبكمأو قضايا حمظورة  تنافسيةاالجتماعات أي قضايا  يف أال يناقششريطة األشخاص ذوي اإلعاقة، 

 أو أي قانون آخر.

ة/صندوق اهليةة التنظيمية الوطني]من املتنقلة أو منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة  تتصاالو االمشغلجيوز أن يطلب  )د( 
 ر هلذه العملية التشاورية.امليس  كون مبثابة املضيف و أن ت[ اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل

 المتطلبات الوظيفية 4

لة لالستخدام قابو النفاذ  ميسورةمنتجاهتم وخدماهتم  تكون لضمان أن جاهدينت املتنقلة تصاالاال ومشغل يسعى )أ( 
 ومتاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة.

 معمالئه قاعدةة، إىل تزويد ثالث طرافأ لدى أو لديهممن خالل قنوات التوزيع  ة،دمات املتنقلاخل ومقدميعمد  )ب( 
تدعم  مسبقا  يها فملة احمل أو على ميزات وتطبيقات ميسورة النفاذ تنطوي األجهزة احملمولة اليتجموعة خمتارة من مب

 92.ذه األجهزةهلبني كبار املصنعني  وتكون هذه اجملموعة متوفرة عموما  خمتلف أنوا  اإلعاقة  املستعملني من ذوي

والتطبيقات  بامليزات علما  ذوي اإلعاقة  إىل إحاطة عمالئهم منت املتنقلة تصاالاال ومشغل يعمدضافة إىل ذلك، باإل )ج( 
اخلاصة  اتفيمثل خطط التعر  األخرى عن توفري املعلومات واخلدمات فضال   بإعاقتهمالنفاذ ذات الصلة  امليسورة

 .شبكة الويب يف ةخفضة وخيارات الفوترة واملواقع املتاحاملسعار األو/أو 

 93اخلدمات ما يلي: تعزيز إمكانية النفاذ إىلميكن أن تشمل خيارات  )د( 

 المستعملون الام وضعاف السمع 1.4

 94على أساس جتاري: ما يلي لتوفري ينت املتنقلة جاهدتصاالاال وسعى مشغلي

   دفع ي ال املستعمل كد من أننصية فقط أو خطط النص والبيانات، للتأالطط اخلخطط اخلدمات املتخصصة مثل
 ؛دماتعلى هذه اخلالسارية تخفيضات الضمان استفادته من لعلى استخدامها و  ا  كون قادر يللخدمات اليت  إال

_______________ 
 4 القسم يف به املوصى النحو على ت،تصاالواال املعلومات تكنولوجيا إىل اإلعاقة ذوي ألشخاصا بإمكانية نفاذ معنية جلنة ما بلد أنشأ إذا 91
 .صريح بشكل اللجنة هذه تذكر أن عندئذ ينبغي ،(3 اإلطار أيضا   انظر) 1 وحدةال من
 بيانات قاعدة طال  علىلال. املتنقلة أجهزة االتصاالت مصنعي ملنتدى إمكانية النفاذ املتنقل بيانات قاعدة خالل من بوضوح ذلك توثيق مت 92

 www.mobileaccessibility.info/index.cfm?lang=engاملتنقلة، انظر  زة االتصاالتأجه مصنعي لدى إمكانية النفاذ املتنقل
 واألجهزة اخلدماتو  جاتنتبامل صلتها حيث من أدناه، املذكورة الفةات من فةة كل يف اخليارات ريتوف االتصاالت املتنقلة شغليمل ينبغي 93

 .العاملية السوق يف املتوفرة امليسورة النفاذ
 املتنقلة واخلدمات األجهزة لتوفري االتصاالت املتنقلة ملشغلي والنفاذ الشامل الشاملة اخلدمة صناديق خالل من الدعم البلدان تقدم ماحيث 94

 .والنفاذ الشامل صندوق اخلدمة الشاملة من ميكن توفري اإلعانة لذلك ،امليسورة النفاذ

http://www.mobileaccessibility.info/index.cfm?lang=eng
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  اليت  لنظملاملشغل كبديل  األوتوماتية لدىالصم وضعاف السمع على النفاذ إىل خدمات العمالء  قدرةلضمان  نظم
ام لوحة ومن مث اختيار قناة اخلدمة باستخد األوتوماتيةإىل العديد من اخليارات االستما   من املستعملنيتتطلب 
 ؛املفاتيح

   لند ا إىل الند نم فيديوالت اتصاالأو  التتابعخدمات الدعم عرب اهلاتف املتاحة من خالل وسائط بديلة مثل خدمة
 ؛مع املوظفني املدربني اتلغة اإلشار ب تصاللال

  بوصفه رتك املقيد املش بيان ذلك يف ، مبامصدر النداءموقع  عن املعلومات اجلغرافية  تقدم أيضا  خدمات الطوارئ اليت
 ؛بصرية بإنذاراتحاالت الطوارئ وإعالنات السالمة العامة  يف اإلنذاراتإعاقة وتوفري  ذي

   95؛نات السمعيةتتداخل مع استخدام املعي ال اليتو  يةاملعينات السمعاملتوافقة مع األجهزة املتنقلة 

 لوجه كبديل  جها  و  والنداء تفاعلية يةمؤمترات فيديو  خدمة النطاق العريض اليت ميكن أن تقدم املتمكنة من األجهزة
 ؛لرسائل النصيةل

  وصف والمفتوح  أو لقمغ عرض نصيتشغيل الفيديو واألفالم مع  استعادة اهلواتف الذكية واألجهزة اللوحية اليت تدعم
 96.عناوين اجلانبيةوال السمعي

 97.كرهذ  توفر ما سبقمن املستعملني علما  بالصم وضعاف السمع  إحاطةت املتنقلة تصاالمشغلي االويتعني على 

 المستعملون المكفوفون وضعاف البار 2.4

 99امليزات التالية:ب تتسم 98أساس جتاريعلى لتوفري أجهزة متنقلة  ينت املتنقلة جاهدتصاالاال وسعى مشغلي

  واهلواتف يةلمسالعالمات ال ذاتاملتنقلة )مثل اهلواتف ت تصاالجهاز اال تصف ح يف املستعملقدرة على مساعدة ال 
 كامل الشاشة(؛ل ةقارئ تنطوي علىاليت  واهلواتفمع لوحات مفاتيح طرف ثالث  ةتوافقامل

  للمس اصويت لشاشات  ازجم وردود فعل الضبطلوحات املفاتيح وميزات  ة من أجلسو لممأو  ةردود فعل مسموع
 والتطبيقات؛ األيقوناتوصف تفاعلي واستخدام  لتمكني

   شاشة الرئيسية حجم التغاير خيار حجم خط قابل للتعديل والقدرة على ضبط السطو  وضوابط التباين للعرض و
ة باللغات الرمسية، شتكبري الشاشة وقارئات الشاو النص إىل كالم  لتحويل الوظائف األساسيةو  املضاءةعرض الخلفية و 

 ؛هااألجهزة املتنقلة أو متوافقة مع يف ةمدجم تكونواليت 

  توافقة مع وظائف قراءة الشاشة؛املدجمة املويب ال شبكة متصفحات 

_______________ 
 telephones-wireless-compatibility-aid-www.fcc.gov/guides/hearingانظر املوقع:  95
 .حملية أو حمددة لغة يف تقدميها يتعني اليت املةوية بةوالنس العرض النصي لغة حتدد سوف كانت  إذا ما يف تنظر أن البلدان على جيب 96
لعام  G3ICTاملبادرة و  لالتصاالت الدويل االحتاد تقرير يف متاحة السمع وضعاف للمستعملني الصم النفاذ خيارات إمكانية من كاملة  مثة جمموعة 97

 D/sis/PwDs/Documents/Mobile_Report.pdf-www.itu.int/ITU‘ واخلدمات املتنقلة اهلواتف اإلعاقة إىل ذوي إتاحة نفاذ األشخاص’، 2012
 تنقلةامل واخلدمات األجهزة لتوفري االتصاالت املتنقلة ملشغلي والنفاذ الشامل الشاملة اخلدمة صناديق خالل من الدعم البلدان تقدم ماحيث 98

 .صندوق اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل من ميكن توفري اإلعانة لذلك ،امليسورة النفاذ
 G3ICTواملبادرة  صاالتلالت الدويل االحتاد تقرير يف متاحة الرؤية وضعاف للمستعملني املكفوفني النفاذ خيارات إمكانية من كاملة  مثة جمموعة 99

www.itu.int/ITU-‘ واخلدمات املتنقلة اهلواتف اإلعاقة إىل ذوي إتاحة نفاذ األشخاص’، 2012لعام 

D/sis/PwDs/Documents/Mobile_Report.pdf 

http://www.fcc.gov/guides/hearing-aid-compatibility-wireless-telephones
http://www.itu.int/ITU-D/sis/PwDs/Documents/Mobile_Report.pdf
http://www.itu.int/ITU-D/sis/PwDs/Documents/Mobile_Report.pdf
http://www.itu.int/ITU-D/sis/PwDs/Documents/Mobile_Report.pdf
http://www.itu.int/ITU-D/sis/PwDs/Documents/Mobile_Report.pdf
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   املكاملاتو ية البطار  ضعف إلخطارات هامة مثل اللمسيةأو  ةتزازية أو االهسموعامل شاراتمن قبيل اإلميزات اهلواتف 
حجم الشاشة ر تغايواردة وما إىل ذلك، والقدرة على ضبط السطو  وضوابط التباين للعرض و ال اتكاملاملو  املنتظرة

 .تكبري الشاشةو النص إىل كالم  لتحويل الوظائف األساسيةو  املضاءةعرض الخلفية و الرئيسية 

. وباإلضافة ذكره ما سبق توفرعلما  بمن املستعملني  البصروضعاف  املكفوفني إحاطةت املتنقلة تصاالمشغلي االويتعني على 
 :ليالبصر علما  مبا ي وضعافاملستعملني املكفوفني  إلحاطة ينت املتنقلة جاهدتصاالاال ومشغل يسعى إىل ذلك

   ؛كاملشرت  حساب عن علوماتامل النفاذ إىل ذلك يف النفاذ مبا ة امليسوراملتنقل تتصاالاال مشغلموقع 

   النفاذ. رةو إلكرتونية ميس أنساق يف برايل أو بطريقةكبرية أو   حبروف إماخيار تلقي الفواتري 

 المستعملون ذوو البراعة المنخفضة أو الحركة المحدودة 3.4

 101امليزات التالية:ب تتسم 100أساس جتاريعلى لتوفري أجهزة متنقلة  ينت املتنقلة جاهدتصاالاال وسعى مشغلي

  تطبيقات وكتابة الرسائل النصية وفتح وإغالق ال املراقمةذلك  يف ية مبالتعرف على الصوت للوظائف األساساخيار
 الويب؛ شبكة املوسيقى وتصفح واالستما  إىلتذكري ال وحتديد مواعيد الرزنامة يف وإدراج مدخالت

  التنبؤي؛ أو لوحات مفاتيح النص التلقائي 

   ؛ةف ثالثاطر لدى أالتوافق مع أجهزة التبديل 

  التحكم بواسطة الفم؛ عصا األقالم اإللكرتونية أو التوافق مع 

 أعاله. ما ذكر وفرتاحملدودة علما  بأو احلركة  املنخفضة الرباعة ذوياألشخاص  إحاطةت املتنقلة تصاالمشغلي االيتعني على و 

 المستعملون ذوو القدرة اإلدراكية المحدودة 4.4

 103امليزات التالية:ب تتسم 102أساس جتاريعلى تنقلة توفري أجهزة م إىلت املتنقلة تصاالاال وسعى مشغلي

  ؛النص التنبؤي توفري القدرة على 

  ؛التعرف على الكالم تسهيالت 

  ؛تطبيقات أو وظائف حتويل النص إىل كالم 

  واهتزازية؛وبصرية  مسعية تنبيهاتدمج ميزات الرزنامة والتذكري باملواعيد اليت تتسم ب 

_______________ 
 املتنقلة واخلدمات ةاألجهز  لتوفري تصاالت املتنقلةاال ملشغلي والنفاذ الشامل الشاملة اخلدمة صناديق خالل من الدعم البلدان تقدم ماحيث  100

 .صندوق اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل من ميكن توفري اإلعانة لذلك ،امليسورة النفاذ
 تتصااللال الدويل حتاداال تقرير يف ةمتاحاحملدودة  احلركة املنخفضة أو الرباعة لمستعملني ذويل النفاذ إمكانية خيارات من كاملة  جمموعةمثة   101

 /www.itu.int/ITU-D‘ ]املتنقلة دماتاخلو  اهلواتف إىل اإلعاقة ذوي ألشخاصا إتاحة نفاذ’، 2012لعام  G3ICTاملبادرة العاملية و 
sis/PwDs/Documents/Mobile_Report.pdf  أوhttp://g3ict.org/resource_center/publications_and_reports/p/product 

Category_books/subCat_1/id_191] 
 ةاملتنقل واخلدمات األجهزة لتوفري االتصاالت املتنقلة ملشغلي والنفاذ الشامل الشاملة اخلدمة صناديق خالل من الدعم البلدان تقدم ماحيث 102

 .صندوق اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل من ميكن توفري اإلعانة لذلك ،امليسورة النفاذ
 G3ICTاملبادرة و  تتصااللال الدويل االحتاد تقرير يف ةمتاحاحملدود  اإلدراك لمستعملني ذويل النفاذ إمكانية خيارات من كاملة  جمموعةمثة   103
 /www.itu.int/ITU-D‘ ]املتنقلة دماتاخلو  اهلواتف إىل ةاإلعاق ذوي ألشخاصا إتاحة نفاذ’، 2012 لعام

sis/PwDs/Documents/Mobile_Report.pdf  أوreports/p/producthttp://g3ict.org/resource_center/publications_and_ 
Category_books/subCat_1/id_191 ] 

http://g3ict.org/resource_center/publications_and_reports/p/productCategory_books/subCat_1/id_191
http://g3ict.org/resource_center/publications_and_reports/p/productCategory_books/subCat_1/id_191
http://g3ict.org/resource_center/publications_and_reports/p/productCategory_books/subCat_1/id_191
http://g3ict.org/resource_center/publications_and_reports/p/productCategory_books/subCat_1/id_191
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  بني الكلمات؛ املسافة بتوسيعسمح تللنص  أنساق اراتخيو  أكرب شاشات عرض 

   ؛أو تصويري للغاية قابل للتكييفعرض مرئي 

   ؛حتياجاتها املستعمل مبا يالئملتبسيط واجهة  األيقوناتكيفية تنظيم 

   بوضوح؛ املستعملني كلفهمها  يالعاملية اليت  األيقوناتاستخدام 

   سقةواضحة ومتو بسيطة  مستعملواجهات. 

إلضافة إىل ذلك باو أعاله.  ما ذكر توفرعلما  باإلدراك احملدود  ذوياألشخاص  إحاطةت املتنقلة تصاالمشغلي االويتعني على 
لتبسيط واجهة  وناتاأليقكيفية تنظيم   عناملعلومات بذوي اإلدراك احملدود لتزويد  ينت املتنقلة جاهدتصاالاال ومشغل يسعى

 جاهتم.احتيامبا يالئم  املستخدم

 األجهزة 5

ألنوا  خمتلفة  ميزات النفاذ أجهزة هلابني  اخليارلعمالء ا أن يعرضوا علىت املتنقلة تصاالمشغلي اال يتعني على )أ( 
 .فعأو الحق الد دفعال مسبقاشرتاك ب األجهزةهذه  ونبيعي واأعاله، سواء كان 4 القسماإلعاقة وذلك متاشيا  مع  من

لمطاريف واألجهزة لشرتيات، تشجيع الشركات املصنعة املكجزء من سياسة   ،ت املتنقلةتصاالمشغلي االيتعني على  )ب( 
 104:على ما يلي

النفاذ لألشخاص ذوي اإلعاقة، وذلك كجزء من تطوير امليسورة االستعمال و تطوير املنتجات واخلدمات  ‘1’
 ؛لديهم املنتجات اجلديدة

 ؛لديهم إلعاقةا مهما كان نو  للمستعملني ةالنفاذ متاح مليسورةا جهزةاألجلعل  مشرتياتوضع اسرتاتيجية  ‘2’

 االستعمالاالتبا  و وسهلة  ميسورة النفاذ أنساق يف اإلرشادات توفري على تشجيع الشركات املصنعة ‘3’
 لألشخاص ذوي اإلعاقة؛

 جهزةاأل خيار من دميتق على النفاذ ملصنعي اهلواتف املتنقلة وتشجيع املوزعني إمكانية متطلبات تضمني ‘4’
 ملختلف أنوا  اإلعاقة. النفاذ امليسورة

 التطبيقات 6

 ا  مسبق هاأو حتميل اهعلى تطوير  يعملونومقدمي اخلدمات جعل أي تطبيقات  ةاملتنقل تتصاالعلى مشغلي اال يتعني )أ( 
 .خلاصة هبمر التطبيقات اإىل متاجالنفاذ  إمكانيةالنفاذ لألشخاص ذوي اإلعاقة وضمان  ميسورة للعمالء ويبيعوهنا

 تطوير تطبيقات علىت املتنقلة ومقدمي اخلدمات تشجيع الشركاء التجاريني وغريهم تصاالمشغلي االيتعني على  )ب( 
(‘apps’) ات تطبيق ومتاجر(‘app stores’) النفاذ لألشخاص ذوي اإلعاقة. ميسورة  

 منافذ بيع التجزئة 7
ى حد ممكن لنفاذ إىل أقصل ، قابلةمثل صاالت العرض واألكشاك القائمة،ط البيع جعل نقا اتقدمي اخلدممل ينبغي )أ( 

 اتبا  مبادئ التصميم العاملي.ب

_______________ 
 تطويرليهم االتصاالت املتنقلة بأن يشرتطوا ع مشغلي هو تكليف فعالية األكثر النهج فإن يشملهم التنظيم ال ملعداتا مصنعي مبا أن 104

 .ميسورة النفاذ منتجات
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طريقة ب فتاتالالوكذلك  ، استخدام الفتات اإلعاقة املعرتف هبا دوليا  كلما كان ممكنا    ات،دماخلمقدمي يتعني على  )ب( 
وضعاف البصر  الوسائل املتاحة للمكفوفني إىلرمز العني لإلشارة  ا دوليا  أمثلة الفتات اإلعاقة املعرتف هبومن برايل. 

تحرك املكرسي لامتجر بيع بالتجزئة ورمز  يف صوتية عروة استحثاث للداللة على تركيب "T" حرف رمز األذن معو 
 متجر بيع بالتجزئة. السوي إىلالنفاذ  إمكانية أووجود منحدر لإلشارة إىل 

 نتجاتامل تكونحيث  يةاإلعالنالتعبةة والتغليف واملواد  يف الفتات اإلعاقة املعرتف هبا دوليا   استخدام أيضا   ينبغي )ج( 
 لعمالء ذوي اإلعاقة.الستخدام اذلك  خالفأو مناسبة  مصممة أو مكي فة

 مبا يلي: القيام ت املتنقلة ومقدمي اخلدماتتصاالمشغلي االيتعني على  )د( 

املتاحة  ة النفاذامليسور  امليزات بكل وعلى املعرفةكيفية خدمة العمالء ذوي اإلعاقة   تدريب املوظفني على ‘1’
 ؛على النفاذ وتقاسم املوارد اليت توفر هذه املعلومات على القدرةأنوا  اإلعاقة أو  ذوي خمتلفلألشخاص 

  متلكهااليت املواقع يف العمالء ذوي اإلعاقة على شراء اخلدمات واألجهزة وامللحقات قدرةلضمان  يسعال ‘2’
جزئة ومراكز البيع بالت متاجر من قبيل –تديرها، وذلك باستخدام جمموعة من القنوات البديلة  أوالشركة 

 ؛واإلنرتنت والبيع املباشر عرب اهلاتف تصالاال

 امب لذوي اإلعاقة كاملة من اخلدمات  طائفةتقدم  البلدأحناء  كل يف نقاط بيع حمددة إقامةتأكد من ال ‘3’
بديلة مثل  بأشكالطلبات احلصول على معلومات ل االستجابة وإمكانيةالنفاذ  املرافق امليسورةذلك  يف

جمموعة واسعة من لني لمستعملددة احملحتياجات االلتلبية  املدربني املوظفني املؤهلني وتوفريل، اوثائق بر 
إلعاقة على ا واألشخاص ذو  حبيث يكون لبيعل املختارةهذه النقاط وينبغي اإلعالن عن اإلعاقة.  ذوي من

 ؛بينة من مواقعها

املتنقلة  مههواتفمن متوين أو املسنني  ذوي اإلعاقة العمالء من من آليات الدفع لتمكني توفري طائفة ‘4’
بطاقات  واسطةب أو مثال   )عن طريق اخلصم املباشر أوتوماتيا  أو دفع مثن خدمات هواتفهم  املسبقة الدفع

 هناية فرتة الفوترة(؛ يف االئتمان

االستخدام والرسوم باملعلومات املتعلقة  إىل الفعليالوقت  يف ذوي اإلعاقة نفاذ العمالءوسيلة لضمان  توفري ‘5’
الرسوم  احلصر، ال ، على سبيل املثالذلك يف وغريها من املعلومات املطلوبة للسيطرة على التكاليف مبا

 اخلاصة. فاتيالتعر  خطط املقطوعة وغريها من

 خدمات الطوارئ 8

غضون  يف من مجيع اهلواتف اليت تدعم الرسائل النصية ةينبغي أن تكون خدمات الطوارئ من خالل النص متاح )أ( 
إىل املساعدة من خدمات  ونتاجالذين دحاإلعاقة  وكون األشخاص ذو يجيب أن و  105[، وعرب خدمات التتابع.سنة]

اجلهات تتابع مع الأو النص( و/أو خدمات  SMSخدمة الرسائل القصرية ) على التواصل من خالل ينالطوارئ قادر 
اخلدمة اخلاص هبم، عن طريق أي شبكة  مقدمخارج نطاق شبكة  وا، وإذا كانجمانا  خدمات الطوارئ  اليت تقدم

 متوافقة متوفرة.

 والرسائل النصية: (SMS) الرسائل القصرية استعمال خدماتعند  )ب( 

بأنه الطوارئ، و  الاتص يفيد باستالماملرسل  من جانبلنفاذ إشعارا  قابال  لر خدمات الطوارئ ينبغي أن توف ‘1’
 املوقع. إىلصل خدمات الطوارئ تس ومىتالطوارئ،  ةجيري التعامل مع حال

_______________ 
 وماتاملعل تكنولوجياإلمكانية النفاذ إىل  التنظيميو  والسياسايت قانوينال اإلطار: 1 وحدةال ،1 اإلطار يف التتابع خدمات تعريف انظر 105
 .تتصاالواال
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ن نصية كلما أمكالرسالة ال جيب على اجلهات اليت حتمل، ينصال النداء أو SMS الرسالة تعذر إكمالاذا  ‘2’
 .اءالندتلقي  مل يتمكن منشري إىل أن مركز خدمات الطوارئ تإىل املرسل  'مرتدة'رسالة  سلأن تر 

 صدر النداءملاملوقع اجلغرايف  عن حاالت الطوارئ مع معلومات يف نداءمراكز  توفري اتمقدمي اخلدميتعني على  )ج( 
امسها مع املعلومات إىل املشغل وميكن تقد كمشرتك ذي إعاقة حيث تتوفر هذه مقي   النداء إىل أن طالب يشري أيضا  

 حاالت الطوارئ دون انتهاك قوانني اخلصوصية. يف النداءمركز 

التنبيهات و ذلك التنبيهات البصرية للصم  يف السالمة العامة والطوارئ، مبا يتعني توفري النفاذ إىل إنذارات )د(
 للمكفوفني. السمعية

 وتقع ةإلزامي ؛واستخدام خدمات الطوارئ تصالاالباألشخاص ذوي اإلعاقة  قيام يةكيف  حتديدا  بشأن ة،العام التوعية )ه( 
يةات حاالت الطوارئ واهل يف النداءت املتنقلة ومقدمي اخلدمات ومراكز تصاالعلى عاتق مشغلي اال مسؤوليتها

يق وختطيط لتنس لةذات الص احملافل يف متثيل األشخاص ذوي اإلعاقة وجيبالعامة املسؤولة عن خدمات الطوارئ. 
 مسية.ميسرة باللغات الر  بأنساقتقدمي املعلومات املتاحة للجمهور  وتقييم جهود التوعية. وينبغي أيضا  

ق عن طري ويكون ذلكالنفاذ على قدم املساواة إىل خدمات الطوارئ. باإلعاقة  واألشخاص ذو  يتمتع جيب أن )و( 
 106.املتنقلة تتصاالاالحسب االقتضاء، على مجيع منصات  والتتابع، والعرض النصيالنص و الفيديو و الصوت 

 رعاية العمالء 9

دمات من خالل وغريها من اخل التشغيل، تقدمي مساعدة أمكن عمليا  ت املتنقلة، حيثما تصاالمشغلي االيتعني على  )أ( 
ز النداء مجيع مراك يف املكرسنيساعدة العمالء ذوي اإلعاقة أو من خالل تدريب املوظفني ملإنشاء مرافق خمصصة 

لعمالء لساعدة املهذه  وموظفوها خصصةاملالعمالء  رعايةتقدم مراكز أن ينبغي و  .ساعدة العمالء ذوي اإلعاقةمل
لنفاذ من ا ميسورة أخرى طمن خالل وسائو تتابع ال خدمة عربات و لغة اإلشار  يف الدعم واملعلوماتبذوي اإلعاقة 
األشخاص  خماطبة يف التوعية باإلعاقة وآداب السلوك له املرخص لدى املوظفنيشمل تدريب يينبغي أن و هذا القبيل. 

قدمها ي جمال احللول اليت يف فهم العوائق اليت حتول دون النفاذ إىل األجهزة واخلدمات واخلرباتو ذوي اإلعاقة 
 له. املرخص

ذلك  يف ، مباماخلاصة هب النداءمراكز  يف ت املتنقلة تقدمي املساعدة واخلدمات األخرىتصاالمشغلي االيتعني على  )ب( 
احلصول على خدمة هاتفية متنقلة والرد على االستفسارات بشأن استخدام املعدات أو  يف ألفراد الراغبنيامساعدة 

 مبا عميلالنسق الذي يطلبه ال يف هذه املساعدة توفريجيب و . التعاقد وأحكام شروط وتفسريحسابات العمالء 
 قني.اغري املع للعمالء املتاحة للفرتةبريد إلكرتوين وخالل فرتة استجابة مماثلة  نسق يف أو ذلك شفهيا   يف

 عنعلومات املتاحة للجمهور واملاألحكام شروط و الذلك  يف ينبغي أن تتاح فواتري اهلاتف والعقود مع العمالء، مبا )ج( 
 بطريقة ذلك يف شفهية أو كتابية )مبا تكون ميكن أنميسرة  بأنساقاخلدمات املقدمة لالمتثال لشروط الرتخيص، 

 على طلبه. ناء  ب العميليفهمها  اليت ( وباللغة الرمسيةمثال   )عن طريق الربيد اإللكرتوين ةإلكرتوني أو برايل(

، هدماتخلتأكد من أن مجيع املستعملني النهائيني عليه أن يخدمات الدليل،  ةمتنقل تاتصااليوفر مشغل  عندما )د( 
الذي  النسقب الدليل جمانا   استفسارمعلومات الدليل ومرافق  إىلالنفاذ  هماألشخاص ذوي اإلعاقة، ميكن همفي مبن

اإلعاقة  وتكبد األشخاص ذو يال أ ينبغيرسوم على هذه اخلدمات،  فرضتإذا و يتناسب مع تلبية احتياجاهتم. 
 .يتكبدها اآخرون مما تكاليف أكرب

_______________ 
 نقل مثل الويب ةشبك على القائمة اخلدمات ي طلب من البلدان، بعض يفو . الويب شبكة عرب الطوارئ خدمات نظام بعناية درسي   أن جيب 106

 هذا تقدمي جيب الة،احل هذه ويف التكنولوجية؛ القيود بسبب الطوارئ خدمات وفرت ال أهنا صراحةأن تعلن  بواسطة بروتوكول اإلنرتنت الصوت
 .ميسور النفاذ نسق يف اإلخطار
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 يستطيعون ال لألفراد ذوي اإلعاقة الذين اخلدمة جمانا   هذه قدميخدمة تتابع، أن  يقدم ، عندمااملرخص له على جيب )ه( 
 .النداءاتإلمتام  األجهزة املتنقلةاستخدام  فعليا  

 توعية الجمهور واإلعالن 10

يشري إىل  ،التجزئةب البيعأماكن  يف ، أوموخدماهت مم ختم على منتجاهتات املتنقلة استخدتصاالشغلي االجيوز مل] )أ( 
 [.107دونة قواعد السلوك هذهمل ميتثلون مأهن

عاقة لألشخاص ذوي اإل ينبغي أن تتاح اإلعالنات والعروض الرتوجيية للمنتجات واخلدمات املصممة خصيصا   )ب( 
ج، ملنتاإطالق  عندكل منطقة، على األقل  يف ميسرة للمنظمات ذات الصلة ولألشخاص ذوي اإلعاقة بأنساق

 طلب.المناسبات أخرى بناء على  يف أو هامة عمليات ارتقاءهناك وعندما تكون 

 .والعموميةاملنشورات املتخصصة  يف قدمي اخلدمات اإلعالن عن منتجاهتم وخدماهتمملينبغي  )ج( 

 مبا يلي: ات القيامقدمي اخلدمملينبغي  )د(

الستخدام من قبل األشخاص ذوي املنتجات واخلدمات املتخصصة املناسبة ل علما  بطائفة العمالء إحاطة ‘1’
 اإلعاقة؛

طريقة برايل  لمن قبي ،بأنساق ميسورة النفاذاملنتجات واخلدمات  عنطلب، البناء على  ،توفري املعلومات ‘2’
 اللغات الرمسية؛بوكذلك  يةلكرتونية أو الصوتاإل واألنساقكبرية   حبروف والطباعة

أثناء  لألشخاص ضعاف البصر قبل أو بأنساق ميسورة النفاذطلب، البناء على  واألحكام،شروط التوفري  ‘3’
 ؛إعاقتهب حاملا يبل غعقد قانوين مع مقدم اخلدمة  يف ل العميلو دخ فور أو

ة لدى ملفضلا األنساقواستخدام  تصالاملفضل لال والنسق لدى العميلاملفضلة  تصالطريقة اال 108تدوين ‘4’
 اقة؛املتعلقة بإمكانية النفاذ لألشخاص ذوي اإلع املوجهةت التصات، وال سيما لالتصاالجلميع اال العميل

 العميلقبل  قابل لالستخدام من ما غري عترب منتج  ي   عندما الزمنمرنة لفرتة معينة من  إعادة توفري سياسة ‘5’
 عملية البيع. أثناء يف تتبنيمل  ميزات إلمكانية النفاذلعدم وجود  نظرا  

 متطلبات عامة 11

بسبب عدم قدرة  ذي إعاقةرفض خدمة شخص يأن  ةمتنقل اتخدم ة أو مقدممتنقل تاتصاالشغل ملز جيو ال  )أ(
 دمات ذات الصلة.اخلنتجات أو املتوفري  علىاملشغل 

حساسية  دريبت يتلقون مع العمالء واجلمهور ونتعاملي الذينمجيع موظفيه  يكفل أن كل مرخص له أنجيب على   )ب( 
قل مرة واحدة كل ]سنتني[(. وينبغي أن يتضمن هذا التدريب معلومات عن الثقافة أساس منتظم )على األ على

 اجملتمعية لألشخاص ذوي اإلعاقة. واألعراف ، حسب مقتضى احلال،واللغات

وعة خمتارة من جمم يف املعلومات عن املنتجات واخلدمات املقدمة إتاحةت املتنقلة تصاالميع مشغلي االجل ينبغي )ج( 
 كبرية دون رسوم إضافية.  حبروف برايل والصوت أو الطباعة طريقة مثل مليسورة النفاذ،األنساق ا

_______________ 
 مشاركة وحتفيز لوعيا لتعزيز وسيلةك  السلوك قواعد ملدونة اامتثاهلللتدليل على  شعار/ختم تصميم االتصاالت املتنقلة صناعة رغبت قد 107

 .هذه السلوك قواعد ملدونة نشره كتذييل ينبغي ،القبيل هذامن  ختم تصميم مت إذاو . القطا 
 .جائزا  و  ممكنا   ذلك يكون وعندما العميل مع تفاقباال اخلدمات لدى مقدمي العمالء خدمة إدارة نظم يف املعلومات هذه تسجيل ميكن 108
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وبلغة بسيطة  الوقت املناسب يف املنتج أو اخلدمةعن  معلومات ريت املتنقلة توفتصاالمجيع مشغلي االجيب على  )د( 
كرتوين لإ نسق يف أو تتابعمات ، عن طريق خدنداءمن خالل مركز أو  مفهومة، لألشخاص ذوي اإلعاقة إما لفظيا  

 مثل الربيد اإللكرتوين.

 لمعايري احملددةل وجيب أن متتثل ميسورة النفاذتكون على شبكة الويب حبيث جيب أن تصمم مواقع املرخص له  (ه)
 الويب. إىل شبكة النفاذ إلمكانية سياسةالإطار  :5 وحدةال يف

قدمي وز ملال جياحتياجاهتم الفردية، و باخلدمة اخلاصة هبم  مقدمغ إبال علىمعقولة لدرجة  العمالءميكن تشجيع  )و( 
 العميل بذلك. هلم هذه املتطلبات ألغراض التسويق وخدمة العمالء، ما مل يأذن تدويناخلدمات 

ة أن تطلبات العمالء، شريطمل بسجلحلفا  ا من املستصوبهذه املعلومات شخص من ذوي اإلعاقة،  عندما يقدم )ز( 
ذه املعلومات هوميكن أن تشمل  ،ماية البيانات واخلصوصيةحبلاللتزامات  زين املعلومات بإذن العميل وفقا  يتم خت

 .اهلادفةالفوترة أو املواد التسويقية  معلومات استالم يف يرغب فيه العميلالنسق الذي 

 خارطة التنفيذ 12

 ضمنهذه  مدونة قواعد السلوكمبوجب ءات املطلوبة اإلجراب ضمان الوفاءت املتنقلة تصاالمشغلي اال يتعني على )أ( 
 األطر الزمنية احملددة أدناه:

 المتنقلة تتااالاال بشأن إمكانية النفاذ إلى ت المتنقلةتااالالسلوك لمشغلي اال خارطة تنفيذ مدونة قواعد
 109موعد االمتثال مدونة قواعد السلوك يف املطلوب كما هو حمدد

 ت المتنقلة الميسورة النفاذتااالهزة االتوفر منتجات وخدمات وأج

 شهرا   12ضمن  ت املتنقلة وبائعي التجزئةتصاالتعديل سياسات املشرتيات لدى مشغلي اال

 مشغلي من جانب اإلعاقة أنوا  واخلدمات امليسورة النفاذ ملختلف من األجهزة احملمولة عرض طائفة
 التجزئة ت املتنقلة وبائعيتصاالاال

 شهرا   18ضمن 

 المبيعات ومنافذ التجزئة ورعاية العمالء وتوعية الجمهور

 رايل املعرتفب نظام والفتات استخدام الفتات اإلعاقة ذلك يف مبا ميسورة النفاذ البيع نقاط جعل
 دوليا   هبا

 شهرا   12ضمن 

ة على خدمو  الرئيسية امليسورة النفاذ املنتجات ت املتنقلة علىتصاالاال صناعة موظفي تدريب
 اإلعاقة ذوي املستعملني

 شهرا   12ضمن 

 مساعدة على نداءال مراكز يف تدريب املوظفني أو املتجر يف والدعم العمالء خلدمة توفري مرافق مكرسة
 اإلعاقة ذوي العمالء

 شهرا   12ضمن 

 املعلوماتو  وإعالن الشروط واألحكام والعقود الفواتري ذلك يف مبا العمالء، ت معتصاالتوفري اال
 بأنساق ميسورة النفاذ واخلدمات، املنتجات عن

 شهرا   12ضمن 

فاذ سياسة/لوائح إمكانية الن لتنفيذ السنوي االستعراض من كجزء  املطلوبة املعلومات توفري
 الذي جتريه اهليةة التنظيمية الوطنية  املتنقلة تتصاالاال إىل

 شهرا   12ضمن 

بشأن  يةة التنظيمية الوطنيةاهل اليت جتريها السنوية الوطنية ائيةللدراسة االستقص املطلوبة املعلومات توفري
 ت املتنقلةتصاالاال يف املساعدة التكنولوجيا ذلك يف مبا املتنقلة، واخلدمات األجهزة إمكانية النفاذ إىل

 تصاالتواال السلوك من مدونة قواعد هبا يتصل وما السياسة هبذه اإلعاقة ذوي األشخاص وتوعية
 املساعدة املتاحة وامليسورة النفاذ ةاملتنقل

 شهرا   12ضمن 

 مليسورة النفاذ،ا املتنقلة واخلدمات املنتجات املتنقلة عن تتصاالاال قطا  قبل من واإلعالن الرتويج
 امليسورة النفاذ الطوارئ خدمات ذلك يف مبا

 بعد تدريب املوظفني شهرا   6ضمن 

_______________ 
 .ملناسبا لتشاوررهنا  بإجراء ا تامية،اخل الوثيقة صوغ يف األطراف عليها يتعني أن تتفق اليت املقرتحات هي الزمنية األطر 109
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 التمويل والحوافز

 شهرا   18ضمن  هلا علنا   ويجوالرت  اإلعاقة ذوي لألشخاص املخفضة أو/و اخلاصة ت املتنقلةتصاالرسوم اال توفري خطط

 شهرا   12ضمن  ت املتنقلةتصاالوضع مدونة قواعد السلوك لال
 سنتنيتستعرض كل 

 خدمات الطوارئ

 شهرا   12ضمن  مدونة قواعد السلوك  يف ت الطوارئ امليسورة النفاذاتصاالتضمني متطلبات 

 شهرا   12ضمن  توفر خدمات الطوارئ املتنقلة امليسورة النفاذ 

 الفيديوي عالتتاب أو/و النصوص إرسال على القدرة امليسورة النفاذ املتنقلة الطوارئ خدمات تضمني
 أن على دلي ملصدر النداء مما اجلغرايف املوقع باملعلومات عن الطوارئ حاالت يف النداء وتزويد مراكز
هتم أجهز  استخدام من اإلعاقة ذوو حبيث يتمكن األشخاص إعاقة ذي كمشرتك  مقي د طالب النداء

 الطوارئ حالة يف تصاللال املتنقلة اليومية

 حاملا ميكن عمليا  

من ) اقةاإلع ذوي لألشخاص ميسورة النفاذ أشكال يف العامة والسالمة الطوارئ إنذارات توفري يتم
 (.للمكفوفني والتنبيهات السمعية للصم البصرية التنبيهات قبيل

 حاملا ميكن عمليا  

 مراجعة مدونة قواعد السلوك 13

تنفيذ مدونة قواعد  يف زعن التقدم احملر  بتقريرا  ت املتنقلة إىل اهليةة التنظيمية الوطنية سنويتصاالاال ومشغليتقدم  )أ( 
 هذه. السلوك

أي  نبغي أن تتبع؛ ويكل سنتني على األقل  ةاملتنقلت تصاالقطا  اال هذه من قبل مدونة قواعد السلوك جعةمراينبغي  )ب( 
 من مدونة قواعد السلوك هذه. 3القسم  يف ةوضحاملعملية التشاور  مراجعة
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 ت[تااال[ من ]قانون تكنولوجيا المعلومات واالX: لوائح بموجب القسم ]Bالملحق 
 تنقلةت المتااالمن أجل إمكانية نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إلى اال

األشخاص  بنفاذعلق لبلد فيما يتلاملبادئ الرئيسية و ت املتنقلة الرؤية تصاالاال إىل النفاذ ية إلمكانيةنموذجالسياسة الدد حت]
جيب  ة القانونقو ولكي تتمتع بليست ملزمة  سياسةوهذه الت املتنقلة. تصاالخدمات ومنتجات وأجهزة اال إىلذوي اإلعاقة 

نظم الذاتية التنظيم، أو ال 'القانون غري امللزم'يف البلدان ذات األطر القانونية اليت تدعم و  .لوائح وأت تشريعاب مدعومةتكون أن 
 خيارات التنظيم. - 3 القسم ،1 وحدةانظر ال .سلوك قواعد دوناتمب تكون السياسة مدعومة ينبغي أن

 التنظيمية األحكام وزارة، ودحددالالسياسة، أي  يرمسها واضعت املتنقلة اليت تصاالاال إىل النفاذ إمكانية سياسة امللحقيدعم هذا 
 والغرض من .تستخدم مدونات لقواعد السلوك ال بالنسبة للبلدان اليت السياسة النموذجية من تنفيذ نالنموذجية اليت متك  

 تتصاالاال إىل اإلعاقة ألشخاص ذويامتكني نفاذ  اللوائح املوضوعة بشأن يف تضمينها هو هنااألحكام النموذجية الواردة 
وقد تأخذ . الوطنية اهليةة التنظيميةمن وجهة نظر  مصوغ اللوائح وهومناسب لوضع  حاليا   صيغت فيه الذي واألسلوب. ةاملتنقل
احلسبان مستوى امتثال املرخص هلم وقت جتديد تراخيصهم وتدرج صياغة حمددة حتيل إىل هذه اللوائح عندما تقدم  يف اهليةة

 .[ملشغلني جددتراخيص 

 الغرض 1
 بنفاذ يتعلق فيما للبلد الرئيسية واملبادئ الرؤية املتنقلة تتصاالاال إىل النفاذ إلمكانية النموذجية السياسة حتدد 1.1

 مكانيةإل النموذجية السياسة اللوائحتدعم هذه و . املتنقلة تتصاالاال وأجهزة ومنتجات خدمات إىل اإلعاقة ذوي األشخاص
 .املتنقلة تتصاالاال إىل النفاذ

ملنتجات من قبل توفري اخلدمات وا علىت املتنقلة تصاالاال إىل ألشخاص ذوي اإلعاقةانفاذ  بشأن إمكانية اللوائحوتنطبق هذه 
 .هلم ت املتنقلة املرخصتصاالمشغلي اال

 تعاريف 2

 النموذجية اسةوالسيواإلطار التنظيمي  القانون والسياسة يف اللوائح، مدلولهذه  يف ن سب إليها،أي كلمة أو عبارة  1.2
 ذلك. الفخ إىل السياق إال إذا أشار، هلا املدلول املنسوب إليها على هذا النحو املتنقلة تتصاالاال إىل النفاذ إلمكانية

  110.لديهم مقدمي اخلدمات ذلك ويشملهلم  ت املتنقلة املرخصتصاالاال ومشغليعين  "لهم "المرخص 

  التأجريلبيع أو ت املتنقلة املتاحة لتصاالمنتجات وخدمات االتعرض فيها مادية  مساحةيعين التجزئة" "منفذ البيع ب 
 .على أنواعهاواألكشاك  املتاجراإلجيار. وهذا يشمل  أو

 التشاور 3

 مبالتزاماهت اءا الوفينبغي هلم هبالطريقة اليت  بشأن املعنية باإلعاقةماعات اجلمع  واتشاور ي هلم أنجيب على املرخص  1.3
ا يتعلق بتنفيذ التقدم احملرز فيمب إلحاطتهم علما  [ ا  مع هذه اجلماعات ]سنوي جيتمعوامبوجب هذه اللوائح، وجيب أن 

 واخلدمات واملنتجات واحلمالت ذات الصلة. اللوائح

_______________ 
 يكون قد متقاربة لرتاخيصا أطر اليت تكون فيها القضائية الواليات بعض فيف. باختالف الوالية القضائية هلم املرخص تعريف قد خيتلف 110

 هذه طبقنتو (. للخدمات) خدمة اخيصوتر ( التحتية للبنية) شبكة تراخيص ويكون لديهم عموما  . أكثر أو االتصاالت املتنقلة ترخيصني شغليمل
 خبدمات املتصلة اماألحك وتتعلق. االتصاالت املتنقلة مشغلي مواجهة العميل لدى أو التجزئة جتارةعلى و  اخلدمات، تراخيص لىع أساسا   النظم

 .املتنقلة دماتاخلو  الشبكة كل منب الطوارئ
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ذلك  يف ، مباة مشرتكةمن اللوائح بصور  (1) 3املادة  يف املنصوص عليها التشاورجيوز للمرخص هلم إجراء عمليات  2.3
ظورة أو قضايا حم تنافسيةمناقشة أي قضايا  شريطة عدمخالل املنظمات اليت متثل األشخاص ذوي اإلعاقة،  من

عقد هذه  دعو إىلت لهيةة التنظيمية الوطنية أنوينبغي لجتماعات. اال يف قانون املنافسة أو أي قانون آخر مبوجب
 ذلك. أمكناالجتماعات، حيثما 

 دمات األساسية والمتطلبات الوظيفيةالخ 4

 إلعاقة.لألشخاص ذوي ا ومتاحة ميسورة النفاذمنتجاهتم وخدماهتم  تكون أن احلرص علىاملرخص هلم على جيب  1.4

يا وتطبيقات تنطوي على مزا األجهزة احملمولة اليتجموعة خمتارة من مب ئهمقاعدة عمال تزويد هلمجيب على املرخص  2.4
عادة متوفرة  تكونأنوا  اإلعاقة واليت  تدعم املستعملني من ذوي خمتلف مدجمة أو مسبقة التحميل ميسورة النفاذ

 111ثالثة. افالتابعة ألطر  أو هبممن خالل قنوات التوزيع اخلاصة والرتويج هلا ، األجهزة احملمولةكبار مصنعي   لدى

عن  اذ، فضال  النف امليسورةامليزات ب ا  ي اإلعاقة علمذو  إحاطة العمالء مناملرخص هلم  ي طلب منباإلضافة إىل ذلك،  3.4
 النفاذ. ب امليسورةالوياخلاصة وخيارات الفوترة ومواقع  اتفيخطط التعر  من قبيلتوفري املعلومات واخلدمات األخرى 

دمات اخلب ومن إحاطتهم علما  وتزويدهمالسمع  الصم أو ضعافاحتياجات  تلبيةاملرخص هلم التأكد من  علىجيب  4.4
 112:ومنها على سبيل املثالواألجهزة، 

 وندفعي ال مخطط اخلدمات املتخصصة، مثل خطط النص فقط أو خطط النص والبيانات، للتأكد من أهن  1.4.4
ث من حيددة احملاستخدامها، والتأكد من أن األفراد ذوي االحتياجات  ميكنهمخلدمات اليت قاء اإال ل

 113مماثلة. وظيفةتسهيل  تكلفة  متناسبعلى حنو غري ونتحملي ال تتصاالاال

اليت  متتةاملؤ الصم وضعاف السمع على النفاذ إىل خدمات العمالء  قدرةالوسائل أو النظم البديلة لضمان   2.4.4
وحة ومن مث اختيار قناة اخلدمة باستخدام ل مؤمتتةخيارات بضعة االستما  إىل  من املستعملنيتتطلب 
 املفاتيح.

لى اخلط أو الدعم ع التتابعدعم عرب اهلاتف املتاحة من خالل وسائل النفاذ البديلة مثل خدمة خدمات ال  3.4.4
مع املوظفني  اتلند للغة اإلشار ا إىل الندية من ت الفيديو تصاالأو اال الفعليالوقت  يف امليسور النفاذ

 ؛املدربني

 رسائل النصيةن المجيع اهلواتف اليت متك  خدمات الطوارئ من خالل النص اليت ينبغي أن تكون متاحة من   4.4.4
 ؛يتتابع الفيديو الغضون ]سنة[ وعرب خدمات  يف

_______________ 
 على بيع األجهزة املشغلني بعض يقتصر قد العاملية، السوق يف جتاريا   املتوفرة حملمولةاألجهزة ا بعض يف امليسورة النفاذ مدجمة امليزات أن مع 111

 من املشغلني عمتن ال اللوائح ذهوه. العمالء من جانب التكاليف حتمل على القدرة لدواعي مدجمة نفاذ ميزات أي تنطوي على اليت ال رخصاأل
 توثيق متوقد  .ملشغلا مبيعات عروض من جزءك  العاملية السوق يف جتاريا   تاحةورة النفاذ واملغري امليس رخصاألجهزة األ هذه تقدمي يف االستمرار

لالطال  . املتنقلة أجهزة االتصاالت مصنعي ملنتدى إمكانية النفاذ املتنقل بيانات قاعدة خالل من بوضوح إتاحة األجهزة احملمولة امليسورة النفاذ
املتنقلة، انظر  أجهزة االتصاالت مصنعي لدى ملتنقلإمكانية النفاذ ا بيانات قاعدة على

www.mobileaccessibility.info/index.cfm?lang=eng 
 G3ICTاملبادرة و  تتصااللال الدويل حتاداال تقرير يف ةمتاحلمستعملني الصم وضعاف السمع ل النفاذ إمكانية خيارات من كاملة  جمموعةمثة  112
 .‘املتنقلة دماتاخلو  اهلواتف إىل اإلعاقة ذوي ألشخاصا إتاحة نفاذ’، 2012 لعام
 الذين ألولةك يفيالوظ املعادل هو الفيديو توفري كان  إذا ،للصم بالنسبة للبيانات خاصة أسعار خطط توفري مثال   املناسب من يكون قد 113

 .تالصو  طريق عن التواصل همميكن الذين أولةك إىلبالنسبة  األساسية الصوتية اخلدمات ارات مثلما تكوناإلش لغة يستخدمون

http://www.mobileaccessibility.info/index.cfm?lang=eng
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 اإلنذاراتلألشخاص ذوي اإلعاقة )مثل  أنساق ميسورة النفاذ يف الطوارئ والسالمة العامة إنذارات 5.4.4
 ؛للمكفوفني( نذارات السمعيةاإلالبصرية للصم و 

 114عابر سبيل؛ منأو  التداخل من املستعمل يف تسببت ال اليتو  يةالسمع ناتاملعي مع توافقةاملاألجهزة   6.4.4

لة عن اليت تقدم معلومات مفص املنتجات أدلة استعمال ويفنتجات امل غالف علومات املعروضة علىامل  7.4.4
 السمعية؛ مع املعينات املنتجات توافق

 اليتيع بالتجزئة متاجر الب يف يةالسمع مع املعيناتة توافقامل األجهزةاختبار  لتمكني املستهلك منوسيلة   8.4.4
 م؛شغلها املرخص هليلكها أو مي

 وجها   ونداءات ليةتفاع يةمؤمترات فيديو  توفرالنطاق العريض اليت ميكن أن  املتمكنة من األجهزة املتنقلة 9.4.4
 ؛لوجه كبديل إلرسال الرسائل النصية

أو مغلقة  صيةعروض نتشغيل الفيديو واألفالم مع  ستعادةا ة اليت تدعماهلواتف الذكية واألجهزة اللوحي 10.4.4
 115وعناوين جانبية.مفتوحة 

 تهم علما  وتزويدهموإحاط وضعاف البصراحتياجات املستعملني املكفوفني  تلبيةاملرخص هلم التأكد من  علىجيب  5.4
 116:على سبيل املثالاخلدمات واألجهزة التالية، ب

 ؛النفاذ رةو سيامل اتذلك معلومات احلساب يف النفاذ، مبا موقع ويب ميسورواخلدمات عن طريق علومات امل  1.5.4

 ؛النفاذ رةو إلكرتونية ميس بأنساقبرايل أو  بنظامكبرية أو   إما حبروف طباعةخيار تلقي الفواتري   2.5.4

 التحكم لىعتساعد  إضافاتعلى لوحات املفاتيح أو  يةعالمات ملس هلاتوفر األجهزة املتنقلة اليت   3.5.4
ف اطر أيح  أجهزة متنقلة متوافقة مع لوحات مفاتريينبغي توف املعينات تتوفر هذه ال وعندما ؛اجلهاز يف

 ة؛ثالث

 اكيحموردود  الضبطلوحات املفاتيح وميزات  ة بشأنسو لممأجهزة متنقلة مع ردود فعل مسموعة أو   4.5.4
الصوت  خرجوالتطبيقات من خالل  مع األيقوناتاعلي وصف تف لتمكني يةلشاشات اللمسواالصوت 

 ؛ذلك أمكنأجهزة برايل حيثما  والتوافق مع

 التباينوابط ضو السطو   تعديلقابل للتعديل والقدرة على  أحرفخيار حجم  هلااألجهزة املتنقلة اليت   5.5.4
إىل  األساسيلنص ا يفة حتويلووظ اخللفية الشاشة املضاءةو  القابل للتغيري حجم الشاشة الرئيسيةو للعرض 
 تكبري الشاشة؛وإمكانية  الكالم

 واملركبةملقدمة ا الربجمياتاألجهزة املتنقلة أو  توافقة معاملو/أو  ةقارئات الشاشة باللغات الرمسية املدجم  6.5.4
 ؛املساعدة إذا لزم األمر مع

 اشة؛ توافقة مع وظائف قراءة الشامل املدجمةويب ال شبكة متصفحات  7.5.4

 امة مثلإلخطارات اهلأو اللمسية ل ةهتزازياالسموعة أو امل العالمات على اهلواتف مثل املتوفرة امليزات  8.5.4
ضوابط و و  السط تعديلواردة وما إىل ذلك، والقدرة على ال اتكاملاملو  املنتظرة املكاملاتو البطارية  ضعف

_______________ 
 honestelep-wireless-compatibility-aid-www.fcc.gov/guides/hearingانظر املوقع:  114
 .حملية أو حمددة لغة يف تقدميها يتعني اليت املةوية والنسبة العرض النصي لغة حتدد سوف كانت  إذا ما يف تنظر أن البلدان على جيب 115
ودة، دلمستعملني املكفوفني وضعاف البصر، واملستعملني ذوي الرباعة املنخفضة أو احلركة احملل النفاذ إمكانية خيارات من كاملة  جمموعةمثة  116

 ذوي ألشخاصا إتاحة نفاذ’، 2012لعام  G3ICTاملبادرة و  تتصااللال الدويل االحتاد تقرير يف ةمتاحواملستعملني ذوي القدرة اإلدراكية احملدودة، 
 D/sis/PwDs/Documents/Mobile_Report.pdf-www.itu.int/ITU‘ : املتنقلة دماتاخلو  اهلواتف إىل اإلعاقة

http://www.fcc.gov/guides/hearing-aid-compatibility-wireless-telephones
http://www.itu.int/ITU-D/sis/PwDs/Documents/Mobile_Report.pdf
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النص حتويل ف وظائو  ةاخللفي ذي اإلضاءة عرضوال حجم الشاشة الرئيسية وإمكانية تغيري التباين للعرض
 العرض. الشاشة من خاللوتكبري  إىل كالم األساسية

وإحاطتهم  دةاحملدو  أو احلركة املنخفضة الرباعة ذوياحتياجات األشخاص  تلبيةاملرخص هلم التأكد من  علىجيب  6.4
 :على سبيل املثالألجهزة املتنقلة اليت لديها، علما  وتزويدهم با

التطبيقات  وكتابة الرسائل النصية وفتح املراقمةذلك  يف لتعرف على الصوت للوظائف األساسية مبااخيار   1.6.4
بكة شاملوسيقى وتصفح  واالستما  إىلتذكري عالمات الووضع  الرزنامة يف البنود إدخالو  هاوإغالق
 117الويب؛

 ؛قدرة النص التنبؤي  2.6.4

 لفوريا أو من خالل تطبيق متاح للتحميل مدجمةواجهة بباجلهاز إما  موصولة ةخارجي بدالةتشغيل من القدرة   3.6.4
 .جمانا  

األجهزة ب وإحاطتهم علما  وتزويدهماحتياجات األشخاص ذوي اإلدراك احملدود  من تلبيةاملرخص هلم جيب أن يتأكد   7.4
 118:اليت تنطوي علىاملتنقلة 

 ؛قدرة النص التنبؤي  1.7.4

 ؛رف على الكالمالتع  2.7.4

 ؛تطبيقات أو وظائف حتويل النص إىل كالم  3.7.4

 واهتزازية؛مع تنبيهات صوتية وبصرية  باملواعيد تذكريو  ةمدجمرزنامة   4.7.4

 بني الكلمات؛ بتوسيع املسافةلنص يسمح  أنساقشاشات عرض أكرب وخيارات   5.7.4

 قابل للتكييف؛تصويري للغاية أو  مرئيعرض   6.7.4

 ؛املستعملني مجيعمن قبل  املفهومة بوضوحالعاملية  األيقوناتاستخدام   7.7.4

  واضحة ومتسقة.و بسيطة  مستعملواجهات   8.7.4

 مشتريات األجهزة 5

كانوا املرخص هلم، سواء  جيب أن يشرتط ، اللوائحمن هذه  4 القسم يف تنفيذ االلتزامات املنصوص عليها لدى 1.5
موزعيها و  األجهزة احملمولةمصنعي  على، الحقة الدفعأو  ة الدفعمع اشرتاكات مسبق األجهزة احملمولة يقدمون

 119.ةالسوق العاملي يف توفرةميزات إمكانية النفاذ املأحدث  احلصول على
 120:لى ما يليعاألجهزة و  املطاريف تشجيع مصنعيإىل  ،شرتياتاملجزء من سياسة ، كاملرخص هلم جيب أن يسعى 2.5

ألشخاص ذوي اإلعاقة، وذلك كجزء من تطوير انفاذ و صاحلة الستعمال الدمات اخلنتجات و املتطوير  )أ( 
 ؛لديهم املنتجات اجلديدة

_______________ 
 املرجع نفسه. 117
 املرجع نفسه. 118
 بيانات قاعدة طال  علىلال. املتنقلة أجهزة االتصاالت مصنعي ملنتدى إمكانية النفاذ املتنقل بيانات قاعدة خالل من بوضوح ذلك توثيق مت 119

 www.mobileaccessibility.info/index.cfm?lang=eng املتنقلة، انظر االتصاالتأجهزة  مصنعي لدى إمكانية النفاذ املتنقل
 تطويرليهم االتصاالت املتنقلة بأن يشرتطوا ع مشغلي هو تكليف فعالية األكثر النهج فإن يشملهم التنظيم ال ملعداتا مصنعي مبا أن 120

 .ميسورة النفاذ منتجات

http://www.mobileaccessibility.info/index.cfm?lang=eng


 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا إمكانية النفاذ إىل النموذجية بشأن السياسة تقرير

 

 62 

 إلعاقة؛ألشخاص ذوي اا واالستعمال من جانبتابعة املوسهلة  أنساق ميسورة النفاذ يف تقدمي اإلرشادات )ب( 

 أنوا  اإلعاقة؛ ملختلف فاذالن ميسورة مع ميزات األجهزة املتنقلةمن  توفري خيار )ج( 

تطوير  يف ضيحبكم املإزالتها  وعدمستخدام اال ت امليسورة النفاذ الشائعةتصاالبأساليب االالحتفا  ا )د( 
 .جهزة واخلدماتاأل

 منافذ البيع بالتجزئة 6
 لتجزئة ونقاطا أن تكون منافذ احلرص على، اللوائح[ من إصدار هذه شهرا   12غضون ] يف ،املرخص هلم علىجيب  1.6

 اتبا  مبادئ التصميم العاملي.بالنفاذ إىل أقصى حد ممكن  لديهم ميسورةالبيع 
والفتات  121اإلعاقةالفتات  يستخدمون اتأن مقدمي اخلدم التأكد منذلك،  أمكنكلما   ،املرخص هلم علىجيب  2.6

 .برايل املعرتف هبا دوليا  
نتجات املتم تصميم يالتعبةة والتغليف واملواد الدعائية حيث  يف ا دوليا  املعرتف هب اإلعاقةينبغي أن تستخدم الفتات  3.6

بالتعاون مع منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة  وذلك ذلك مناسبة للعمالء ذوي اإلعاقة، جعلها خالفأو  وتكييفها
 ت املتنقلة.صاالتوقطا  اال 122تتصاالتكنولوجيا املعلومات واالإىل  املعنية بنفاذ األشخاص ذوي اإلعاقةلجنة وال

 [:شهرا   12غضون ] يف ،املرخص هلم على جيب 4.6

 القدرةأو  املوارد واملعلوماتب اإلملامعلى و على كيفية خدمة العمالء ذوي اإلعاقة  لديهم تدريب املوظفني )أ( 
 .نوا  اإلعاقةأذوي خمتلف لألشخاص من  امليسورة النفاذامليزات  فيما يتعلق جبميع احلصول عليها على

 ةطائفأن العمالء ذوي اإلعاقة قادرون على شراء اخلدمات واألجهزة وامللحقات باستخدام  التأكد من )ب( 
بيع املباشر عرب وال واإلنرتنت، النداءمنافذ البيع بالتجزئة ومراكز  من ذلك مثال  قنوات النفاذ البديلة.  من

 اهلاتف.

 مباورة النفاذ امليستقدم جمموعة كاملة من اخلدمات  رب البلدعلبيع بالتجزئة لالتأكد من أن منافذ خمتارة  )ج( 
لغة  ترمجةراءة أو برايل للق بنظام بديلة مثل الوثائقال تتصاالووسائل اال املرافق امليسورة النفاذذلك  يف

 لىع طلب. وينبغي هلذه املنافذ توظيف األفراد املؤهلني واملدربنيالالوقت املناسب، بناء على  يف اتاإلشار 
اقع اإلعاقة، وينبغي اإلعالن عن مو  من ذوي خمتلف أشكالاملستعملني  لدىددة احملحتياجات االتلبية 

 هذه املراكز.

ة سبقامللة اهلواتف املتنق من متوينأو املسنني  ذوي اإلعاقةعرض جمموعة من آليات الدفع لتمكني العمالء  )د( 
هناية فرتة  يف اخلصم املباشر أو بطاقات االئتمان من قبيل يا  اهلاتفية أوتوماتدفع مقابل اخلدمات الأو  الدفع

 الفوترة، دون أي رسوم إضافية.

_______________ 
 لبيان تركيب عروة توصيل T حرف مع األذن رمزو  البصر، وضعاف للمكفوفني املعينات إىل توفر لإلشارة العني رمز على ذلك األمثلةمن  121

 .بالتجزئة بيع متجر توفر منحدر للنفاذ إىل إىل لإلشارة تحركامل كرسيال ورمز بالتجزئة، بيع متجر يف صويت
معنية بإمكانية النفاذ  نةجل إنشاء قد تعمد اهليةة التنظيمية الوطنية إىل ت،تصاالواال املعلومات تكنولوجيا تعميم إمكانية النفاذ إىل أجل من 122
 اإلعاقة ويذ ألشخاصا مشاركة ضمانلو  ،املستعملني مصاحل تعزيز إىل الرامية القانونية األهدافب للنهوض تتصاالواال املعلومات تكنولوجيا إىل

 لصناعةل مدونات قواعد السلوك أو واللوائح السياسات بوضع كل املعنية اجلهات من وغريها الصناعةدوائر و  اإلعاقة ذوي األشخاص منظماتو 
ئح بشأن اإلعاقة اللواو  لسياساتل بالنسبة ال ،اإلرشاد املعنية بإمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لجنةوتوفر ال. البداية ذمن

 ينبغي اليت) لتعريفيةا اللوائح يشمل ذلك أيضا   قدو  - اإلعاقة ذوي األشخاص على تؤثر قد اليت واللوائح السياسات بل تتناول أيضا  كل فحسب
موذجية إلمكانية النفاذ.( من السياسة الن 7القسم  املستعملني، كما جاء يف من معينة لفةات خفضةامل أو/و اخلاصة التعريفات االعتبار يف تأخذ أن

 هذا التقرير. يف 1 وحدةمن ال 4القسم  يف تتصاالواال املعلومات تكنولوجياإىل وقد نوقشت اللجنة املعنية بإمكانية النفاذ 
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 باالستعماللقة املعلومات املتع الفعلي إىلالوقت  يف من النفاذالعمالء ذوي اإلعاقة  لتمكنيوسيلة  توفري )ه( 
 والرسوم وغريها من املعلومات املطلوبة للسيطرة على التكاليف.

 ات الطوارئخدم 7

 إىل املساعدة من خدمات الطوارئ ونتاجدح الذينذوي اإلعاقة  من املرخص هلم التأكد من أن املواطننيعلى جيب  1.7
، إذا  جمانا  تتابع خدمة الو  (SMS)خدمة الرسائل القصرية  هاتف متنقل أو التواصل عرب من على إجراء مكاملة قادرون

 خلاصة هبم، عرب أي شبكة متوافقة متاحة.اخلدمة ا مقدمخارج نطاق شبكة  واكان

عاف لصم أو ضلاليت تسمح  امليسورة النفاذ[، توفري خدمات الطوارئ شهرا   24غضون ] يف ،املرخص هلم علىجيب  2.7
  ما يلي:ريتوف عليهم وجيب ،حالة الطوارئ يف إرسال رسالة نصية قصرية أو نصبالسمع 

 ؛، إىل املرسلالفعليقت الو  يف من خالل نصإشعار بالوصول،  )أ( 

لنداء ا مل ميكن إكمالتلقي املكاملة، اذا  مل يتمكن منتشري إىل أن مركز خدمات الطوارئ  'مرتدة'رسالة  )ب( 
 .ينصال النداء أو SMS الرسالة أو

 صدر النداءن معغرافية اجلعلومات باملالطوارئ  نداءمراكز  تزويد، وعمليا   حيثما كان ممكنا   ،املرخص له على جيب 3.7
غل وميكن املش لدىتتوفر هذه املعلومات  ماد كمشرتك ذي إعاقة حيثمقي  نداء إىل أن طالب ال الذي يشري أيضا  
 الطوارئ دون انتهاك قوانني اخلصوصية. نداءتقامسها مع مركز 

ألشخاص ل النفاذ ميسورة أنساق يف الطوارئ والسالمة العامةب إنذارات ريتوف ،سنةخالل  م،املرخص هل جيب على 4.7
 للمكفوفني(. السمعيةتنبيهات والالتنبيهات البصرية للصم  من قبيلذوي اإلعاقة )

دمات الطوارئ خباألشخاص ذوي اإلعاقة  اتصال كيفيةحتديدا  ب احلرص على توعية اجلمهوراملرخص هلم  منطلب ي   5.7
  طلب.البديلة، بناء على  نساقأ يف تقدمي املعلومات املتاحة للجمهور . وينبغي أيضا  هاواستخدام

 رعاية العمالء 8

عمالء ال مكرسة لرعايةاملرخص هلم تقدمي مساعدة املشغل وغريها من اخلدمات من خالل إنشاء مراكز  علىجيب  1.8
 . وينبغيالنداءمجيع مراكز  يف هلذا الغرضاملوظفني  123لعمالء ذوي اإلعاقة أو من خالل تدريبلملساعدة تقدم ا

 عربو  اتار لغة اإلش يف تقدم الدعم واملعلومات 'على اخلط'ومباشرة على الصوت  ةقائم مكرسة قنوات هلم توفري
 املرخص لدى شمل تدريب املوظفنييينبغي أن و من هذا القبيل.  ميسورة النفاذ أخرى طمن خالل وسائو تتابع خدمة ال

إىل  مهفهم العوائق اليت حتول دون نفاذو إلعاقة األشخاص ذوي ا التعامل مع يف التوعية باإلعاقة وآداب السلوك هلم
 له. قدمها املرخصيجمال احللول اليت  يف األجهزة واخلدمات واخلربات

تجزئة اخلاصة ومنافذ البيع بال النداء التابعة هلممراكز  يف املرخص هلم تقدمي املساعدة واخلدمات األخرى علىجيب  2.8
سارات احلصول على خدمة هاتفية متنقلة، والرد على االستف يف فراد الراغبنيذلك املساعدة لأل يف ومراكز الدعم، مبا

النسق بجيب تقدمي هذه املساعدة و العقد.  وأحكام شروطوتفسري بشأن استخدام املعدات أو حسابات العمالء 
للعمالء  املتاحة لفرتةلغضون فرتة استجابة مماثلة  يف بريد إلكرتوين نسق يف أو ذلك شفهيا   يف العمالء مبا الذي يطلبه

 قني.اغري املع

_______________ 
 وعلى وجه اخلصوص، بالنسبة للمشغلني على نطاق أصغر. 123
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عن اخلدمات  علوماتاملاملتاحة للجمهور و  واألحكام شروطالذلك  يف عقود مع العمالء، مباالفواتري و جيب توفري ال 3.8
 القول لكذ لمستهلك. وميكن أن يشمللالطلب ودون أي تكلفة إضافية  أنساق ميسورة النفاذ بناء على يف املقدمة،

 بسيطة. يف عباراتبرايل، و  نظامذلك  يف كتابة، مبا أو شفهيا  

 همفي ن، مبهتأكد من أن مجيع املستعملني النهائيني خلدماتي عليه أنيقدم املرخص له خدمات الدليل،  وحيثما 4.8
يتناسب مع  نسق يف الدليل وتسهيالت استعالممعلومات الدليل إىل  النفاذ جمانا   هماإلعاقة، ميكن واألشخاص ذو 

 124احتياجاهتم. لبيةت

يستطيعون  ال نذوي اإلعاقة الذي لألشخاص هذه اخلدمة جمانا   له توفرييقدم املرخص له خدمة تتابع، ينبغي  وحيثما 5.8
 فعال إلمتام املكاملات. األجهزة احملمولة على حنواستخدام 

 توعية الجمهور واإلعالن 9

 عاقةلألشخاص ذوي اإل نتجات واخلدمات املصممة خصيصا  اإلعالنات والعروض الرتوجيية للم تتوفرجيب أن  1.9
طالق إ عندكل منطقة على األقل  يف لمنظمات ذات الصلة ولألشخاص ذوي اإلعاقةل أنساق ميسورة النفاذ يف

 طلب.المناسبات أخرى بناء على  يف أو عمليات االرتقاء اهلامةمبناسبة و املنتج 
 :هلمجيب على املرخص  2.9

 ؛والعموميةاملنشورات املتخصصة  يف موخدماهت ممنتجاهت عناإلعالن  )أ( 

املنتجات واخلدمات املتخصصة املناسبة لالستخدام من قبل  علما  بطائفةالعمالء  إحاطة )ب( 
 األشخاص ذوي اإلعاقة؛

  فحبرو  اعةبرايل والطب من قبيل نظام، بأنساق ميسورة النفاذ موخدماهت ممنتجاهت عنتوفري املعلومات  )ج( 
 اللغات الرمسية؛ب وكذلك ،الطلب ويف الوقت املناسب بناء على، يةلكرتونية أو الصوتاإل واألنساقكبرية 

ة لألشخاص ضعاف البصر قبل أو أثناء أو بعد فرتة وجيز  النفاذ رةو ميس بأنساق واألحكامتوفري الشروط  )د( 
 ؛إعاقتهمبإخطار املرخص له تم ي حاملاعقد قانوين مع مقدم اخلدمة،  يف ل العميلو دخ من جدا  

باشر معلومات التسويق امل إلرسالاملفضلة  األنساقومحاية اخلصوصية، استخدام  رهنا  مبوافقة العميل )ه( 
أو اخلدمة  استخدام املنتج يف صعوبة على أن لديهمأنفسهم ملقدمي اخلدمات بفوا العمالء الذين عر   إىل

 ما؛ بسبب إعاقة

 ذ ذوي اإلعاقةميزات إمكانية نفالعدم وجود  نظرا   عميلقابل لالستخدام من قبل  غري تجناملعترب ي   ماحيث )و( 
  مرنة لفرتة معينة من الزمن. إعادة توفري سياسةجيب عملية البيع،  يف تستبان مل

 اإلعانات من صندوق الخدمة الشاملة والنفاذ الشامل 10
 ليهاأي من الشروط املنصوص عب للوفاء[ الشامل والنفاذ الشاملة اخلدمة صندوق]من املرخص هلم الدعم  يلتمسقد  1.10

 .مفرطإثبات وجود عبء مايل غري متناسب أو  ما أمكنهمحيث اللوائحهذه  يف

 متطلبات عامة 11

تجات ناملتوفري  على شخص ذي إعاقة بسبب عدم قدرة املرخص له أي لمرخص له أن يرفض خدمةل ال جيوز 1.11
 لة.دمات ذات الصاخل أو

_______________ 
 .ترخيصه مبوجب دليل خدمات تقدميله  املرخصمن  تتطلب اليت النظم يف لالتصاالت املتنقلة مشغل رخصة يف الشرط هذا تضمني يتم قد 124
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دريب ت يتلقون مع العمالء واجلمهور ونتعاملي الذينتأكد من أن مجيع موظفيه أن يكل مرخص له   علىجيب  2.11
حساسية على أساس منتظم، مرة واحدة على األقل كل ]سنتني[. وينبغي أن يتضمن هذا التدريب معلومات عن 

 عاقة.اجملتمعية ذات الصلة لألشخاص ذوي اإل األعرافالثقافة واللغات و 

مثل  فاذأنساق خمتارة ميسورة الن يف املعلومات عن املنتجات واخلدمات املقدمة إتاحةمجيع املرخص هلم  علىجيب  3.11
 طلب ودون رسوم إضافية.البناء على  الكبرية، األحرفبرايل والصوت أو نظام 

املناسب  بسيطة ومفهومة ويف الوقت تعبارا يف معلومات عن املنتج أو اخلدمةتوفري مجيع املرخص هلم  جيب على 4.11
ربيد لكرتوين مثل الإ نسق يف أو تتابع ةعن طريق خدمأو  نداءمن خالل مركز  شفهيا  لألشخاص ذوي اإلعاقة إما 

 اإللكرتوين.

 لمعايري احملددةل اليتعني عليه االمتثو  ميسورة النفاذتكون حبيث  على شبكة الويب جيب أن تصمم مواقع املرخص له 5.11
 الويب. إىل شبكة النفاذإلمكانية  سياسةال: إطار 5 وحدةال يف

 ا يؤذن له بذلك،، حيثملمرخص لهجيوز لالفردية، و  مبتطلباهتم إعالمهم م علىتشجيع عمالئه هلم لمرخصل جيوز 6.11
من قبل  تهذه املعلوما ما تقدمحيثو وخدمة العمالء املناسبة.  اهلادف ألغراض التسويق املتطلباتيسجل هذه  أن

 ماية البيانات واخلصوصية.حبلاللتزامات  بإذن العميل وفقا   هاشخص من ذوي اإلعاقة، جيب ختزين

تنفيذ هذه  يف رز[ عن التقدم احملاهليةة التنظيمية الوطنيةتقرير ]كل ستة أشهر[ إىل ] هلم تقدمي املرخص علىجيب  7.11
 اللوائح.

 المخالفات والغرامات 12
ت[، فرض االتصذي الصلة من قانون تكنولوجيا املعلومات واال القسم] ، مبوجبالتنظيمية الوطنيةجيوز للهيةة  1.12

 125.اللوائحعدم االمتثال هلذه لعقوبات 

 مراجعة اللوائح ومعايير االمتثال 13

 وطنية:لجيب على اهليةة التنظيمية ا املراجعةإجراء  ولدى، على األقل ]كل سنتني[ اللوائحهذه  مراجعةينبغي  1.13

 1.3 البندين يف احملددة املرخص له املبلغ عنها للعمليات التشاورية اليت يقوم هبااالعتبار النتائج  يف تأخذأن  1.1.13
 الفرتة قيد االستعراض؛ أثناء اللوائحمن هذه  2.3و

 هلم الوفاءص خلمر هبا لمتطلباهتم والطريقة اليت ينبغي  بشأن اجلماعات من ذوي اإلعاقةتشاور مع أن ت 2.1.13
 مبوجب هذه اللوائح. مبالتزاماهت

 

_______________ 
. وجزاءات غرامات تشمل أن وميكن. البلد يف تتصاالواال املعلومات تكنولوجيا قانون يف عليه املنصوص على النحو العقوبات تكون أن جيب 125

 زيدامل دعا األمر إىل إذاف. لالتفاصي من زيدامل تقدمي يف ترغب قد أو املقرتح، النحو على عمومي حكم إدراج اهليةة التنظيمية الوطنية يف رغبت قدو 
 (ألخرى قضائية والية من ختتلف دق واليت) القواعد هلذه االمتثال عدم حالة يف تطبق عقوبات اهليةة التنظيمية الوطنية حتدد أن ينبغي التفاصيل، من
 .اللوائح من اجلزء هذا يف
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 126: إطار السياسة إلمكانية النفاذ إلى البرامج التلفزيونية/الفيديوية4 وحدةال

واهليةات التنظيمية واضعي السياسات فائدة ل 127الربامج التلفزيونية/الفيديوية إىل النفاذ إلمكانية السياسة إطار وحدةو ضعت 
خاص ذلك املنظمات غري احلكومية ومنظمات األش يف البث و/أو اإلعاقة، مبا مسائل يف الضالعني لحةوغريها من أصحاب املص

مكانية نفاذ ذوي اإلعاقة إللبلدان لوضع سياسة تشجع  إطارا   وحدةالبلد. وتوفر هذه ال تبعا  خلصائصاإلعاقة والربملانيني،  ذوي
مات واألجهزة اليت دحتاجها الناس املعلو  أيضا   وإوما يشملرتكيز على احملتوى نفسه ال وال يقتصر. الربامج التلفزيونية/الفيديوية إىل

 التلفزيون. مبا يقدمهللتمتع 

بعد إىل التلفزيون   تتحولملأن بعض البلدان بالربامج التلفزيونية/الفيديوية إىل  النفاذ ية إلمكانيةنموذجالسياسة ه العرتف هذتو 
 التلفزيون بسرعةول يتحقانونية وتنظيمية تشري فقط إىل "التلفزيون" و/أو "البث". ومع ذلك، أطر  يكون لديها الرقمي ورمبا

مج االرب " مصطلح هذه السياسة أيضا   ستخدمتَ  ذلكالرقمي، وذلك باستخدام جمموعة متنوعة من املنصات. ول البث إىل
 تطبيقنطاق  يعلتوسل مقدمي اخلدمات املرخص هلم، وذلك من قب املقدمة أو املوزعة املرسلة مجامجيع أنوا  الرب  أي ،"يةالفيديو 
لدان استخدام املصطلح ميكن للبو تفعل ذلك.  أن على وشك هيبالفعل إىل املنصات الرقمية أو  انتقلتالبلدان اليت  يف ةالسياس

 أفضل. ا على حنوالذي ينطبق على بيةته

التلفزيون  إىل النفاذ ةحتقيق إمكانيعلى  ينصب لسياسة النموذجيةولكن تركيز ا متاثليةبيةة  يف ميكن استخدام هذه السياسةو 
 إىل اإلنرتنت ة النفاذإمكاني وحدة بالتوازي مع وحدةالتلفزيون على اإلنرتنت باستخدام هذه ال تناول مسألة الرقمي. وميكن أيضا  

ل يتعد فيها ميكن اجملاالت اليت يف اإلرشادفر واليت تو  وحدةال يف اجملاالت ذات الصلة يف وهذه املسألة مربزةالتقرير،  هذا يف
 الظروف الوطنية. ملراعاةمقرتحات السياسات 

دة حلقوق األشخاص التفاقية األمم املتح الربامج التلفزيونية/الفيديوية وفقا  إىل  النفاذ ية إلمكانيةنموذجالسياسة أعدت الوقد 
 اليت شارك تتصاالتكنولوجيا املعلومات واال إىلنفاذ الاسة إمكانية سي جمموعة أدوات متاشيا  معو اإلعاقة )االتفاقية(  ذوي

ألشخاص من أجل ا )G3ict( تتصاالواال املعلومات تكنولوجيا لشمولية العاملية واملبادرة تتصاالاالحتاد الدويل لال وضعها يف
 فاذن إمكانية مسؤولة عن ضمان ةاملوقع األطراف تنص االتفاقية على أنو . )orgsibilitytoolkitacces-www.e.(ذوي اإلعاقة 
 على قعةاملو  البلدانمساعدة هو نموذجية الهذه السياسة  والغرض من .تتصاالتكنولوجيا املعلومات واال إىل ذوي اإلعاقة

كن من األطراف تياسات واألحكام التنظيمية حىت لو مل أن تعتمد هذه الس للبلدانميكن و وضع إطار سياسة لتحقيق ذلك. 
 على االتفاقية. املوقعة

_______________ 
 البث عرب املنقولة سواء يةو الفيدي امجالرب  أشكال مجيع يةالفيديو /يةالتلفزيونموذجية إلمكانية النفاذ إىل الربامج إطار السياسة الن وحدةتتناول  126

 نظام أو (HBB TV) العريض اقالنطب جنياهل أو التلفزيون الكبلي والساتلي أو تلفزيون البث اإلنرتنت بروتوكول تلفزيون الرقمي أو التقليدي أو
 اجزحو  أي اإلعاقة ذوو األشخاص أال يواجه هو السياسة من واهلدف حمايد من حيث التكنولوجيا النهجو . (IBB) العريض النطاقب تكاملامل بثال

 قانوين إطار كلل بعا  وت. ، مهما كانت املنصةالتلفزيون أجهزة أو بعد عن التحكم وأجهزة اإللكرتونيةالربامج  دلةأ استخدام أو الربامج متابعة يف
 أو البث "الفيديو برامج" أو "التلفزيون" سياسة إمكانية النفاذ إىل إىل لإلشارة واملصطلحات العنوان يفيتك يف ترغب قد فإهنا وطين، وتنظيمي

 ".اإلذاعي البث" أو" البصري السمعي"
 وحدة نطاقتناول ي ،ية الوطنيةواهليةات التنظيم املعلومات وتكنولوجيا تتصاالاال وزارات ومع مراعاة اختصاصات السياسة، هذه ألغراض 127
 وكذلك البث الكبلي والساتليو  اإلنرتنت بروتوكول وتلفزيون والرقمي التقليدي البث يةفيديو ال/يةتلفزيونال إمكانية النفاذ إىل الربامج سياسة إطار

 تعديل ينبغيو . للتنظيم خاضعة خدمات هاوكل - (IBB) العريض النطاقب املتكامل البث ونظام (HBB TV) العريض النطاقب اهلجني البث تلفزيون
 هذه وهدف. كنولوجياحمايد من حيث الت وحدةال هذه وهنج. املعين بلدال يف هبا املعمول يةالفيديو  امجلرب ا تعاريف مع توافقها لضمان التعاريف
 بعد عن حكمالت أجهزة أو اإللكرتونية الربامج أدلة استخدام أو الربامج متابعة يف حواجز أي اإلعاقة ذوو األشخاص يواجه أال ضمان هو السياسة

 .املستخدمة املنصة عن النظر بغض التلفزيون، أجهزة أو

http://www.e-accessibilitytoolkit.org/
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الربامج  إمكانية النفاذ إىل اعتماد سياساتب على قيام البلداالتفاقية  يف تنفيذ األهداف احملددة يف يعتمد النجاحو 
 قيت تنفيذها وفقا  لسياسات ذات الصلة وتو بشأن ا يقرر أنكل بلد ويتعني على  . وتنفيذها دون إبطاءالتلفزيونية/الفيديوية 

 .اليت ينفرد هباللظروف 

 عاقةاألشخاص ذوي اإل نفاذتشجع إمكانية  سياسةإطار  وضعمساعدة البلدان على  ية هونموذجالاهلدف من هذه السياسة و 
 اختاذ اخلطوات التالية:بالربامج التلفزيونية/الفيديوية إىل 

 سياسة قائمة؛ يف هادجمبوثيقة قائمة بذاهتا أو  مبثابةمج التلفزيونية/الفيديوية، إما الربا نفاذ إىل اعتماد سياسة 

 ؛الربامج التلفزيونية/الفيديوية نفاذ إىل وضع سياسة بشأنمع األشخاص ذوي اإلعاقة  التشاور 

 الربامجالنفاذ إىل دماتخبذه السياسة و هباألشخاص ذوي اإلعاقة ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة  توعية  
 128؛التلفزيونية/الفيديوية

  العروض و  والعروض السمعية السمعيوصف ال من قبيلاملرخص هلم بتقدمي خدمات النفاذ  اتمقدمي اخلدمقيام
 النصية املغلقة ولغة اإلشارات؛

  من قبيل ،خدمة النفاذ املعرتف هبا دوليا   أيقوناتمج اإللكرتونية تشري، باستخدام االتأكد من أن أدلة الرب "CC" 
 ؛اليت تقدم خدمات النفاذ يةربامج الفيديو إىل ال، السمعيلوصف ل "AD"املغلق و للعرض النصي

 اء املرخص هلم، وإعط اتمن قبل مقدمي اخلدم النفاذالالزمة لتقدمي خدمات  اإلبالغ وضع األهداف ومتطلبات
 ؛األولوية ألنوا  معينة من الربامج مثل الربامج اإلخبارية

 لنفاذ إىل ا اليت تتضمن إمكانيةتقدمي الربامج  على مطوري احملتوىتشجيع باملرخص هلم  اتمقدمي اخلدميام ق
 اخلدمات؛

  معلومات الطوارئ وإعالنات السالمة العامة باستخدام خدمات  بضمان بثاملرخص هلم  اتمقدمي اخلدمقيام
 ؛النفاذ

  تلقياملستعملني من  قابلة للتشغيل املتبادل لتمكنيالفزيونية/الفيديوية دمات الربامج التلخلاعتماد املعايري التقنية 
 ؛هاعرضو  وتفكيك شفرهتا النفاذ خدمات

 ؛جودة اخلدمة خلدمات النفاذمعايري  اعتماد 

 لى معلومات العثور ع يةذلك شرح كيف يف تدريب موظفي خدمة العمالء على كيفية خدمة العمالء ذوي اإلعاقة، مبا
 جهةيني خدمات النفاذ املتاحة، وتع وتكييفمج اإللكرتونية وكذلك كيفية استخدام اأدلة الرب  يف النفاذخدمات 

 ؛خدمات النفاذ بشأنالشكاوى تقدمي املعلومات و  الستقاء وحيدة اتصال

  ؛ويةفيديإىل الربامج التلفزيونية/الالعامة لتمكينها من توفري النفاذ  هليةات البثتوفري التمويل الكايف 

 يةربامج الفيديو ال يف تعزيز التمثيل العادل واملنصف لألشخاص ذوي اإلعاقة. 

دورية للسياسة  تعراضاتاسع البلدان على اعتماد عمليات إلجراء التطورات التكنولوجية، تشجَّ  يف التقدم السريع ونظرا  خلطوات
 .وجه أفضلعلى  أو لوائح ذات صلة، لتسخري هذه الفرص التكنولوجية مدونةوأي 

 

_______________ 
 .أدناه التعاريف يف "النفاذ خدمات" تعريف انظر 128
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 سياسة نموذجية إلمكانية النفاذ إلى البرامج التلفزيونية/الفيديوية

 تعاريف 1

 "سنيحت من شأهنا ولغة اإلشاراتغلق امل والعرض النصيالوصف السمعي  من قبيلتعين خدمة  "خدمة النفاذ 
 .يألشخاص ذوي اإلعاقة إىل برنامج فيديو اإمكانية نفاذ 

 "توقف ال فرتات يف العناصر البصرية الرئيسية ألهم مسعي مرويوصف  ينطوي علىلبث  هو ميزة "السمعيوصف ال
غري علومات هذه امليزة، اليت تصف مو . بأكملهبعد إنتاج حمتوى الفيديو  عموما  الطبيعية بني حوارات الربنامج، 

 أيضا   شار إليها أحيانا  يو . يديو توى الفياحمل من النفاذ إىل ذوي اإلعاقة البصرية متك ن، الصويت التسجيلمن  متوفرة
 ".املوصوف" أو "الفيديو يوصف الفيديو الباسم "

 "اتأو ترمج وضا  مسعيةعر لغة أجنبية أو األفالم اليت تتضمن بلربامج التلفزيون  مطورةميزة بث  هو "السمعي العرض 
ذلك عندما  القراءة )مثال يف الصعوبةذوي  أو ضعاف البصرمتناول املشاهدين  يف البث جلعلها لبلداللغة الوطنية  يف

 يشارو باللغة الوطنية.  ا  جهر قرأ تَ  والرتمجات الصوتيةفرنسا مع ترمجة فرنسية(.  يف برنامج تلفزيوين إيطايل ي بث
 بلدان يف املقام األول يف وتستخدم 129رتمجات املنطوقة"ال" أو "التعليق السمعيباسم " الرتمجة الصوتية أيضا   إىل

 .ا  أجنبي مرئيا   -ا  ليت تبث حمتوى مسعيا الرتمجة

 "ينامج فيديو لرب  الصوتية توالتمثيال السمعيكل من احلوار   رؤية ميكن هباهو وسيلة  مغلق"ال العرض الناي 
ميك ن العرض و . توى الصويتاحملتزامن مع معلى الشاشة  يظهر نص بواسطةعلى الطلب من قبل املستخدم  بناء  

ضائية مصطلح بعض الواليات الق يف ويستخدم احملتوى. النفاذ إىل من مسا  الصوت تطيعيس ال من غلقامل النصي
هذه السياسة النموذجية إلمكانية النفاذ إىل الربامج ستخدم وت. (SDH)للصم وضعاف السمع  العرض النصي

 ضعاف السمع.و للصم  العرض النصي إىل غلق" لإلشارة أيضا  امل العرض النصيمصطلح " التلفزيونية/الفيديوية
 "كذلك هتدف إىل محاية حقوق املستهلك و  اليت تكون من القوانني واألطر واملنظماتت "سياسة حماية المستهلك

 السوق. يف صادقةالوالتدفق احلر للمعلومات  العادلةة ياملنافسة التجار 

 ة"دليل البرامج اإللكتروني "(EPG) كون متاحةتسأو اليت  املتاحة قررةالربامج احلالية واملبقائمة وضع هو تطبيق ل 
لكرتوين اإل املكافئهو  وهذا الدليل 130معلومات برنامج.و  برنامج ملخص قصري أو تعليق على كلمع كل قناة،  يف
 طبو .املتلفزيونية الربامج الدليل ل

 "قانوين الإلطار ل وفقا   ةاملسؤول عن تقدمي الربامج التلفزيونية/الفيديوي الكيانيشري إىل  "له المرخص اتخدمال مقدم
غريهم من مقدمي و  الكبلية والساتليةومشغلي الشبكات  البث هيةات ذلك يف كل بلد، مبا يف وطينالتنظيمي الو 

 خصصة لالستقبال من قبل اجلمهور.امل هلمرخص امل يةفيديو المج اخدمات الرب 

 "مشاهدةجل لقيام بأي شيء من أاستخدم امل يتعني فيه على ال العرض النصي الذيهو  "العرض الناي المفتوح 
 .حجبهيتجزأ من الصورة وال ميكن  ال جزء ذلك ألنهرتمجات للصم وضعاف السمع، الأو العرض النصي 

_______________ 
 أجل من مسعية ترمجاتاط كن اشرت مي الوطنية، باللغة نصية ترمجة مع املتوفرة األجنبية باللغات الربامج من كبرية  نسبة فيها اليت للبلدان بالنسبة 129
 .القراءة أو الرؤية ضعاف لألشخاص احملتوى إىل النفاذ خلدمات اإلمجالية اإلتاحة زيادة
 تعريفوال ينطبق ال. األرضي لرقميا التلفزيون إىل واليت انتقلت ،ساتلي أو يكبلاليت لديها تلفزيون   البلدان يف متاحة اإللكرتونية امجالرب  أدلة 130

 .ساتلي أو يكبل  أو رقمي تلفزيون لديها اليت البلدان إال يفاإللكرتونية  امجالرب  ن أدلةبشأ القسم وأ
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  املختصراتثل م خدمة نفاذ معرتف هبا دوليا   املصحوبة بأيقونات يةفيديو الربامج ال تشري إىل برنامج"ال"معلومات 
 (SL) ولغة اإلشارات (SDH)للصم وضعاف السمع  والعرض النصي (CC)غلق امل لعرض النصيا -التالية 

 .(AD) السمعي والوصف

 "برامج  شكل يف األسالك أو عرب األثري عربأو الرقمي  التماثلي البثيعين  131تلفزيوني" أو "التلفزيون"البث ال
 132؛اجلمهورن جانب مالستقبال ا ، ألغراضمشفرة وأدلة برامج إلكرتونيةغري أو  فيديوية مشفرة

  ذلك يف له، مبا مرخص اتخدم مقدممن قبل  املوزعةاملقدمة أو  املرسلةمج امجيع أنوا  الرب تعين  "يةفيديو المج ا"البر 
 ألغراض  133على شبكة اإلنرتنت، يةالفيديو  الربامجوإعادة إرسال  واخلدمات الكبلية والساتليةالبث هيةات 

 اجلمهور. من جانب الستقبالا

 يخ النفاذ والتطبيقتار  2
دخل هي ت["، و ةيمج الفيديو ارب التلفزيون[ أو ]ال] إىل النفاذ إمكانية هذه السياسة باسم "سياسة ميكن اإلشارة إىل 1.2

 النفاذ. نسق ميسور يف رمسي[ ويف حمافل أخرىالكومي احلنشور امل] يف افور نشره النفاذ حيز
عن رسم السياسات  تاناملسؤول تاناهلية مها[ 134الوزارة واهليةة التنظيمية الوطنيةالصلة[ على أن ] ذو احلكم التشريعي] ينص 2.2

 تلفزيون.األشخاص ذوي اإلعاقة إىل ال نفاذذلك  يف قطا  البث، مبا يف الوطنية لتعزيز اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل
قليدي والتلفزيون ذلك البث الت يف مبا ،بغض النظر عن املنصة يةالفيديو  الربامجتنطبق هذه السياسة على تقدمي  3.2

النطاق العريض ب البث اهلجني وكذلك تلفزيون والتلفزيون الكبلي والساتلي (IPTV)بروتوكول اإلنرتنت  وتلفزيون الرقمي
(HBB TV) النطاق العريض بتكامل امل وشبكات نظام البث(IBB)على شبكة  ' اخلطعلى 'ذلك الربجمة  يف ، مبا(

معلومات  وخدماتمج اإللكرتونية اوأدلة الرب  االستدراك خدماتو  الفيديو بناء على الطلبل خدمات اإلنرتنت( مث
 135.ت الطوارئاتصاالخدمات ذات الصلة و  النهائي املستعمل الربامج ومعدات

للتمتع  لناساملعلومات واألجهزة اليت دحتاجها ا أيضا   بل يشمل هذه السياسة على احملتوى نفسه وال يقتصر تركيز 4.2
د )مثل حاسوب شخصي أو جهاز حممول بالي من قبيلتوفر التلفزيون عرب أجهزة ي وعندماالتلفزيون. يقدمه  مبا

السياسة  مع االقرتانب، ينبغي أن تقرأ هذه السياسة الويبموقع على شبكة  النفاذ إىلأو  برجميةتطبيق باهلاتف الذكي( 

_______________ 
 ،"البث" يشري املثال، سبيل على. ةيالسياس هوأهداف ةعينامل بلدال لظروف تبعا   آخر بلد من" التلفزيون" أو" التلفزيوين البث" تعريف تلفخي قد 131
 استقبال مرافق ديهمالذين ل املستعملني من ا  كبري   ا  عدد يستهدف االجتاه أحادي تتصاالاال أشكال من شكلإىل  ت،تصااللال الدويل لالحتاد وفقا  

 من املباشر ستقبالالا اإلرسال تهدفيس حيث الراديوية تتصاالاال إىل "اإلذاعة خدمة" وتشري .كبلية  أو يةراديو شبكة  طريق عن نفذيو  مالئمة،
 دماتاخل ىأخر  بلدان تشمل ذلك، ومع. اإلرسال من أخرى ا  وأنواع التلفزيوين البثالصوت و  إرسال ذلك شملي أن وميكن. العام اجلمهور قبل

 جيبو . (VOD) الطلب حسب يوالفيد مثل، املتطورة اخلدمات من املزيد تنظيم البلدان بعض يف أيضا   يتم ذلك إىل وباإلضافة. تعريفها يف الساتلية
 .االقتضاء حسب املراجعة أو الصياغة يف بلدال يف بالفعل املعتمد" التلفزيوين البث" تعريف تطبيق

 .1999 ،األوروبية اجملتمعات (التلفزيوينالبث )لوائح  - S.I. No. 313/1999 من مقتبس 132
 اإلطار يف "التلفزيونية الربامج"و" التلفزيون" مصطلح فيها يستخدماليت  للبلدان وبالنسبة. يةالفيديو  امجالرب  أشكال مجيع املصطلح هذا يشمل 133

 .لذلك التعريف وفقا   هذا تكييف ميكن والتنظيمي، القانوين
 أو) تتصاالاال أو يةيديو الف ربامجال وحمتوى البث عن املسؤولة اهليةة التنظيمية الوطنية/الوزارة قبل من النفاذ إمكانية سياسة وضع ينبغي 134

اهليةة  قبل من ياغةصال عن املسؤولية حىت أو هامة مدخالت مع وغالبا   ،(تتصاالاال عن ملسؤولةا اجلهة قبل من وزارةليس لديها  اليت البلدان يف
: أساليب عدة من بواحد عبالطب وزارةال تتكون قد ،www.ictregulationtoolkit.org/en/Section3259.html يف نوقش كماو . التنظيمية

 (.املعلوماتو  تتصاالاال تكنولوجيا أو) تتصاالواال املعلومات تكنولوجيا أو( األخرى والوسائط اإلذاعة ذلك يف مبا) اإللكرتونية تتصاالواال البث
 .بلدكل  يف احملتوى/البث خدمات وتعاريف التشريعية األطر تكييف هذا الشرط لكي جيسد جيب 135

http://www.ictregulationtoolkit.org/en/Section3259.html
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 الويبشبكة  والسياسة النموذجية إلمكانية النفاذ إىل( 3 وحدةاملتنقلة )الت تصاالاال النموذجية إلمكانية النفاذ إىل
 (.5 وحدة)ال

دف املعلن أحكام رئيسية تدعم اهل حتتوي علىعلى املستوى الوطين،  ات،التشريعو السياسات  صكوك عدد منومثة  5.2
 تشمل:هي التلفزيون. و  متكني ذوي اإلعاقة من النفاذ إىلهلذه السياسة، أي 

 اقتباس، وصف خمتصر[، تشريعات محاية املستهلك/]سياسة  1.5.2

 اقتباس، وصف خمتصر[ ،تشريعات مكافحة التمييز/]سياسة  2.5.2

 اقتباس، وصف خمتصر[، تشريعات املشرتيات/]سياسة  3.5.2

 اقتباس، وصف خمتصر[النفاذ إىل املعلومات، تشريعات /]سياسة  4.5.2

 اقتباس، وصف خمتصر[، ص ذوي اإلعاقةتشريعات األشخا/]سياسة  5.5.2

 اقتباس، وصف خمتصر[الشامل، تشريعات اخلدمة الشاملة والنفاذ /]سياسة  6.5.2

  .ملظامل، اقتباس، وصف خمتصر[ا بأمنيذلك ما يتصل  يف ، مباأخرىتشريعات /]سياسة  7.5.2

 الوالية الوطنية 3
 قوق األشخاص ذوي اإلعاقة )"االتفاقية"( اليت دخلت حيز النفاذ]البلد[ طرف موقع على اتفاقية األمم املتحدة حل 1.3

. وتعرتف هذه االتفاقية بإمكانية النفاذ كحق من حقوق اإلنسان وتتطلب من األطراف املوقعة أن 2008مايو  يف
لطوارئ خدمات ات و تصاالتتخذ التدابري املناسبة لضمان نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل تكنولوجيا املعلومات واال

 9البصرية، مثل التلفزيون، مشمولة باملادة -وخدمات اإلنرتنت على قدم املساواة مع اآخرين. واألعمال السمعية
مات توفري النفاذ لألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة مع غريهم "إىل املعلو  أنه جيبتنص على  من االتفاقية اليت

 ..." تصالاملعلومات واال ذلك تكنولوجيات ونظم يف ت، مباتصاالواال
)ب( من االتفاقية اليت تنص على أن "تقر األطراف حبق األشخاص  (1) 30املادة  يف البث التلفزيوين مذكور صراحةو  2.3

احلياة الثقافية على قدم املساواة مع اآخرين، وتتخذ كل التدابري املناسبة لكي تكفل  يف املشاركة يف ذوي اإلعاقة
األفالم والعروض التمتع بالربامج التلفزيونية و  ب()التمتع باملواد الثقافية بأشكال ميسرة؛  أ()عاقة: لألشخاص ذوي اإل

 املسرحية وسائر األنشطة الثقافية بأشكال ميسرة ".
لفيديوية ا مج التلفزيونية/اهو ضرورة أال تقتصر املقاييس من أجل إمكانية النفاذ إىل الرب  30اآثار املرتتبة على املادة و  3.3

)ب( على أنه  (2) 9. وأخريا ، تنص املادة منها واالستفادة استعماهلا تشمل بتوفر خدمة النفاذ وإوما التوعية على
االتفاقية "كفالة أن تراعي الكيانات اخلاصة اليت تعرض مرافق وخدمات متاحة لعامة  يف جيب على الدول األطراف

مقدمة إليه مجيع جوانب إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إليها". وهذا يشمل هيةات البث  اجلمهور أو
 القطا  اخلاص وغريها من مقدمي احملتوى ومنتجي احملتوى التلفزيوين. يف التلفزيوين

مل وعلى قدم ع الكااملساواة أمام القانون. وهذا يشمل التمت يف وعمال  بأحكام االتفاقية، يدعم دستور ]البلد[ احلق 4.3
محاية ومؤازرة  مثة تدابري تشريعية وتدابري أخرى ترمي إىل ،املساواة جبميع احلقوق واحلريات. ولتعزيز حتقيق املساواة

 أشخاص أو فةات من األشخاص احملرومني بسبب التمييز اجلائر.
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لسبب أو  أي شخص حبقغري مباشر جيوز ألي شخص أن ميارس التمييز اجلائر بشكل مباشر أو  ال وتبعا  لذلك، 5.3
ذلك العرق أو اجلنس أو األصل اإلثين أو االجتماعي أو التوجه اجلنسي أو العمر أو  يف أكثر من األسباب، مبا

 136الدين أو الضمري أو املعتقد أو الثقافة أو اللغة أو الوالدة. اإلعاقة أو
 137مج التلفزيونية:اومن أشكال اإلعاقة اهلامة بشكل خاص فيما يتعلق بالرب  6.3

 اإلعاقة السمعية؛ 1.6.3

 اإلعاقة البصرية؛ 2.6.3

 اإلعاقة اإلدراكية؛ 3.6.3

  اإلعاقة البدنية. 4.6.3

 األهداف 4
ة والتعليم وحرية خدمات الصحإىل النفاذ إىل البيةة املادية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية و  إمكانية ألمهية إدراكا   1.4

لتمتع متكني األشخاص ذوي اإلعاقة من ا يف خدمات التلفزيون تؤديه، والدور الذي تصالمات واالالتعبري واملعلو 
 لسياسة:هذه ا اليت تقوم عليهاباملبادئ التالية  التمسكجيب  138الكامل جبميع حقوق اإلنسان و احلريات األساسية،

 عدم التمييز؛  1.1.4

 اجملتمع؛ يف املشاركة الكاملة والفعالة واالندماج  2.1.4

 إمكانية النفاذ؛  3.1.4

 ؛التوفر  4.1.4

 الدعوة؛   5.1.4

 .معقولية التكلفة  6.1.4

ج إىل الربامالنفاذ  إمكانية لدعم تطوير ثقافة وممارسة اهلدف من هذه السياسة هو توفري إطار متكيين 2.4
 من خالل: التلفزيونية/الفيديوية

ذلك  يف ، مبايةيو فيدإىل الربامج الألشخاص ذوي اإلعاقة نفاذ ا ا حتقيقميكن هبحتديد املبادئ العامة اليت  1.2.4
 ؛ل هذه اخلدماتيمتو  هباالكيفية اليت ينبغي 

 فزيونية/الفيديويةالربامج التل إىل كاملالالنفاذ  حتول دون إمكانيةاليت  الرئيسيةاحلواجز  ستبانة وختفيضا 2.2.4
 ؛احلواجزذه ه للتغلب علىعايري وآليات التمويل املبات و تطلاملطريق حتديد القواعد ذات الصلة و  عن

حمتوى  إىل بالنفاذ، غريهمتدابري لضمان متتع األشخاص ذوي اإلعاقة، على قدم املساواة مع ال ختاذا  3.2.4
 واخلدمات واألجهزة والنظم والتطبيقات املقدمة للجمهور، بغض النظر عن الربامج التلفزيونية/الفيديوية

 تقدم بواسطتها؛نصة أو التكنولوجيا اليت أو امل التقدمي وزيع أوتالآلية 

بإمكانية  النهوضعزز يتسوية املنازعات من شأنه أن نزاهة حتديد إطار مؤسسي لضمان شفافية اإلشراف و  4.2.4
 .لذوي اإلعاقة اإللكرتوين النفاذ

_______________ 
 .دالبل دستور أن يستخدم سياسةال واضع على جيب املساواة، قوقيقضي حب دستور بلدال يف عندما يكون 136
137 E.pdf-PDF-2011-1-BT.2207-REP-r/opb/rep/R-www.itu.int/dms_pub/itu  
 .املستهلك ومحاية الشخصية البيانات ومحاية الثقايف التنو  وتعزيز الوسائط وتعددية املعلومات إىل والنفاذ عبريالت حرية هذا يشمل 138

http://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-BT.2207-1-2011-PDF-E.pdf
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 التوعية وخدمة العمالء 5

الربامج  ىلإلضمان أن اجلمهور يدرك متطلبات النفاذ  الالزمة طواتاخلن تتخذ [ أاهليةة التنظيمية الوطنية] جيب على 1.5
ات واللوائح ذات الصلة. من حيث التشريع قوقاحللتعزيز إمكانية النفاذ و  تتخذوالتدابري اليت  التلفزيونية/الفيديوية

اإلعاقة و/أو  لة لألشخاص ذويالعمل مع املنظمات املمث سياق التوعية، يف [،للهيةة التنظيمية الوطنيةوينبغي ]
 139ت.تصاالتكنولوجيا املعلومات واال املعنية بإمكانية النفاذ إىللجنة ال

دمات اخل إمكانية النفاذ إىلبالوعي  وترويجفعالة لنشر الطوات اخلاختاذ  م علىاخلدمات املرخص هل ومقدم يشجع 2.5
ن الربامج م ذلك اخلاصة وغري مدورية عن خدماهتالت عالنااإلذلك من خالل  يف مبا اليت يقدموهنا، يةالتلفزيون

منشورات  يف ربامج اإللكرتونية وأدلة الربامج املطبوعة وتوفري املعلوماتالأدلة  خبصوصالنفاذ  امليسورة عالنيةاإل
أن  عليهم بجيو . الربامج التلفزيونية/الفيديويةمن خدمات  واستفيدياملرجح أن  الذين من األشخاص تستهدف

 هلذا املطلب.م على امتثاهل تدلل[ التنظيمية الوطنية اهليةة] تقارير سنوية إىل واميقد

ن خالل م وذلك اخلدمات إىلألشخاص ذوي اإلعاقة ا يكفلوا إمكانية نفاذاملرخص هلم أن  اتقدمي اخلدمينبغي مل 3.5
 وتزويدها أنوا  اإلعاقة، مبختلف املهتمة ذلك املنظمات يف اإلعاقة، مباب املعنية قاعدة بيانات للمنظمات إنشاء

 140.يقدموهنااملعلومات بشكل دوري عن اخلدمات واملنتجات اليت ب

 املرخص هلم تدريب موظفي خدمة العمالء على كيفية خدمة العمالء ذوي اإلعاقة، مبا اتقدمي اخلدممل ينبغي 4.5
ة استخدام مج اإللكرتونية وكذلك كيفيارب أدلة ال إىلخدمات النفاذ  عنعلومات املالعثور على  يةذلك شرح كيف يف

 خدمات النفاذ املتاحة. وتكييف

والشكاوى  تعالماتلالس وحيدة اتصال جهةني يالتنظيمية الوطنية تع اتهيةللاملرخص هلم و  اتقدمي اخلدممل ينبغي 5.5
 توفري نفاذب وجي لبثمن جانب هيةة ااملعينة هذه  تصالعن جهة اال . وينبغي اإلعالنبشأن مسائل إمكانية النفاذ

ية شكوى إىل اهليةة التنظيمية الوطن كلجيب تقدمي  و هذه.  تصالاال جهةاإلعالن عن  إىل األشخاص ذوي اإلعاقة
 ا.إجراءات حلله ه منمع بيان ما مت اختاذ هاخالل سبعة أيام من استالم هلم املرخص اتاخلدم جانب مقدمي من

 اإلعاقةب واجلماعات املعنيةاملرخص هلم  اتلعمل مع مقدمي اخلدمارتونية مج اإللكاأدلة الرب  ي طلب من واضعي 6.5
 ملساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة. وينبغي أن األدلة املذكورة بشأناملعلومات والتسهيالت املتاحة  اإلعالن عن يف
 وشخاص ذو ألعن املنشورات اليت يستخدمها ا ، فضال  العموميةاملعلومات اليت تستهدف املنشورات  ذلك شملي

 ونية.أدلة الربجمة اإللكرت  يف هذه املعلومات بشكل منتظم بشكل بارز نشرعالوة على ذلك وينبغي اإلعاقة. 

معلومات  بصدد ةتخدمواملس النفاذ املعرتف هبا دوليا   اتخدمأيقونات ومن األمهية مبكان أن يتمكن اجلميع من فهم  7.5
القنوات والربامج بومقبولة إلعالم اجلمهور  أو معروفة عموما   موحدةاد لغة ورموز . وينبغي اعتماملنقولةالربامج والرسائل 

_______________ 
 معنية بإمكانية النفاذ إىل نةجل إنشاء قد تعمد اهليةة التنظيمية الوطنية إىل ،الربامج التلفزيونية/الفيديوية تعميم إمكانية النفاذ إىل أجل من 139

 مشاركة ضمانلو  ،املستعملني احلمص تعزيز إىل الرامية القانونية األهدافب أو الربامج التلفزيونية/الفيديوية للنهوض تتصاالواال ملعلوماتا تكنولوجيا
مدونات  أو واللوائح السياسات بوضع كل املعنية اجلهات من وغريها الصناعةدوائر و  اإلعاقة ذوي األشخاص منظماتو  اإلعاقة ذوي األشخاص

 السياسات أيضا  كل بل تتناول واللوائح بشأن اإلعاقة فحسب لسياساتل بالنسبة ال ،اإلرشاد لجنةوتوفر ال. البداية ذمن لصناعةل عد السلوكقوا
 ،من هذا القبيل جلنة بلدال ينشئ وعندما ال. 1 وحدةال يف التفصيل من مبزيد هذا ويناقش. اإلعاقة ذوي األشخاص على تؤثر قد اليت واللوائح

 نباج إىل ةاإلعاق ذوي األشخاص يشمل الذي مع اجلمهور لتشاوررهنا  با القائمة للوائح الدورية املراجعة خالل من اهلدف نفس حتقيق ميكن
 .تتصاالاالو  املعلومات تكنولوجيا صناعة وممثلي يةالفيديو  ربامجال بائعيو  هلم املرخص اخلدمات مقدمي مثل اآخرين املصلحة أصحاب

 نيابة التوعية مبادرات تنسيقب ومأن تق الدولة امتوهل للربح هادفة غرية مركزي هليةة ميكن ،وامليزانية املؤسسي اإلطار تتمتع بدعم اليت لدانالب يف 140
 يستفيدوا أن همميكن نالذي بالبحوث املعنيني اخلرباء تشكيل فريق من مثل لمبادراتل مركز أن تعمل مبثابة ذلك على عالوة وميكنها ،الوزارة عن
 .امليسورة النفاذ يةالفيديو  ربامجال من



 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا إمكانية النفاذ إىل النموذجية بشأن السياسة تقرير

 

 74 

 النفاذ مكانيةإ خدمات املعلومات العامة عن يف استخدام الرموز التاليةوينبغي، حسب االقتضاء، النفاذ.  امليسورة
 (SDH)للصم وضعاف السمع  اجلانيب والعرض (CC) العرض النصي املغلق –التلفزيون للداللة على إمكانية النفاذ  إىل

أدلة  نعلومات عامل توفري، وممكنا   حيثما كان مناسبا   ،ينبغي أيضا  و  AD(.141(والوصف السمعي  )SL( ولغة اإلشارات
أن تنشر  أي رموز مستخدمة ينبغيو . إليها األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية نفاذلضمان  يا  مج اإللكرتونية صوتاالرب 

 142.مج اإللكرتويناالرب  دليلاجلزء املناسب من  يف هات العامة وينبغي شرحتصاالاال يف على نطاق واسع

 النفاذ إلى البرامج التلفزيونية/الفيديوية 6

يف ضوء و . قيف والتسليةوسيلة لإلعالم والتث ي، هتقدم فيها، بغض النظر عن املنصة اليت الربامج التلفزيونية/الفيديوية 1.6
طلب ك، ي  من الناس. لذلممكن متناول أكرب عدد  يف كونتقايف وآثاره على بلد ما، جيب أن دورها االجتماعي والث

عرب برامج حمددة  145مسعيووصف  144اتلغة إشار و  143مغلق عرض نصيقدمي تاملرخص هلم  اتمن مقدمي اخلدم
 .146إليها األشخاص ذوي اإلعاقة نفاذضمان ل

أهداف النفاذ و ص لوائح وشروط الرتخياللنفاذ املذكورة أعاله من خالل تدابري ا فرضهيةة التنظيمية الوطنية للميكن و  2.6
 147من التدابري ذات الصلة. ذلك ومدونات املمارسات اجليدة وغري

دة أو أهداف النفاذ أو مدونات املمارسات اجلي وأشروط الرتخيص  وأاللوائح  يف يةة التنظيمية الوطنية،اهل وترسم 3.6
األشخاص ب عنيةامل نظماتاملاملرخص هلم و  اتمع مقدمي اخلدم بالعملتنفيذ لل صلة، خارطةغريها من التدابري ذات ال

هذه ترتيب رطة الطريق خا ويتعني أن حتددلتنفيذ التدرجيي خلدمات النفاذ. ل األهداف املرحليةحتديد  يف ذوي اإلعاقة
_______________ 

 الرموز ختتلف قدو (. القضائية الواليات بعض يف (وصفيال الفيديو) DV مثل إضافية رموزميكن استخدام ) إرشادية املشرتكة /الرموزاللغة هذه 141
إمكانية  إىل تشرياليت  موزر ال تيسري التمييز بني ذلك على عالوة ينبغيو . لذلك وفقا   الفقرة هذه نص تعديل ينبغيمن مث و  آخر بلد من أيضا  

 ةاملختار  رموزوينبغي أن تكون ال(. العنف) Vو ،(اللغة) Lو ( اجلنس) S مثل واملنشورات األفالم لتصنيف تستخدم اليت األخرى الرموز النفاذ عن
 .واضح بشكل ومعلنة اجلميع قبل من بسهولة مفهومة

 معلومات تعريف يماس وال التعاريف، قسم ويفاملعين  بلدال يف املستخدمة الرموز/الشفرات مع البند هذا اءمةمو  ضمني أن بلد كلل ينبغي 142
 .امجالرب 

 من حجبه ميكن ال املفتوح ومبا أن العرض النصي". حو فتم" أو" مغلق" نسق يف ،العروض النصية لتقدمي خياران هناك. أدناه 7 القسم انظر 143
 تراعى أن أيضا   وينبغي. يةالتقن الناحية من مكنأ ماحيث مطلوبةهي و  حجبها، ميكن اليت املغلقة تفضل العروض ،دائما   رئيا  ويبقى م املشاهدين قبل

. الوطنية اللغات لدعم تشفريفك ال صناديقل التقنية القدرات يف تنظر أن البلدان مثال   على جيب إذ. وطنيةال سياساتال وضع يف ةوياللغ االعتبارات
 املتاحة ك التشفريف صناديق حاليا   تدعمها ال لغات يف العرض النصي توفري تأخري أو إعفاءاتب البداية، السماح يف الضروري، من كونوقد ي
. الوطنية اللغات دعمت ليتا فك التشفري صناديق يف والتطوير البحث الوقت ذاته على دعم والعمل يف ،(األردية أو السواحيلية اللغة مثل) جتاريا  

 وغريهم اإلعاقة ويذ صاألشخا تشمل عامة، مشاورات تنظيم لغات،ال تعددةامل البلدان للهيةة التنظيمية الوطنية، يف ينبغي ذلك، إىل باإلضافةو 
 .ولغة اإلشارات املغلق من أجل العرض النصي( اللغات) اللغة اختيار على لالتفاق ،أصحاب املصلحة من

. املطلوبة اذخدمات النف إقامة يف السمع وضعاف الصم القراءة لدى مستويات معرفة يف تنظر أن بلدانال على جيب. أدناه 8 القسم انظر 144
 من القراءةب يفضل العرض النصي امللمون قد حني يف اإلشارات لغة إىل النفاذ خدمات األميون الصم املشاهدون قد يتطلب مثال ذلك،

 السمع. املشاهدين ضعاف
 ساحةامل تكون يثح واألخبار، املوسيقى وخدمات السمعي لربامج وصفال إعفاء يف د تنظر اهليةة التنظيمية الوطنيةق. أدناه 9 القسم انظر 145

 خدمات بشأن مدونة هيةة االتصاالت املثال سبيل على انظر. أقل وتكون احلاجة إليه ،السمعي وصفلتوفري ال الصوت/احلوار مسار ضمن ضيقة
access-codes/tv-http://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/broadcast-املوقع:  يف (أ) 21 القسم التلفزيون، النفاذ إىل

2013/-services-access-tv-services/code.  تشفريفك ال صناديق أن من التأكد أيضا   واهليةات التنظيمية السياسات واضعي على جيبو 
 .أدناه 6.6 البند يف عليه املنصوص النحو على الصلة ذات املعايري اعتماد خالل من ذلك حتقيق وميكن. السمعي الوصف دعمت التلفزيون وأجهزة

 .أدناه 3.6 للقسم وفقا التنفيذ إطار حتديد خالل من ددةاحمل النفاذ تخدما اليت ينبغي أن تقدم الربامج البلدان حتدد 146
 .لتنظيما خيارات - 3 اجلزء ،1 وحدةال انظر 147

http://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/broadcast-codes/tv-access-services/code-tv-access-services-2013/
http://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/broadcast-codes/tv-access-services/code-tv-access-services-2013/
http://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/broadcast-codes/tv-access-services/code-tv-access-services-2013/
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 ت الطوارئاالتصالبث احلي الألخبار و ذلك ا يف أنوا  الربامج، مبا خمتلف لتنفيذ خدمات النفاذ إىل اتاألولوي
هليةات يكون  قدفاملرخص هلم.  اتفةات مقدمي اخلدم باختالفقد ختتلف األهداف و . ة التسجيلوالربامج مسبق

مقدمي اخلدمات التجارية، وخاصة حيث يتلقون األموال  مسؤوليات مسؤوليات أكرب من مثال   العامة اتاخلدم بث
 .ة والطويلةطواملتوس ةالقصري  األمداءعلى  مرحلية حتديد أهداف ،هذه األهداف، ضمن كنالعامة لتطوير احملتوى. ومي

 اتاخلدم قدممتوى هلذه اخلدمات وتقدمي هذا احملتوى إىل احمل استحداثة يمسؤول هاحملتوى وأصحاب ويتحمل واضعو 4.6
املرخص  اتدمتشجع مقدمي اخل  فهيومن مث يةالفيديو  الربامجتعقيد سلسلة قيمة بهذه السياسة  وتقراملرخص له. 

 ر زمكجزء من   اذامليسورة النفتقدمي اخلدمات لالتحرير، و احملتوى والربجمة  حيازة، من خالل سياسات الرتويج علىهلم 
 منتجي احملتوى.

اإلنرتنت  روتوكولتلفزيون بإىل من البث التماثلي إىل التلفزيون الرقمي و  االنتقال من شأن هذه السياسة بأنوتقر  5.6
مقدمي  نم هلذا السبب، تتطلب هذه السياسةو ألشخاص ذوي اإلعاقة. ل امليسورة النفاذسهل تقدمي اخلدمات ي أن

 .هذا االنتقاللتخطيط خلدمات النفاذ كجزء من اسرتاتيجية ااملرخص هلم  اتاخلدم

، لضمان قابلية توفرتحيثما  148عايري الدوليةذلك امل يف يةة التنظيمية الوطنية[ أن تعتمد املعايري، مبااهل] على جيبو  6.6
 هاعرضو  فكيك شفرهتاوتدمات اخل تلقياليت متكن املستعملني من  التلفزيونية التشغيل البيين للخدمات واملعدات

متثل األشخاص  اليتاملنظمات  التشاور معينبغي و  149.استخدام هذه املعايري وأن تفرضلألشخاص ذوي اإلعاقة، 
 عدات.مللحتديد أي معايري  يف ملعداتا تصنيع/توزيعاملرخص هلم وشركات  اتدمي اخلدمذوي اإلعاقة ومق

 العرض الناي 7

مشاهدين سمح لليألنه  ا  تقني أمكن ذلك مامغلق حيث عرض نصيمقدمي اخلدمات املرخص هلم تقدمي  من طلبي   1.7
 كن استخداماملغلقة. ومي العروض النصيةسهل استخدام أن تالتلفزيون الرقمية  ومن شأن منصات. استخدامهاختيار 

 من التلفزيون التماثلي إىل التلفزيون الرقمي. ريثما يتم االنتقال" ةحو فتامل" العروض النصية

لغة ب لعرض النصياكون يجيب أن و على األقل.  ةواحد رمسيةغلقة بلغة املأو[  ةحو فتامل] جيب توفري العروض النصية 2.7
 151، 150.صوتيةمل متثيالت أن دحج و اجلزء الصويت من الربنام

_______________ 
 DVB) بلدهم أو منطقتهم املعتمدة يف يةالتلفزيون عايريامل مبجموعةإملام   واهليةات التنظيمية واملشرعني سياسةيتعني أن يكون لدى واضعي ال 148

 الصني مجهورية يف CMMBو اجلنوبية أمريكا من والكثري اليابان يف ISDBو اجلنوبية وكوريا الشمالية أمريكا يف ATSCو إفريقيا مومعظ أوروبا يف
 امليزات الشرو  يف ا  ادياقتص املنطق من هلذاو . السمعي والوصف بشأن العرض النصي أحكام على عادة الرقمي التلفزيون معايريوتشتمل (. الشعبية

 .واالستقبال اإلنتاج كاليفت ارتفا  إىل يؤدي مما ةواإلقليمي ةالوطني السوق جتزئة من بدال   الرقمي التلفزيوين االستقبال أجهزة فعال  يف دةوجو امل
 للهيةات ةياألوروب نصةامل تحدد وقد. اللغات بعض تدعم ال اليوم جتاريا   املتاحة فك التشفري صناديق ألن املعايري هذه إىل احلاجة إىل إشارة 149

 رمسية عملية وأشارت إىل ،اخلدمات إىل فك التشفري للنفاذ صناديق دعم لضمان تقنية معايري اعتمدت أوروبية ة بلدانسبع (EPRA) التنظيمية
 السمعية لقضاياا يعمج ويشمل األورويب املعيار من جزءا   شكلي إضايف معيار اعتماد تنظر يف األورويب االحتاد وضعها التقارب بشأن خضراء لورقة

 original/production.s3.amazonaws.com/attachments/files/-http://epra3/2202: انظر املوقع .بإمكانية النفاذ املتعلقة البصرية
accessibility_WG3_final_revised.pdf?1373379195 

 لغات إىل الصوت ثيلمت دون رتمجاتال وتستخدم(. الباب جرس دق :مثال) الصوت مسار يف احلوار غري زءاجل إىل الصوتية تمثيالتال تشري 150
 .اإلعاقة ذوي األشخاص نفاذ إمكانيةب هلا عالقة وال أجنبية

 .القناة بلغةالنصي  العرض توفري ينبغي معينة، للغة القنوات عندما تكرس 151

http://epra3-production.s3.amazonaws.com/attachments/files/2202/original/accessibility_WG3_final_revised.pdf?1373379195
http://epra3-production.s3.amazonaws.com/attachments/files/2202/original/accessibility_WG3_final_revised.pdf?1373379195
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ذلك املنظمات  يف من خالل التشاور مع مجيع أصحاب املصلحة مبا ،هيةة التنظيمية الوطنية[ أن حتددللينبغي ] 3.7
لعرض لمعدالت اخلطأ  احلد األقصى من متثل األشخاص ذوي اإلعاقة، احلد األدىن من مستويات اجلودة أو اليت

 152أدناه. 10 القسممتاشيا  مع  ما من برنامج يزء الفيديو اجلوالتزامن مع  إمكانية الفهملضمان  النصي

 لغة اإلشارات 8

بالتشاور  ري لغة اإلشاراتلتوفاملرخص هلم  اتحمددة ملقدمي اخلدم متطلباتضع ت أنهيةة التنظيمية الوطنية[ لل]ينبغي  1.8
االعرتاف بأن متطلبات لغة مع  153ذلك املنظمات اليت متثل األشخاص الصم يف مع مجيع أصحاب املصلحة، مبا

لغة  الذين تكون الصم منذ الوالدةلألشخاص  ، وخصوصا  األشخاص هلؤالء لتوفري إمكانية النفاذ هامة اتاإلشار 
 تتصاالبار واالاألخ بالنسبة ملعرفةذا آثار خطرية هل. و بالنسبة إليهم األوىل أو الوحيدة ات هي اللغةاإلشار 

 154الطوارئ. حاالت يف

 اليدينملشاهد ا يرى ال حبيثتقدميها على املرخص هلم  ات، ينبغي تشجيع مقدمي اخلدموحيثما تتوفر لغة اإلشارات 2.8
 .شاراتاملتحدث باإل، تعابري وجه حيثما أمكن، بل أن يرىفقط 

 متثل نتظم مع املنظمات اليتامل تصالاالفعالية اخلدمة من خالل  أن يراقبوااملرخص هلم  اتقدمي اخلدممل ينبغي 3.8
  الصم. األشخاص

 الوصف السمعي والترجمات السمعية 9

من ية لفيديو ا إىل الربامج نفاذ املكفوفني أو ضعاف البصرتوفري إمكانية املرخص هلم  اتمقدمي اخلدم منطلب ي   1.9
 ابعون الربامجالذين يت البصر املكفوفني وضعاف ألن للبلدالرمسية  أو اللغات اللغةب مسعيخالل تقدمي وصف 

 لفهم احملتوى املرئي للربنامج. السمعي وصفالعلى  يعتمدون ية/الفيديو يةالتلفزيون

 .السمعية الربنامج لغة نفس السمعيوصف الجيب أن تكون لغة  2.9

من  155اللغات الوطنية، إىلة البلدان اليت تستخدم ترمج يف جنبية،األ اتاللغبالربامج التلفزيونية توفري النفاذ إىل ينبغي  3.9
 بطيةيف اإلدراك أو المكفوفني أو ضعاف البصر، وكذلك لألفراد ضعل  156السمعيةرتمجات الخالل توفري 

_______________ 
 السمع وضعاف لصما اإلملام بالقراءة لدى جمتمعات مستويات إىل العروض النصية ولغة اإلشارات بتوفري املتعلقة اخلياراتينبغي أن تستند  152

 .القراءة يعرفون الذين الناس ألن استخدام العروض النصية يقتصر على البلد يف
 .مع اجلمهور شاورت موضو  كوني أن وينبغي خاصة أمهيةب وتنفيذها اإلشارات لغة اختياريتسم  اللغات، متعددة أو ثنائية البلدان يف 153
لغة  حلول مثلةأ ومن .طلوبامل األسلوب لتحديد القسم هذا وأن تراجع" غلقةامل" أو" فتوحةامل" لغة اإلشارات يف تنظر أن للبلدان ميكن 154

 عرضها مث ومن) اإلنرتنت عرب اتاإلشار  لغة مع تلفزيوين برنامج تقدمي وأ ،(ركاومالد) منفصلةات اإلشار  لغةل افرتاضية قناة توفري املغلقة اإلشارات
 املشاهد لتزويد( اليابان يف Hybridcastو أوروبا؛ يف Hbb TV مثل) العريض النطاقب متكامل استقبال جهاز استخدام أو( التلفزيون جهاز على

بشأن  +e-Access من التحديث انظر ،علوماتامل ملزيد من(. العريض النطاق طريق عن التلفزيون جهاز إىل شارةاإل إرسال فيها يتم تلفزيون دمةخب
 املوقع: يف غلقةاملو  فتوحةلغة اإلشارات امل

plus.eu/wiki/Accessible_Digital_Television_for_the_Hearing_Impairedhttp://hub.eaccess 
 .الوطنية باللغات ‘دبلجةال’تستخدم  اليت لبلدانعلى ا القسم هذا ينطبق ال 155
. السمعي وصفال خدمة يفاملست اآلليات نفس باستخدام السمعية رتمجاتال تنفيذ يتمو . اجلانبية رتمجةال بلدان على فقط القسم هذا ينطبق 156

 أيضا   نظري نأ للبلد ينبغي ن،املسنون واملهاجرو  همفي نمب القراءة، عسر من يعانون الذين األشخاص السمعية يستخدمها رتمجاتال ومبا أن
 .اتباعه الواجب النهج تأكيد قبل وطنيةال لغةال يف اإلملام بالقراءة مستويات يف

http://hub.eaccessplus.eu/wiki/Accessible_Digital_Television_for_the_Hearing_Impaired
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الربامج  عةملتاب السمعية على السواءوالرتمجة  السمعيوصف الن أو ضعاف البصر و املكفوف ويتطلب 157قراءة.ال
 للغات الوطنية.اإىل  بالعرض النصي رتمجةاملجنبية األ باللغاتالتلفزيونية 

 واحملررين املنتجني ضمان تدريبعن  ونمسؤول يةربامج الفيديو ال يستحدثوناملرخص هلم الذين  اتاخلدم ومقدم 4.9
التدريب  عن يتقدمي بيان سنو عن الصور لصاحل املكفوفني وضعاف البصر و  مدلولواملذيعني على تقنيات وصف 

 158[.يةة التنظيمية الوطنيةاهلإىل ] يوفرونه الذي

 جودة الخدمة 10

لربامج ا فيما يتعلق بإمكانية النفاذ إىل اخلدمةجودة نوعية حمددة من متطلبات باإلعاقة  واألشخاص ذو ينفرد  1.10
 .يةفيديو التلفزيونية/ال

شخاص ذوي ذلك منظمات األ يف التشاور مع أصحاب املصلحة مباب ،ددحتهيةة التنظيمية الوطنية[ أن للينبغي ] 2.10
نصي املغلق والعرض العند االقتضاء[،  السمعية]الرتمجة  السمعيلوصف لمتطلبات اجلودة  من قة، احلد األدىناإلعا

 قاييس لقياس مستوى األداء.امل، وكذلك ولغة اإلشارات
 ميكن أن تشمل معايري جودة اخلدمة كحد أدىن املتطلبات التالية: 3.10

لقراءة ودقيقة ومفهومة حبيث تكون ذات معىن للجمهور. ا يسورةالعروض النصية مأن  للتأكد منمعايري  1.3.10
ألشخاص ا نفاذاستخدام األلوان لتيسري و  والتباين هاوحجم ومط األحرف بشأنيشمل ذلك املواصفات و 

شاهد على التحكم فيها ضمان بشأنواملتطلبات  ضعاف البصر
 
 .قدرة امل

غلقة امل يةالعروض النصأ القصوى واملعايري لضمان التزامن بني معدالت اخلط اليت حتددمعايري جودة اخلدمة  2.3.10
 واحلوار؛

  ها.وضوحبوضع املواصفات السمعية و املتعلقة  ةمعايري جودة اخلدم 3.3.10

 المعدات 11

فبالنسبة . لبثاعلى وسيلة  تتوقفالشخص ملشاهدة التلفزيون  اليت يستخدمهاأن املعدات بهذه السياسة تقر  1.11
شكل  يف نفصلم مستقبل تلفزيون وأحيانا   جهاز األرضي، تتكون املعدات من الكبلي أو الساتلي أو ونلتلفزيل
 ملعدات حاسوباتكون إلنرتنت أو التلفزيون املتنقل ل وبالنسبة وجهاز حتكم عن بعد. 'فك التشفريصندوق ل'

 نفاذ يةن كيفبغض النظر عو . لويباالنفاذ إىل موقع على شبكة بأو  برجميةتطبيق بيعمل  أو جهاز حممول شخصي
، م عن بعدأجهزة حتكو )شاشات وأزرار وكبالت  املعداتمن  ا  مزجي عليه أن يستخدملشخص إىل التلفزيون، جيب ا

 (.كوما إىل ذل ،ليسجالت/الرتجيع/التوقفوظائف و وأدلة الربامج  اخليار ( والربجميات )قوائموما إىل ذلك
بل سال توفري السياسات وينبغي لواضعي 159النفاذ. خدمات النهائي لدى املستعمليون دعم معدات التلفز تجيب أن  2.11

اليت  الربجمياتو مجيع هذه املعدات  التأكد من أن على تلفزيون عن بعدال يف جهزة التحكمألتشجيع جتار التجزئة ل

_______________ 
 نسبيا   كلفةالت ضمنخف وتركيبها. النرويجو  فنلنداو  والسويد ركاومالدو  بلجيكا يف اليوموهي تقدم  ،2002 عام يف هولندا يف اخلدمة هذه قدمت 157

 .تشغيلها مهملة تكاليفو 
http://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/broadcast-املوقع  يف التلفزيون انظر مدونة هيةة االتصاالت بشأن النفاذ إىل 158

2013/-services-access-tv-services/code-access-codes/tv 
 لتمكني الالزمة واملعدات املتبادل شغيلللت قابلةالتلفزيون ال دماتخل التقنية املعايري ةاهليةة التنظيمية الوطني بأن تعتمد املطلب هذا حتقيق ميكن 159

 املنصوص النحو لىع املعايري هذه استخدام وأن تفرض اإلعاقة ذوي لألشخاص هاعرضو  شفرهتا فكو  النفاذ خدمات على احلصول من املستعملني
 .النموذج هذا من 6.6 القسم يف عليه

http://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/broadcast-codes/tv-access-services/code-tv-access-services-2013/
http://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/broadcast-codes/tv-access-services/code-tv-access-services-2013/
http://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/broadcast-codes/tv-access-services/code-tv-access-services-2013/
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 160اص ذوي اإلعاقة.اجات األشخاحتي االعتبار يف وتأخذ املعمول هبا العامليعايري التصميم مل متتثلللجمهور  تبا 
أن تؤخذ هذه  شرتاطا واضعي السياساتل، ينبغي للتنظيمأجهزة التلفزيون  وجتار التجزئة ومصنع خيضع ال بينماو 

يةة التنظيمية اهل] اشرتاط أن تأخذأعاله، أو  6.6 البندمع  متاشيا  عايري للمعدات املاحلسبان عند وضع  يف االعتبارات
ذات صلة  أي معدات اعتماد ومطعن  ةمسؤولإذا كانت التلفزيون  إىل النفاذإمكانية  معايري اناحلسب يف الوطنية[

 التلفزيون.ب
فزيون استخدام معدات التل بعض األحيان يف والبدنيةلألشخاص ذوي اإلعاقة احلسية  يكون من الصعب جدا  وقد  3.11

 :ولذلكالنهائي،  للمستعمل
 البند)انظر  عايرياملاحلسبان عند اعتماد  يف مان أن تؤخذ هذه االعتباراتواضعي السياسات ضينبغي ل 1.3.11

 161ملعدات.ا من أجلأي إعانات أو مساعدات أخرى  حال تقدمي يف ( أو6.6

أكد من لمستهلكني التلاملرخص هلم والشركات املصنعة ملعدات التلفزيون  اتمقدمي اخلدمعلى  جيب 2.3.11
ربنامج ال متابعةعلى  ينلسمع قادر ل معيناتلسمع الذين يستخدمون ا الصم أو ضعافاملشاهدين  أن

 التوصيالت السمع نفسه، أو وجهاز إعانة التلفزيونمستقبل بني  الالسلكية بالتوصيالت باالستعانة
 مساعد من اختيار املشاهد.استما  تلفزيون وجهاز ال مستقبلالسلكية بني 

 أدلة البرامج اإللكترونية 12

 و على الطلب.الرقمي وخيارات الفيدي يل الفيديو يسجالتخيارات و اإللكرتونية  الربامج أدلةعلى هذا القسم ينطبق  1.12
 اللوائحأو  لكرتونيةمج اإلااجليدة ألدلة الرب  اتأي مدونة لقواعد املمارس يف ،لهيةة التنظيمية الوطنية[ أن تدرجل]ينبغي  2.12

دمات النفاذ خب املصحوبةإىل الربامج  اإلشارة هذه األدلة مقدمي ضي منتقتذات الصلة أو شروط الرتخيص، متطلبات 
تأكد من لألشخاص ذوي اإلعاقة؛ وال املستعملتوفري معلومات و ؛ خدمة النفاذ املعرتف هبا دوليا   باستخدام أيقونات

وهذا يشمل  162املكفوفني وضعاف البصر.هم في نذوي اإلعاقات احلسية، مب للمستعملنيمتاحة  هذه األدلةأن 
 املتطلبات التالية:

ل الربامج دلي يف التأكد من أن ملخص الربنامج ، حسب االقتضاء،املرخص هلم اتقدمي اخلدمينبغي مل 1.2.12
خلدمة التالية ا أيقونات النفاذ إىلباستخدام  وذلك دمات النفاذ،خبصحوبة املالربامج  إىل يشري اإللكرتوين

ولغة  (SDH)للصم وضعاف السمع  والعرض النصي (CC)غلق صي املالعرض الن - املعرتف هبا دوليا  
 ، شرح هذه االختصاراتأمكن عمليا  حيثما  ،ينبغيو   AD(.163(والوصف السمعي  )SL( اإلشارات

_______________ 
 امجالرب  وأدلةخليار ا قوائم) والربجميات( وغريها وكبالت وأزرار شاشات) املعدات من مزيج استخدام املستعمل من التلفزيوين البث يتطلب 160

. املعدات هذه عمالاست يف صعوبة وبدنية حسية إعاقات من يعانون الذين األشخاص وقد جيد (.ذلك إىل وما والتسجيل الرتجيعالوقف و  وظائفو 
 لذلك، وتبعا  . لشاشةا على النص قراءة بعد إىل عن التحكم أجهزة على العالمات رؤية على القدرة عدم من ،املثال سبيل على ،تالصعوبا وترتاوح

 تغيري وأ الشاشة على النص حجم زيادة اإلمكان أن يكون يف أو ،وملونة كبرية  أزرار ذات بعد عن تحكمال يستدعي األمر أن تكون أجهزة قد
املوقع  يف G3ictاإللكرتوين من إعداد االحتاد واملبادرة  إمكانية النفاذ أدوات جمموعة انظر. اصطناعي بصوت ا  إىل أوامر التحكماالستم أو ،لونه

accessibilitytoolkit.org/-www.e 
 االنتقال لتشجيع ركيبهات تكاليف لتغطية أو فك التشفري صناديق لشراء الناس من حمددة لفةات إعانات املثال، سبيل على البلدان، بعضقدم  161
 .األرضي الرقمي التلفزيوين البث إىل التماثلي البث من

 امللكي الوطين واملعهد )Goodman( خاصة شركة بني طوعية تعاونية مبادرة )EPRA( التنظيمية للهيةات ةاألوروبي املنصة حددت 162
ر املوقع: انظ .من دليل الربامج اإللكرتوين امجالرب  علوماتمب اجلهر نك  مي الذي الذكي صندوق فك التشفري لتطوير )RNIB( للمكفوفني

-epra3http://
production.s3.amazonaws.com/attachments/files/2202/original/accessibility_WG3_final_revised.pdf?1373379195 

 .وحدةال هذه من 5 القسم انظر. معني بلد يف املستخدمة تلك لكي تعكس الرموز تعديل ينبغي 163

http://www.eaccessibilitytoolkit.org/
http://epra3-production.s3.amazonaws.com/attachments/files/2202/original/accessibility_WG3_final_revised.pdf?1373379195
http://epra3-production.s3.amazonaws.com/attachments/files/2202/original/accessibility_WG3_final_revised.pdf?1373379195
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أي جزء من  يف مصطلحات غري قياسية استخدمتإذا و . دليل الربامج اإللكرتويناجلزء املناسب من  يف
، ينبغي املعداتو أ الربجميات يف تطلب حتديثاتت االقياسية أو استبداهل ختصراتإزالة املكانت ، و الدليل

 أقرب فرصة مقبلة معقولة. يف أن يتم ذلك

ىل واضعي إ معلومات دقيقة ويف الوقت املناسب ريتوف احلرص علىاملرخص هلم  اتقدمي اخلدممل ينبغي 2.2.12
ىل التلفزيون. خدمات النفاذ إ بشأن ةتلفزيونيج الواضعي قوائم الرباموغريهم من  أدلة الربامج اإللكرتونية

ؤالء املرسلة إىل مقدمي اخلدمات هملخصات الربامج  يف أن يدرجوا املرخص هلم اتقدمي اخلدمملوينبغي 
 164خدمات النفاذ. علىمل تاليت تشعن الربامج معلومات 

املساعدة  عن املعلوماتتوفر  لكرتونيةالربامج اإل احلرص على أن أدلةاملرخص هلم  اتقدمي اخلدممل ينبغي 3.2.12
اذ التلفزيونية مثل قوائم الربامج وكيفية تشغيل خدمات النف بني كيفية التنقل  من قبيلفيما يتعلق بالربامج )

الستفادة ا تسهيالتعن  (، فضال  السمعيوصف الو  ولغة اإلشاراتغلق امل العرض النصي
 165املساعدة. هذه من

 رتوينالربامج اإللك دليل النفاذ من ميسورعلى جزء أن يوفروا، املرخص هلم  اتدمقدمي اخلملوينبغي  4.2.12
ات أو اخلدم الويب مواقع من قبيلالنفاذ ) ميسورةمن ذلك بطرق أخرى  ال  يأمكن ذلك( أو بد )حيثما

 :بشأنلألشخاص ذوي اإلعاقة  166معلومات ،التفاعلية(

 وين؛استعمال دليل الربامج اإللكرت كيفية  1.4.2.12

 الربامج؛اليت تصاحب خدمات النفاذ  استعمالكيفية  2.4.2.12

 لتسهيل استعماله؛ الربامج اإللكرتوين دليل مظهر املوجودة لتكييفما هي اخليارات  3.4.2.12

 ويبالمواقع  من قبيلأماكن أخرى ) يف ضافية واملعلومات املتاحةاإلملساعدة امصادر  ما هي 4.4.2.12
 من وأ الربامج اإللكرتوين دليل( سواء من مقدم ية اهلاتفيةالنص/ة اهلاتفيةخطوط املساعد أو

 اخلدمة املرخص له. مقدم

 خدمات الطوارئ 13

 واألمر منوط. ةإلزامي مسألة ألشخاص ذوي اإلعاقةل امليسورة النفاذتوفر خدمات الطوارئ  بشأنالعام اجلمهور  توعية 1.13
توفر ب لتوعيةلواهليةات العامة املسؤولة عن خدمات الطوارئ  ماخلدمات املرخص هلاهليةة التنظيمية الوطنية ومقدمي ب

 .وإمكانية النفاذ إليها خدمات الطوارئ لألشخاص ذوي اإلعاقة

مثل لغة  ،لألشخاص ذوي اإلعاقة أنساق ميسورة النفاذ يف للجمهور املتاحةتوفري معلومات الطوارئ  ينبغي أيضا   2.13
امج الرب  يف ،للصم وضعاف السمع والرسائل الصوتية لذوي اإلعاقة البصرية النصيةوالعروض  اتاإلشار 

 التلفزيونية/الفيديوية.

_______________ 
 ينبغي بذلك، كلفما توعند. أدلة الربامج اإللكرتونية ملقدمي مدونات لوضع القانون مبوجب اهليةات التنظيمية الوطنية بعضميكن ختويل  164

 .الصلة ذات املدونة يف األدلة هذه ملقدمي مماثلة اشرتاطات أن تضع للهيةات التنظيمية الوطنية
 .ا  كبري   اإلنرتنت يكون فيها تغلغل اليت البلدان يف الويب شبكة على مواقعها عرب متاحة املعلومات هذه تكون قد 165
 هذه من 4.5 القسم انظر. اإلعاقة ذوي األشخاص ملساعدة موظفي رعاية العمالء لديهم تدريب هلم املرخص اخلدمات مقدمي يطلب أيضا  من 166

 .وحدةال
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 اإلعاقة ألشخاص ذويل ميسورة النفاذحاالت الكوارث الطبيعية  يف ت واإلعالنات العامةتصاالاال تكونجيب أن  3.13
رخص هلم التأكد امل اتجيب على مقدمي اخلدمو لرئيسية. ا تصالاملناسبة لالستفادة من قنوات اال تصالاال أنساق يف

  ميع األشخاص ذوي اإلعاقة.جل امليسورة النفاذذات الصلة  األنساق يف واإلنذاراتهذه اإلعالنات  بثمن 

 التمويل 14

لتلبية احتياجات  ودةجلاالعامة لتقدمي خدمة عالية  التلفزيوين هليةات البث التمويل الكايف توفرجيب أن تكفل احلكومة  1.14
 األشخاص ذوي اإلعاقة.

وامليزانيات  167،الشامل النفاذو اخلدمة الشاملة  من خالل صندوقالتمويل والتعليم،  توفر قد يكون من الضروريو  2.14
 تقدمي املساعدة من أجل:ل 168أخرى للتمويل،أو خطة البث أو أي آلية هليةات العامة 

ن قد يواجهون الذي ،التماثلي إىل الرقمي للمسنني ن البث التلفزيوينم للتحولاملساعدة الرمسية  خطط 1.2.14
 واألشخاص ذوي اإلعاقة، واليت قد تشمل تقدمي ،االحنناء لضبط أجهزة التلفزيون يف مثال   صعوبات
دام استخ يف  املشورة والنصائح العملية عند احلاجةميتقدو  169تركيب املعدات وإعادة املسح، يف املساعدة
 العرض النصي؛وظائف و أجهزة التحكم عن بعد  تشغيلذلك  يف مبا املعدات،

هذه  وجبمب ية اليت ليس من املطلوب خالف ذلك جعلها ميسورة النفاذالربامج الفيديو  تيسري النفاذ إىل  2.2.14
 ؛السياسة

 ي؛ مالرق االنتقاللتسهيل  بأجهزة فك التشفري امليسورة النفاذألشخاص ذوي اإلعاقة تزويد ا 3.2.14

 أي مسألة أخرى من شأهنا حتسني القدرة على حتمل تكاليف النفاذ لألشخاص ذوي اإلعاقة. 4.2.14

 اإلعفاءات 15

على مدى  ةاملعيشي من مجيع األسر املتابعة تهم منمتوسط حص الذين يبلغاملرخص هلم  اتاخلدم ومقدميعفى  1.15
يةة التنظيمية اهل] وتتوقع هذه السياسة. يف فاذ املنصوص عليهاالن امليسورةدمات اخل[ من تقدمي 1%أقل من ] ا  شهر  12

_______________ 
 ،1 وحدةال انظر. يةلفيديو ا ربامجال ومعدات خدماتإلعانة  استخدامه ميكن وبالتايل ا  تقاربم الصندوق فيها يكون اليت البلدان يف إال نطبقال ي 167

 .5 القسم
 ومن. الثقافية لصناعةبا النهوض صناديق أو اإلنتاج صناديق امليسورة النفاذ الربامج لتعزيز استخدامها ميكن اليت األخرى الصناديق تشمل 168

إمكانية النفاذ  صندوق وه الصناديق من النو  هذا على األمثلة ومن. امليسور النفاذ احملتوى إلنتاج فقط الصناديق هذه تستخدم املثالية، الناحية
 هلذا املتوقع ومن. (CRTC 2012-430) واالتصاالت والتلفزيون لإلذاعة التنظيمية الكندية سياسة اهليةة مبوجب كندا يف أنشئ إىل البث الذي

 :الصندوق أن يقوم مبا يلي

 كل  إىل النفاذ إمكانية تعزيزل من حيث املنصة حمايدة حلوال   توفر ليتا املبتكرة املشاريع ومتويل لدعم وحمايدة مستقلة متويل كهيةة  يعمل  • 
 كندا؛ يف البث حمتوى

  واليت تستخدم، ممكن وقت أقرب يف البث جمال يف إمكانية النفاذ ملموس بشكل تزيد اليت العملية احللول توفر اليت املشاريع ميول  • 
 للتقنيات التكلفة حيث من فعالية األكثر وبالطريقة املبكرة املراحل يف النفاذ إمكانية لتعزيز الشمويل التصميم مبادئ أمكن، كلما

 كندا؛ يف اجلديدة والتطبيقات

 .املؤسسة رةإدا جمللس األمسى للسلطة اخلاضعة للمؤسسة اليومية العمليات عن مسؤوال   يكون مستقل االستعانة مبوظف متويل  • 
 القنوات نم الذاكرة حمو هميكن ،"مزدوجة مسح إعادة" أحيانا   سمى، يإجراء. املتاحة الرقمية بثال قنوات" استذكار"و ماسح حبث عمليات 169

 .صحيحة غري قناة علوماتمب سابقةالحتمال احتفا  عمليات مسح  رقمي صندوق حموال يف احملفوظة
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وسوف  ،على أساس طوعي هلا السياسة واالمتثال االسرتشاد هبذه هؤالء املرخص هلم اتمقدمي اخلدممن الوطنية[ 
 170.اإلعفاءات سنويا   اهليةة ستعرضتَ 

 171عايري لألهداف واإلعفاءات.ملاحتدد  اليت لوائحال بإعداديةة التنظيمية الوطنية[ اهل]تقوم  2.15

 برامج هيةة البث يف اذالنف إمكانية دمات وميزاتاخللتزامات خبصوص تقدمي اال بإدراجيةة التنظيمية الوطنية[ اهل]تقوم  3.15
 .االستدراكالطلب وخدمات  علىالفيديو خدمات )على شبكة اإلنرتنت( مثل  ' اخلطعلى '

 172قةتمثيل وتوصيف األشخاص ذوي اإلعا 16

ف ذلك، وضع أن تعزز وتشجع، خال توجيهية أوالبادئ امل أن تضعلهيةة التنظيمية الوطنية[ إذا لزم األمر لينبغي ]  1.16
 ألشخاص ذوي اإلعاقةلالتمثيل العادل واملنصف األخالق/املعايري التحريرية املشرتكة التنظيم أو الذاتية اليت تتضمن 

 .مبراجمه يف احملتوى اآخرين ومقدميرخص هلم من قبل مقدمي اخلدمات امل وتوصيفهم

الضار  ىحملتو محاية اجلمهور من التمييز أو ا تتناولصراحة أن أي شروط  أن حتدد أيضا   ذه املدونات التحريريةينبغي هل 2.16
ينبغي تشجيع مقدمي اخلدمات املرخص هلم و ينبغي أن تشمل صراحة محاية األشخاص ذوي اإلعاقة.  املهنيأو 

 للمنتجني ومقدمي احملتوى. ومبادئ توجيهية مدونات ما لديهم من يف هذه السياسات يف لتوسعا على

ذلك منظمات  يف واسعة من أصحاب املصلحة، مبا طائفةبالتشاور مع  يةعايري التحرير امل/املدونات وينبغي وضع هذه 3.16
، ن هذا القبيلبشأن مدونة م هاضعتمتطلبات أي  يف لهيةة التنظيمية الوطنية[،لينبغي ]و  األشخاص ذوي اإلعاقة.

 .ا  هذا التشاور إلزامي حترص على أن يكون أن

 تضمني بالعمل بانتظام على اوأحكامه باملدونة التوعيةمقدمي اخلدمات املرخص هلم  كذلك أن ي طلب منوينبغي   4.16
اذ لألشخاص ميسورة النفاملواد الدعائية  كل ما لديهم من مواد الدعاية. وينبغي أن تكون هذه يف املدونةمعلومات عن 

على نطاق واسع. وينبغي أن تتضمن املواد الدعائية إعالنات  التوعية بأحكام املدونةعاقات لضمان اإل ذوي خمتلف
زعومة انتهاكات م بصدد أيعن معلومات عن كيفية تقدمي شكوى  فضال   بشأن املدونة املنتظمةاخلدمة العامة 

 .هاألحكام

مجيع  عن[ يةة التنظيمية الوطنيةاهلتقدمي تقارير سنوية إىل ] مطلب من مقدمي اخلدمات املرخص هلبغي أن ي  ين 5.16
 وكيف مت حلها. املدونةالشكاوى الواردة بشأن 

_______________ 
 حكم هناك ونما يكحيثو . اإلطالق على إعفاءات أي لديها أال يكون تقرر قد أو دنيا امتثال عتبة لديها أن يكون يف البلدان ترغب قد 170

 استبعاد إىل حلكما هذا ويسعى. البلد يف اجلمهور وحجم السكان عدد على احملددة لإلعفاءات املةوية نسبةتتوقف عتبة ال اإلعفاءات، بشأن
يطلب من اجلهات املعفية  قد احلاالت، بعض يفو . للمتطلبات لالمتثال نسبيا   عالية نفقات تكبد إىل تضطر قد اليت مهوراجل احملدودة طاتاحمل

أن  املتحدة اململكة يف نخفضامل مهوراجل قنواتيطلب من  ال ،ذلك مثال. التلفزيونية اخلدمات إىل النفاذ لتعزيز تنشأ وكالة متويل يف املسامهة
 .زات إلمكانية النفاذمي تتضمن كليف إعداد برامجلت أنشئ متويل صندوق ائتمان يف املسامهة يطلب منها ولكن امجالرب  يف اإلشارات لغة تشمل

 والربامج والسوق التكنولوجيا واملع االعتبار يف تأخذ املثال سبيل على واهليةة الفيدرالية لالتصاالت هيةة االتصاالت ستخدمهات اليت املعايري 171
 القدرةو  الربامج /نو ونسق( التماثلية مقابل الرقمية) نصةوامل السوق يف احلصةو ( ةاخلاص مقابل العامة البث خدمات) اخلدمات طبيعة ذلك يف مبا

 .عملياتال على اخلدمة مقدم وتأثري التقنية
 (املتحدة لوالياتا مثل) البلدان بعض يفو . حدة على بلد كل يف العريض والسياسايت التشريعي اإلطار على الشرط هذا إدراجيتوقف  172

 العديد ولكن يف. الدستورية احلماية ببسب التحرير هيةة حمتوى بشأن املعايري أو املبادئ التوجيهية يف اإلطالق ىعل اهليةة التنظيمية الوطنية تتدخل ال
 احلال هو كما) أو املشرتكة اتيةالذ مدونات هيةة التحرير التنظيمية أو معايري على الرقابة بقدر من اهليةة التنظيمية الوطنية تتمتع البلدان األخرى، من
اهليةة  من يطلب ،(اإفريقي جنوب مثل) اآخر البعض يفو  (.الصناعة هيةات وتنفذها اليت تضعها على املدونات CRTC توافق اهليةة حيث ا،كند يف

ينضم  ممن ال هلم املرخص نم أي على مثمن  تنطبق اليتو  تنظيمية سياساتمن هذا القبيل وما يتصل هبا من  حترير وضع مدونة التنظيمية الوطنية
 .ذايت تنظيم هيةة إىل
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 وتوصيفمتثيل  شأنبمنتظمة  حبوثث، إجراء و مسؤولة عن البح أخرى هيةة أليلهيةة التنظيمية الوطنية، أو لوينبغي  6.16
 .يةربامج الفيديو ال يف اص ذوي اإلعاقةاألشخ

 األهداف ومتطلبات اإلبالغ 17

 يةربامج الفيديو لاأن تنشئ، بالتشاور مع األشخاص ذوي اإلعاقة ومقدمي خدمات  ينبغي للهيةات التنظيمية الوطنية 1.17
، واألهداف السنوية (1 وحدةال يف 8و 6القسمني  مع متاشيا  أصحاب املصاحل ذات الصلة )غريهم من املرخص هلم و 

عن تنفيذ هذه علنيا   ا  سنوي ا  تقرير  وأن تصدرمن قبل مقدمي اخلدمات املرخص هلم،  بلوغها يتعنيالقابلة للقياس اليت 
 إجراءات اإلنفاذ الالزمة عند االقتضاء. وأن تتخذ 173هلاالسياسة واالمتثال 

 قابلة للقياس:الهداف األ ومن أمثلة 2.17

ذلك  يف ، مبالنفاذاخدمات خمتلف  قدمت اليتسب نو  الربنامج، حب، يةربامج الفيديو ال نم النسبة املةوية •
 ؛السمعيوصف الو  ولغة اإلشارات غلقامل العرض النصي

إمكانية النفاذ إىل خدمات الربامج  عن لإلعالناختاذ مقدمي اخلدمات املرخص هلم خطوات فعالة  •
 ا؛لديهم والتوعية هب يةالتلفزيونية/الفيديو 

 ة املقدمة؛نو  اخلدم للداللة على أدلة الربامج اإللكرتونية يف املعرتف هبا دوليا   األيقونات استخدام •

 ؛النفاذ رةو ميس أنساق يف الطوارئ حاالت يف البث أشكالوضع مجيع  •

 وتزامن العرض النصي املغلق والوصف السمعي. بشأن دقةمعايري جودة اخلدمة وضع  •

مدونات  ل هبا منوما يتص ةتنفيذ السياس يف لقياس التقدم احملرز أهداف مرحليةىل ذلك، ينبغي وضع باإلضافة إ 3.17
وط ومدونات قواعد السلوك واللوائح وشر  ةلسلوك واللوائح وشروط الرتخيص والقدرة على تنفيذ السياسا قواعد

 تلفزيونية/الفيديوية الربامج الريتوف يف رزاحملتقدم الامليزانيات الالزمة وبرامج التدريب( و  قبيل وضع منالرتخيص )
 النفاذ لألشخاص ذوي اإلعاقة.امليسورة 

اإلعاقة أمر بالغ األمهية ب لألوساط املعنية يةالربامج التلفزيونية/الفيديو  إىل النفاذ عن إمكانيةإىل املعلومات  والوصول 4.17
األدلة.  على لعامةاتدخالت السياسة  وقيامالنفاذ  إلمكانية تدابري السياسة العامةل املقبلةة االستعراضات يلضمان فعال

 تطلباتمب ما  إلحاطة أوساط اإلعاقة علمتطلبات اإلبالغ  أن حتددهيةة التنظيمية الوطنية لل ينبغيولتحقيق ذلك، 
بغي إجراء . وينرتخيصاللوائح وشروط السلوك و القواعد  وما يتصل هبا من مدونات ةالسياس يف النفاذ الواردة متكني

انات الصحيحة فيما البي مجعللتأكد من  اإلبالغمتطلبات  جلميعمن قبل اهليةات التنظيمية الوطنية  وافاستعراض 
 174األشخاص ذوي اإلعاقة، على املستوى الصحيح من التفصيل وعلى فرتات معقولة. نفاذإمكانية بيتعلق 

 االستعراض الدوري 18

 تني على األقل.كل سن  هذه السياسة ظروف السوق، جيب أن تستعرضوتغريات لوجية لتطورات التكنو سرعة ال نظرا   1.18
 

_______________ 
 انظر. للجنةا من قبل السنوي يرالتقر  ضيستعر  ،يةالفيديو /يةالتلفزيون بالربامج أو تتصاالواال املعلومات تكنولوجياب معنية جلنة تنشأ ماحيث 173

 .وحدةهذه ال من 1.5 القسم
يتناول  خاص قسم يهف واالتصاالت املعلومات نولوجياتك قانون كان  إذا ما على يتوقف وهذا اللوائح، يف اإلبالغ متطلبات يتعني تغيري قد 174

 .اإلبالغ
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 175الملحق: نماذج من اللوائح
الصحفية،  شعارات، النشراتالفيديوي، اإلشعارات العامة، اإل ت، الواليات املتحدة: أوامر الوصفتصاالاهليةة الفيدرالية لال

 صحائف الوقائع

، تتطلب 2002عام  يف ، ن قضت2000ت عام تصاالوائح من إصدار اهليةة الفيدرالية لالصحائف وقائع وتقارير ولملخص: 
  ساعات من الربامج أسبوعيا . 4اهليةات اإلذاعية األمريكية أن تصف  من

 n.htmldescriptio-www.fcc.gov/cgb/dro/videoالمرجع: 
 

 2008ت والفيديو للقرن احلادي والعشرين، تصاالقانون إمكانية النفاذ إىل اال H.R.6320جملس النواب )الواليات املتحدة(: 
 اإلنرتنت وحمتوى (IPTV)يقضي بإمكانية النفاذ إىل تلفزيون بروتوكول اإلنرتنت  املتحدة، الواليات تشريع مقرتح، :ملخص

 .لفزيون اليت ن قضتالت وصف متطلبات يعيد سريان. املستعمل وواجهات اخليارات امليسورة النفاذ وأدلة ،(األوصاف النصي، العرض)

 www.coataccess.org/node/32 المرجع:

 
 CRTC 2007-101: اإلذاعي إشعار عام خبصوص البث: (CRTC) تتصاالواال والتلفزيون لإلذاعة اهليةة الكندية

 وضمان إشاراهتا يف يديويف بوصف للقيام( الساتلية الكبلية، البث،) التلفزيونية الربامج ملوزعي الكندية املتطلبات :ملخص
 .املستهلك إىل متريرها

 htm-rchive/2007/pb2007www.crtc.gc.ca/eng/a.54 المرجع:

 
 نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية إىل التلفزيون :(CRTC) تتصاالواال والتلفزيون لإلذاعة اهليةة الكندية

 .اللوائح وروابط إىل الكنديون يستخدمه، مقدمو الوصف ومن الوصف ملا هو عرض موجز :ملخص
 www.crtc.gc.ca/ENG/INFO_SHT/b322.htm المرجع:

 : مدونة بشأن خدمات النفاذ إىل التلفزيون(OFCOM)ت تصاالمكتب اال

 وهي. لتلفزيونا خدمات على تنطبق اليت السمعي والوصف اإلشارات ولغة النصية الرتمجة متطلبات املدونة حتدد :ملخص
 .سنوات عشر فرتة دامتدا على األهداف زيادة تشمل

services-access-tv-services/code-access-codes/tv-http://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/broadcast- المرجع:

2013/ 

 
 2013 معيار( العرض النصي على التلفزيون) البث خدمات: (ACMA) والوسائط تتصااللال اهليةة االسرتالية

العروض  قراءة سهولة مانلض معايري ويضع. التلفزيون خدمات يف بالعرض النصي املتعلقة اإللزامية املعايري املعيار هذا يضع :ملخص
األصوات  ذلك يف امب املتحدثني خمتلف حتديد هوية مثال ذلك،) وفهمها ودقتها( ذلك إىل وما ونوالل ومقاس احلرف املوقع) النصية
 (.الشاشة خارج

 /www.acma.gov.au/~/media/Broadcasting%20Investigations/Issue%20for%20comment/pdf المرجع:
Broadcasting%20Services%20Television%20Captioning%20Standard%202013.pdf  

_______________ 
  املصدر جمموعة أدوات إمكانية النفاذ اإللكرتوين، انظر املوقع: 175

g/toolkit/technology_areas/television#regulationsaccessibilitytoolkit.or-www.e 

http://www.fcc.gov/cgb/dro/video-description.html
http://www.coataccess.org/node/32
http://www.crtc.gc.ca/eng/archive/2007/pb2007-54.htm
http://www.crtc.gc.ca/ENG/INFO_SHT/b322.htm
http://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/broadcast-codes/tv-access-services/code-tv-access-services-2013/
http://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/broadcast-codes/tv-access-services/code-tv-access-services-2013/
http://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/broadcast-codes/tv-access-services/code-tv-access-services-2013/
http://www.acma.gov.au/~/media/Broadcasting%20Investigations/Issue%20for%20comment/pdf/%0bBroadcasting%20Services%20Television%20Captioning%20Standard%202013.pdf
http://www.acma.gov.au/~/media/Broadcasting%20Investigations/Issue%20for%20comment/pdf/%0bBroadcasting%20Services%20Television%20Captioning%20Standard%202013.pdf
http://www.e-accessibilitytoolkit.org/toolkit/technology_areas/television#regulations
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 : إطار السياسة إلمكانية النفاذ إلى شبكة الويب5 وحدةال
احلكومية  الكياناتو  واهليةات التنظيميةواضعي السياسات فائدة النفاذ إىل شبكة الويب ل ية إلمكانيةذجنمو السياسة الضعت و  

اخلدمات  إىل نفاذلاتعزيز إمكانية  يف اإللكرتونية و/أو واحلوكمة الويبشبكة  بشأنسياسات احلكومة  وضع يف الضالعةاألخرى 
تبعا   ،نو منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة والربملانيو ملنظمات غري احلكومية ذلك ا يف احلكومية وأصحاب املصلحة اآخرين، مبا

 .خلصائص البلد

مية مجيع املعلومات واخلدمات احلكو  إىلألشخاص ذوي اإلعاقة انفاذ  إمكانية سياسة لضمانلوضع إطار ب وهي تزود البلدان
املفتوحة اخلارجية ) عاملواق (. وهذا يشملاوتطبيقاهت ومواقع الويبذلك، على سبيل املثال، صفحات الويب  يف )مبا اخلطعلى 

 غلقة(.امل األوساط( والداخلية )ةأو اخلاص للجمهور

ذوي  التفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص النفاذ إىل شبكة الويب وفقا   ية إلمكانيةنموذجالوقد مت إعداد هذه السياسة 
 شمولية تكنولوجيال العاملية مع املبادرة تتصاالاالحتاد الدويل لالاليت وضعها  واتجمموعة األد متاشيا  معو اإلعاقة )االتفاقية(، 

تنص االتفاقية على و . (www.e-accessibilitytoolkit.org)ألشخاص ذوي اإلعاقة ا لصاحل (G3ict) تتصاالواال املعلومات
نموذجية لاهذه السياسة  وترمي ،تتصاالمات واالالنفاذ إىل تكنولوجيا املعلو  إمكانية مسؤولة عن ضمان ةاملوقع األطراف أن

حكام التنظيمية واأل ةأن تعتمد هذه السياس للبلدانميكن و وضع إطار سياسة لتحقيق ذلك.  على املوقعة البلدانمساعدة إىل 
 على االتفاقية. املوقعة األطراف تكن من حىت لو مل

. هاتنفيذاملسارعة إىل و  اذإمكانية النف لسياسات البلد اقية على اعتماداالتف يف األهداف املنصوص عليها بلوغ يف النجاحويتوقف 
هذه من شأن روف. و ظ ملا تنفرد به من كل بلد الختاذ قرار بشأن السياسات ذات الصلة وتوقيت تنفيذها وفقا  واألمر منوط ب

وأن توفر هلا  وميةالعمطوات واملتطلبات البلدان على فهم اخل أن تساعدويب ال إىل شبكةمكانية النفاذ إل النموذجية السياسة
 ة.الظروف الوطني ملراعاةسياسات جديدة  وضع تعديل السياسات القائمة أواجملاالت اليت ميكن فيها  يف رشاداإل

 واقعم استخدام يف األشخاص ذوي اإلعاقة أمام هو إزالة احلواجز شبكة الويبإىل  إلمكانية النفاذأي سياسة  من دفواهل
 جهرا ،النص  مع قارئات الشاشة اليت تقرأ متوافقة ويب مواقع دحتاجون إىلاملكفوفني أو ضعاف البصر  ذلك أن مثال. الويب

شبكة  لتصفحبديلة  معينات وتوفرالصفحات  وتنسيقتغيري حجم النص والصور ب وتسمح ،الصور لوصف يةتوفر بدائل نصو 
ت الوسائط الفيديو ومشغال أشرطة ذلك يف ، مبامنطوقي حمتوى أل عروض نصية إىلالسمع  ضعافالصم أو ودحتاج . الويب

 إلجناز املهام على موقع إىل مزيد من الوقتاألشخاص الذين يعانون من إعاقة حركية  وقد دحتاج .(apps) وتطبيقات الويب
م أجهزة إدخال تخداباس تسمحالصفحة  يف حتكم وظائفو لوحة املفاتيح فقط مع مبسطة متوافقة  تصفحآليات  ويب وإىل

 176بديلة.

وذلك   177ت،ت وتكنولوجيا املعلوماتصاالاال ة، مثل وزار ةمن جانب هيةة تنسيق حكومي الويبسياسات شبكة  تنفيذميكن و 
 واقع الويبم مجيع إىل نفاذمن ذلك، قد تعتمد الوزارات القطاعية سياسات  ال  يبدو كجزء من إجراءات احلوكمة اإللكرتونية. 

للجامعات الوطنية  يبالو  شبكة إىل النفاذزارات الرتبية والتعليم سياسات تنفذ و  ، قدذلك وليتها. مثالاليت تقع حتت مسؤ 
 تعتمدأن  لبلدانا قد تقررالضرائب. وعالوة على ذلك، و  باجلمارك ذات الصلة الويب مواقعبالنسبة لكل ووزارات املالية 

على مة قع احلكو امو عامة بشأن مبادئ توجيهية  ضمنالسياسات دمج هذه أن ت قائمة بذاهتا أو الويب إىل نفاذسياسات 

_______________ 
www.w3.org/WAI/intro/people-الويب، انظر املوقع  شبكة مستعملي أنوا  ملختلف النفاذ إمكانية احتياجات عن املعلومات من ملزيد 176

ersity.htmlweb/div-use 
 تدابري من كجزء  ويبال مواقعخبصوص  وطنية توجيهية مبادئ النفاذ إىل شبكة الويب يف سياسة أدجمت فيه الذي البلد على مثال اهلند 177

 .املعلومات تكنولوجياو  تتصاالاال لوزارة ةالتابع املعلومات تكنولوجيا دائرة مسؤولية حتت اهلند يف اإللكرتونية احلوكمة

http://www.w3.org/WAI/intro/people-use-web/diversity.html
http://www.w3.org/WAI/intro/people-use-web/diversity.html
http://www.w3.org/WAI/intro/people-use-web/diversity.html
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تخدامها تكون مرنة مبا فيه الكفاية الس الويب هو أن شبكة إىل إلمكانية النفاذ يةالنموذج هذه السياسة والغرض من. الويب
 .ةواألطر املؤسسية احلكومي املصلحةأصحاب  من جانب طائفةمن 

كومة يعزز إمكانية النفاذ إىل مواقع احل سياسةإطار  وضعمساعدة البلدان على  هو يةنموذجالاهلدف من هذه السياسة و 
 اختاذ اخلطوات التالية:بلألشخاص ذوي اإلعاقة  الويب على

  ياسة قائمة؛س يف دجمهاب شكل وثيقة قائمة بذاهتا أو يف ، إماالويب شبكة إىل إلمكانية النفاذاعتماد سياسة 

  الويب؛ شبكة إىل إلمكانية النفاذي اإلعاقة على وضع سياسة التشاور مع األشخاص ذو 

 رة النفاذامليسو  واقع احلكوميةباملذه السياسة و هباألشخاص ذوي اإلعاقة ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة  توعية 
 ؛شبكة الويب يف

  ب؛الوي كةشب إىل إلمكانية النفاذتنفيذ هذه السياسة  وتضمناملسؤولة اليت تراقب  اهليةةحتديد 

 ؛الويب شبكة إىل إلمكانية النفاذلمعايري الدولية ل على الويباملواقع احلكومية  امتثال ضمان 

 السياسة؛ هذه وتقييم مجيع املواقع اليت تغطيها على الويب حتديد مجيع املواقع احلكومية 

 تشرتط الويب عقاخدمات تطوير مو  مجيع عقود أن للتأكد من املشرتياتة بتحديث سياسات يوكاالت احلكومقيام ال 
 ؛النفاذ رةو ميسويب مواقع 

  إمكانية النفاذ إىل شبكة الويب؛على مواقع الويب توفري التدريب ملطوري 

  بشأن أدوات وإجراءات اختبار إمكانية النفاذ؛ اإلرشادتوفري 

 النفاذ لألشخاص ذوي خمتلف أنوا  اإلعاقة؛ ميسورة جعل املواقع احلكومية 

 عنه؛ تقاريرالة ونشر ياحلكوم إمكانية النفاذ إىل مواقع الويب يف رصد التقدم احملرز 

 االعتبار  يف أن تأخذ على والتطبيقات واحملتوى إىل اجلمهور الويب مواقع تشجيع الكيانات اخلاصة اليت تقدم خدمات
 األشخاص ذوي اإلعاقة؛ نفاذعلى أساس طوعي مجيع جوانب إمكانية 

  واحلوافز ملؤسسات التعليم واجلمعيات املهنية لتطوير دورات لطالب علوم احلاسوب واملتخصصني اإلرشادتوفري 
 شبكة الويب.إىل  بشأن إمكانية النفاذتكنولوجيا املعلومات  يف

ورية للسياسة د عراضاتاستشجع البلدان على اعتماد عمليات إلجراء التطورات التكنولوجية، ت   يف التقدم السريع ونظرا  خلطوات
  .وجه أفضلعلى  تسخري هذه الفرص التكنولوجيةل، بعد اعتمادها

 السياسات الوطنية إلمكانية النفاذ إلى شبكة الويب: األطر المؤسسية والتشريعية

 التشريعي.و  املؤسسي والسياسايت إطارها يف الويب شبكة إىل إمكانية النفاذسياسة  مكانالبلدان أن تقرر يتعني على 

ونو  الصك التشريعي  يسياق القطاعال يف كبري  تغايرالنفاذ إىل شبكة الويب، هناك  إمكانية تشريعات بشأنالوضع ت ماثحيو 
 بلدان.ال خمتلف يف ستخدمامل

 اخليارات املتاحة للبلدان: ومن

 جملاالتاكثر من واحد أو أ يف ذلك إطار تشريعات حمددة، مثال يف شبكة الويبإىل  إمكانية النفاذإىل اإلحالة   )أ(
 عاتت واحلكومة اإللكرتونية واملشرتيات العامة والصحة والتعليم و/أو التشريتصاالالتالية: تكنولوجيا املعلومات واال

 األخرى؛ يةقطاعال
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 النفاذحنو  جهةاملو إطار مكافحة التمييز وتشريعات املساواة  يف ،، صراحة أو ضمنا  الويبإىل  إمكانية النفاذمعاجلة   )ب(
ألشخاص ا أن مينح ذا النهجهل وميكن. على حنو أعمالسلع واخلدمات من قبل األشخاص ذوي اإلعاقة  املنصف إىل

 .رب اإلنرتنتخدمة عامة مقدمة ع عليهم النفاذ إىل تعذر إذا التعويضلتماس ا يف ، احلقا  أو مجاعي ا  ذوي اإلعاقة، فردي

 يب: المعايير الوطنية مقابل المعايير الدوليةالسياسات الوطنية إلمكانية النفاذ إلى شبكة الو 

 ختلف" يأ من املعايري الدولية األكثر حجية لتجنب الراهنةهو تطبيق اإلصدارات  يةهذه السياسة النموذج يف النهج املتبع
 متوائمةغري  ةتميز م ضع متطلباتي بعينه أني بلد أللصناعة واملستهلكني إذا كان دوائر اتنظيمي" وكذلك املشاكل احملتملة ل

قانون 'تعديل  أوال   قد يتطلب الويب شبكة إىل للنفاذ. وذلك ألن وضع معايري تنظيمية حمددة إلمكانية النفاذ إىل شبكة الويب
وضع "معايري ل لصالحيةالتوسيع نطاقه وتوفري  البلد يف 'تتصاالقانون تكنولوجيا املعلومات واال'أو  'إزاء ذوي اإلعاقةالتمييز 
الوقت  من حيث تنظيم اإلنرتنت يف هنالك حتديات، مثال   تتصاالتعديل قانون تكنولوجيا املعلومات واال حال ويف". اإلعاقة

لى إنشاء ع واإلطار املؤسسي الذي ينطوي عموما   املذكورقانون ال يف الالزم لعمليات وضع املعايري األخرى املنصوص عليها
 سريع التغري.وهو جمال  –املعدات  د ومطاعتما تناولإىل  يرميمكتب وطين للمعايري 

الناحية  منو . ISO/IEC 40500:2012 ما يعادلهإىل و  WCAG 2.0 إىل املعيار فيما يتعلق باملعايري الدولية، تشري السياسة احلاليةو 
الوكاالت احلكومية  نميك   WCAG 2.0 فإن املرجعملواءمة املعايري الدولية والوطنية،  ا  ضروري ISO وبينما يكون املرجعالعملية، 

 بيةة تكنولوجيا متغرية بسرعة. يف الويب شبكة إىل إمكانية النفاذجمال  يف دمج أحدث التطورات من
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 سياسة نموذجية إلمكانية النفاذ إلى شبكة الويب

 تعاريف 1

خارج  مألهاأو  ااعتهطب أو عليها االطال  للمستعمل ميكن قابلة للتنزيل ملفات إىلتشري  وثيقة اإللكترونية"ال" •
 اخلط أو على اخلط.

 يفي به أن الويب ما على شبكة موقع جيب على الذي يشري إىل مستوى احلد األدىن من التوافق "Aمستوى ال" •
 .A ىستو امل متوافقة من صيغة بديلة توفري ، أو(WCAG)ب إلمكانية النفاذ إىل حمتوى الوي حيث املبادئ التوجيهية من

بعد  يفي بهن أ الويب ما على شبكة موقع جيب على التوافق الذي منشري إىل املستوى املتوسط ي "AA مستوىال"  •
صيغة  توفري ، أوWCAGمن حيث املبادئ التوجيهية  AAستوى املو  Aستوى امل يكون قد أوىف جبميع معايري جناحأن 

 .AAستوى امل متوافقة من بديلة

بعد  ي بهيفأن  الويب ما على شبكة موقع جيب على الذي لتوافقأعلى مستوى من ا إىل يشري "AAAمستوى ال"  •
، WCAGمن حيث املبادئ التوجيهية  AAAستوى املو  AAستوى وامل A يكون قد أوىف جبميع معايري جناح املستوى أن
 AAA. 178ستوى امل متوافقة من صيغة بديلة توفري أو

العامة لوكاالت ا الوطنية واحلكومة احمللية والوكاالت احلكومية أو يشري إىل الوزارات والدوائر احلكومية "القطاع العام"  •
ت للجمهور وكذلك املوارد التعليمية العامة عرب مواقع تصاالاألخرى اليت تقدم خدمات احلكومة اإللكرتونية واال

 179رتونية.اإللك تتصاالوغريها من وسائل اال )SMS( الرسائل القصريةخدمة اإللكرتوين و والربيد  شبكة الويب
. يدانمجمموعة كاملة من امللفات اإللكرتونية امليسورة النفاذ من خالل اسم  يشري إىل "على شبكة الويب "الموقع  •

 ب واحملتوىذلك تطبيقات وخدمات الوي يف )مبا الويب والصفحاتموقع  يف االستقبال وهي تشمل مجيع صفحات
من صفحات  لنفاذامليسورة اوتطبيقات الويب  الويبموقع  يف بالاالستقإليه من صفحات  احملال( ديناميا   املتولد

 الويب هذه.

 الويبشبكة  معيار تشري إىل "WCAG 2.0"أو  "2.0ويب المحتوى المبادئ التوجيهية إلمكانية النفاذ إلى "  •
 W3C(.180(التابعة الحتاد الشبكة العاملية  )WAI( ويبالالنفاذ إىل شبكة  وضعته مبادرة الذي

 وطئةت 2

 إمكانية ؤثر مسائلتو ويب أمر بالغ األمهية جلميع أفراد اجملتمع، مبن فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة. ال إىل شبكة النفاذ 1.2
واسعة من األشخاص ذوي اإلعاقة، مبن فيهم األشخاص  طائفةوخدمات الويب على حمتوى اإلنرتنت و إىل النفاذ 

 .والرؤيةعة والكالم والربا واإلدراكالسمع  اإلعاقة من حيث ذوو

مليسورة ا من خالل تطبيق معايري الويب هااستخدامو  الويبشبكة إىل  ألشخاص ذوي اإلعاقةانفاذ وميكن حتقيق  2.2
 ب وتعزيزها.صفحات الوي من خالل تعهدواالستمرار  الويب تطوير مواقع عرب من أوىل مراحل التصميم وذلك، النفاذ

_______________ 
 تلبية املمكن من ليس ألنه بأكمله ملوقع عامة كسياسة  AAA التوافق باشرتاط مستوى ISO/IEC 40500:2012يوصي املعيار  ال :ةمالحظ 178
 .احملتويات لبعض AAA ستوىامل جناح معايري مجيع
 هناك تكان  إذا اتيعالتشر  يف ا  مرجع أن تستخدم أو ينطبق عليها ذلك اليت احلكومية املؤسسات كل  سردت أن التنظيمية للهيةة ينبغي 179

 .العامة اخلدمات ا بشأنهب معمول تشريعات
 أيضا   إليه مشار وهو. www.w3.org/WAI/intro/wcagاملوقع  يف ومدرج /www.w3.org/TR/WCAG20املوقع  يف متاح املعيار هذا 180

: املوقع يف متاحة وهي الويب، حمتوى إلمكانية النفاذ إىل ISO/IEC 40500:2012من املبادئ التوجيهية  2.0مبثابة الصيغة 
ue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=58625www.iso.org/iso/iso_catalog 

http://www.w3.org/TR/WCAG20/
http://www.w3.org/WAI/intro/wcag
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=58625
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 شرطذا هها. و والتفاعل مع تصفح شبكة الويبكني األشخاص ذوي اإلعاقة من اهلدف من هذه السياسة هو متو  3.2
 والنفاذ الشامل اليت تسعى إىل زيادة استخدام تكنولوجيا املعلومات الشاملة لخدمةلسياسات الوطنية شروط ال من هام
جهاز  حي أو أو لو مكتيب حاسوبت، والنطاق العريض على وجه اخلصوص، بغض النظر عن اجلهاز )تصاالواال

 ( وضمان الشمول الرقمي جلميع فةات السكان .وما إىل ذلكمتنقل، 
 الواردةت التصاألشخاص ذوي اإلعاقة إىل تكنولوجيا املعلومات واالااملبادئ األربعة لنفاذ على هذه السياسة  وتقوم 4.2

 (ISO/IEC 40500:2012 املعياركذلك ) (W3C/WAI)من املبادئ التوجيهية للنفاذ إىل حمتوى الويب  2.0 الصيغة يف
 :وهي

. اإدراكه لنيللمستعم ميكن بأساليب املستعملجيب تقدمي املعلومات ومكونات واجهة  - دراكقابلية اإل )أ(
تكون  ال حبيث) املقدمةواجهة املستعملني من إدراك املعلومات والاملعلومات  متكن أن ضرورة وهذا يعين

 جلميع حواسهم(؛ خفية

وهذا يعين أن مجيع  .قابلة للتشغيل التصفحو  املستعملجيب أن تكون مكونات واجهة  – لتشغيلا ةيقابل )ب( 
 ستطيع املستعملي ال واجهة تفاعال  التتطلب  ال حبيث) املستعملواجهة ميكن تشغيلها من قبل المكونات 

 (؛هأداء

اجهة هذا يعين تقدمي و و . ةمفهوم املستعملكون معلومات وتشغيل واجهة تجيب أن  – قابلية الفهم )ج( 
كون احملتوى أو ي حبيث) املستعملعن تشغيل واجهة  فهم املعلومات فضال   ن املستعمل منميك   بأسلوب
 فهمهم(؛ ضمن إمكانية التشغيل

موثوق من قبل جمموعة  ه على حنوميكن تفسري  حبيث فيه الكفايةمبا  متينا  كون احملتوى يجيب أن  – المتانة )د( 
ب أن هذا يعين أن املستعملني جيو  املساعدة. التكنولوجياتذلك  يف عة من املستعملني، مبامتنوعة واس

عمالء املستعمل، و  نظرا  لتطور التكنولوجياتالتكنولوجيات ) مع تقدمعلى النفاذ إىل احملتوى  ينقادر  وايكون
 (.قابال  للنفاذاحملتوى  يبقىأن ينبغي 

هذه املبادئ األربعة. وهناك  حبسب ا  مصنف ا  ثين عشر توجيها WCAG 2.0 (ISO/IEC 40500:2012)يتضمن املعيار  5.2
 Aن ستوياوينطبق امل .AAAو AAو Aهي على ثالثة مستويات: و توجيهي معايري جناح قابلة لالختبار، مبدأ لكل 

أو غري مناسبة غري قابلة للتطبيق  AAAستوى امل من ، ولكن العديد من معايري النجاحالويب على مجيع مواقع AAو
ي األساس معايري النجاح هذه هو توفرها احلكومة.  املواقع اليتذلك العديد من  يف ، مباالويب مواقع لعدد كبري من

 على تكنولوجيات عموما   معايري النجاحوتنطبق . WCAG 2.0 (ISO/IEC 40500:2012)مع املعيار  لتحديد املطابقة
 اراملعي مع الويبمواقع توافق متعددة ل أساليب( وهناك وغريها JavaScriptو CSSو HTML قبيل منخمتلفة ) ويب

WCAG 2.0طلبات الويب مبتكل صفحة ويب من مواقعه على وفاء  كفل يذلك، جيب على القطا  العام أن  . ومع
 WCAG 2.0 )ISO/IEC 40500:2012(.181التوافق مع املعيار 

 تاريخ النفاذ والتطبيق 3

" أو "سياسة يبشبكة الو إىل  للنفاذت تصااله السياسة بأهنا "سياسة تكنولوجيا املعلومات واالهذ ميكن اإلشارة إىل 1.3
 رمسي[.الكومي احلنشور امل] يف افور نشره النفاذدخل حيز سوف ت"، و الويب شبكة إىل النفاذ

_______________ 
www.finance.gov.au/publications/wcag-2-: أسرتاليا يف الويب ية إلمكانية النفاذ إىل شبكةاالنتقال سرتاتيجيةاال 181

ntation/index.htmlimpleme 

http://www.finance.gov.au/publications/wcag-2-implementation/index.html
http://www.finance.gov.au/publications/wcag-2-implementation/index.html
http://www.finance.gov.au/publications/wcag-2-implementation/index.html
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نطبق تبذلك لعامة و اخلدمات ا يف تتصاالتكنولوجيا املعلومات واالعلى تنطبق سياسة النفاذ إىل شبكة الويب  2.3
 183لقطا  العام.ل الويبمواقع  يف والوثائق اإللكرتونية املتاحة للجمهور 182لقطا  العامل الويب مواقع على

توي على ومواقع الويب اليت حت الويبقع اتنطبق هذه السياسة على مجيع صفحات الويب وتطبيقات مو  ومن مث 3.3
 التوافق مطلوبو  184املسؤولة[. اهليةةحتت سلطة ] يهاالنفاذ إل أو توفر سبل على اخلطمعلومات وخدمات حكومية 

أو قطا [، الة تشغلها ]احلكومة[/وزار  اليت املسؤولة[ ]أو اهليةةحتت سلطة ] الواقعة احلكومية الويب مجيع مواقع يف
غري  كيانات  قطا [لابالنيابة عن ]احلكومة/وزارة  تلك اليت تشغ لها]الكيانات العامة[ وكذلك   ]احلكومة احمللية[ أ

 وساطاأل( والداخلية )ةأو اخلاص اجلمهوراخلارجية )اليت تواجه  املواقع . وهذا يشملميدانأي  إطار يف حكومية
 مواقع اإلنرتنت واإلنرتانت واإلكسرتانت. لكل التوافق مطلوب أي أنغلقة(. امل

 عتمادالوكاالت ذات الصلة وكيانات القطا  اخلاص بني ا أن تعززاملسؤولة[  اهليةة] السياسة أيضا  من هتطلب هذوت 4.3
على أساس طوعي من خالل برامج التوعية والتدريب بالتعاون  WCAG 2.0 (ISO/IEC 40500:2012)املعيار 

على التوافق  ززأن تعومنظمات األعمال. وينبغي هلذه الربامج الطوعية  وضع املعايرياملهنية ومنظمات  اجلمعيات مع
 لقطا  اخلاص.ل الويب هذه السياسة بني مواقع هتشمل غرار ما

رصد وتعزيز االستخدام  عن[ هي املسؤولة 185املسؤولة اهليةةتنص ]األحكام ذات الصلة من التشريع[ على أن ] 5.3
 نفاذذلك  يف ملواطنني، مباإىل الدعم تقدمي خدمات احلكومة اإللكرتونية  وحتديدا   (IT)ال لتكنولوجيا املعلومات الفع  

 186.الويبحمتوى شبكة  إىلاألشخاص ذوي اإلعاقة 

_______________ 
[ التعليم[ ]حةالص] بعبارة" العام القطا " استبدالب حمددة قطاعات يف الويب شبكة إىل إمكانية النفاذ لسياسات تكييف ذلك ميكن 182

 .االقتضاء حسب[ األخرى القطاعات أو]
 .الوثائق ة النفاذ إىلإمكاني لتعريف 11 القسم انظر – اإللكرتونية الوثائق على WCAG 2.0املعيار  نطبقي ال 183
 كما  ما، لبلد التنظيميو  القانوين إلطارل تبعا   الكيانات من طائفة قبل من السياسة هذه تكييف إمكانية ضمان يف املتمثل اهلدف مع شيا  امت 184
 لتحديد اخليارات من ائفةط توفري يتم كذلك.  االقتضاء حسب لتحديده معقوفني قوسني بني" املسؤولة اهليةة" اسم يظهر املقدمة، يف موضح هو

انظر : املتنقل شبكة الويب تصفح على ينطبق WCAG 2.0 املعيار أن الحظوي. على شبكة الويب واقعامل تشغيل عن املسؤولة اجلهة
www.w3.org/WAI/mobile/ .نفس ، ينبغي تطبيقددحم معياراألجهزة املتنقلة  الكائنة يف تنقلةامل التطبيقات إىل النفاذ إمكانية يشمل وبينما ال 

ينبغي : مهورللج احلكومة قبل من املتاحة للتنزيل القابلة على التطبيقات املتنقلة 4.2البند  يف والواردة WCAG 2.0 املعيار يف املستخدمة املبادئ
 اإلنرتنت طريق عن متنقل تطبيقبواسطة  سواء استقيت والتصرف إزاءها علوماتامل وفهم إدراك على أن يكونوا قادرين اإلعاقة ذويللمستعملني 

 خالل من ذلك هي قيقلتح وسيلة أفضلو . املتنقل متينا   التطبيقينبغي أن يكون و  ؛اجلهاز من املتولدة البيانات باستخدام أو حكومي خمدم من
 .الرائدة املتنقلة اهلواتف تشغيل منظ من ميزات إمكانية النفاذ املدجمة يف كامل  بشكل االستفادة

 انية النفاذ إىل شبكةإلمك سياسة هافي مبا ،اخليارات من عدد هناكو . للبلد واملؤسسي القانوين اإلطار على" املسؤولة اهليةة" يتوقف حتديد 185
 اليت البلدان يف أو) واإلدارة العامة اخلدمات عن املسؤولة الوزارة أو/و اإللكرتونية حلكومةا و/أو عن تتصاالاال عن املسؤولة الوزارة تضعها ويبال

حكومية  وكالة لمث منفذة وكالة جانب من املسؤولية حىت أو كبرية  مسامهة مع ،(تتصاالاال عن املسؤولة اجلهة قبل من كهذه  وزارات ليس لديها
 مثل كانية النفاذمسؤولة عن إم وكالة أو لوجيا املعلوماتلتكنو  الوطنيةالشؤون  مجيع مع التعامل يتم حيث أخرى وكالة أو لتكنولوجيا املعلومات

 معايري ذلك يف مبا لدوليةا املعايري منظمات مع لتنسيقا البلد أن تسهل يف ركزيةومن شأن امل. لتمييزا مكافحة أو اإلعاقة قوانني عن املسؤولة الوكالة
W3C وISO كل  تكون ميكن أن ذلك، نم ال  يبدو . احملفوظات إىل النفاذ مع التعامل يةكيف  من قبيل – التنظيمية أو التشريعية التناقضات وجتنب 
 العديد ما بلدل يكون دق احلالة، هذه يفو . التعليمو  الصحة وزارات مثل سؤوليتها،مل الويب اخلاضعة مواقع إىل النفاذ إمكانية عن مسؤولة قطا  وزارة
 الطريقة على ثرتؤ  أن" املسؤولة اهليةة"ومن شأن . حمددة وزارة منها كل  على تشرف ،(وطنية سياسة وليس) ويبال النفاذ إىل شبكة سياسات من
 .إنفاذها وإمكانية ةالقانوني ومكانتها الويبشبكة  إىل النفاذإمكانية  سياسة نشر هبا يتم اليت

 البلدان لدى كوني وأن وظيفةال ركزيةم هو املثايل النهجو . بلد كل يف واملؤسسي القانوين اإلطار مع تناسبيل احلكم هذا تعديل جيب 186
 إىل مكانية النفاذإل فعاال   ا  هنج اجلنوبية وكوريا أسرتاليا حكومة وضع كل من وقد. احلكومية الوكاالت كل  دعمتو  لعمليةا تقود رائدة وكالة/وزارة

 ،"املسؤولة اهليةة" هي القطا  وزارة ما كانتيثحو  ذلك، ومع. واحد تنسيق فريق بقيادة الوكاالت، مجيع يف اإللكرتونية للحكومة الويب شبكة
 الفعال االستخدام يزوتعز  رصد عن املسؤولة اجلهة هي[ املسؤولة اهليةة] أن على[ الصلة ي ذوالتشريع احلكم]ينص : "يلي كما  احلكم تعديل ميكن

http://www.w3.org/WAI/mobile/
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 املستخلصة الدروس بناء علىو تعدل هذه السياسة بانتظام و/أدث حت   أن تستعرض و/أواملسؤولة[  للهيةة]جيوز  6.3
ذ تنمية مهارات النفاو  إىل الويبديدة وإمكانية النفاذ اجل التكنولوجيااألويل وتطور املعايري وتوفر حلول  هاتنفيذ من
 حتد ثو هذه السياسة كل مخس سنوات  تستعرضكحد أدىن، و تكنولوجيا املعلومات.  جمال يف املهنيني بني

  احلاجة. حسب

 الوالية الوطنية للنفاذ إلى شبكة الويب 4
 النفاذحيز  تدخل اليتموقع على اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )"االتفاقية"(  طرف]البلد[  1.4

الكامل  التمتع منألشخاص ذوي اإلعاقة ا لتمكني النفاذ كشرط بإمكانية هذه االتفاقيةوتقر  2008.187مايو  يف
األشخاص  نفاذلالتدابري املالئمة  أن تعتمداملوقعة  وتتطلب من األطرافجبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية 

ت وخدمات الطوارئ وخدمات تصاالاملعلومات واالإىل تكنولوجيا  غريهم،على قدم املساواة مع  ،ذوي اإلعاقة
العامة.  يبالو  مجيع مواقع إىل ميع املواطننيإمكانية النفاذ الكامل جلااللتزام قائم لضمان  فإنوهكذا  188اإلنرتنت.

 :ويشمل ذلك

 السهلة توالتكنولوجيا األشكال باستعمال الناس لعامة املوجهة باملعلومات اإلعاقة ذوي األشخاص تزويد"  1.1.4
 كلفةت اإلعاقة ذوي األشخاص حتميل ودون املناسب الوقت يف اإلعاقة أنوا  ملختلف واملالئمة املنال

 )أ(؛ 21املادة  يف " على النحو املبنيإضافية

 وطرق برايل قةوطري اإلشارة لغة باستعمال الرمسية معاملتهم يف اإلعاقة ذوي األشخاص قيام وتيسري قبول"  2.1.4
" بأنفسهم اروهناخيت اليت املنال سهلة األخرى تصالاال وأشكال وطرق وسائل ومجيع البديلة املعززة تصالاال

 )ب(؛ 21املادة  يف نصوص عليهامل على النحو

 ديدة،اجل تصالواال املعلومات ونظم تكنولوجيات إىل اإلعاقة ذوي األشخاص وصول إمكانية تشجيع"  3.1.4
 )ز(؛ 2.9املادة  يف و منصوص عليه" كما هاإلنرتنت شبكة فيها مبا

 ذوي شخاصلأل ميكن تاتصاالو  معلومات ونظم تكنولوجيات وتوزيع وإنتاج وتطوير تصميم تشجيع"  4.1.4
" تكلفة أقلب املتناول يف والنظم التكنولوجيات هذه تكون كي  مبكرة، مرحلة يف إليها، الوصول اإلعاقة

 (؛)ح 2.9املادة  يف نصوص عليهامل على النحو

 مجيع يهإل مقدمة أو اجلمهور لعامة متاحة وخدمات مرافق تعرض اليت اخلاصة الكيانات تراعي أن كفالة"  5.1.4
 )ب(. 2.9املادة  يف نصوص عليهامل على النحو" إليها اإلعاقة ذوي األشخاص وصول إمكانية جوانب

اإلعاقة  ة أعاله من اتفاقية حقوق األشخاص ذوياملذكور  لألحكامحتقيق التنفيذ التدرجيي  إىل هذه السياسة وترمي 2.4
 االلتزامات العامة.بشأن  4من املادة  2للفقرة  وفقا  

_______________ 
 إىل اإلعاقة ذوي خاصاألش نفاذ ذلك يف مبا املواطنني، عجلمي اليت تقدمها احلكومة [غريها[ ]اإللكرتونية الصحة[ ]اإللكرتوين التعليم] خلدمات

 .الويب شبكة حمتوى
 مايةاخلاصة حب اتالتشريع أو دستوره ستخدمي أن هميكن اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق على اتفاقية املوقعة البلدان من يكون البلد عندما ال 187

أي  أو) الصلة اتذ األخرى التشريعات أو والنفاذ الشامل الشاملة اخلدمة وأ علوماتامل النفاذ إىل وأ املشرتيات وأ التمييز مكافحة وأ املستهلك
 .التالية األقسام يف عليه املنصوص النحو على للوالية كأساس(  منها مزيج
 .اإلعاقة ذوي األشخاص حقوقمن اتفاقية  9 املادة يف احملدد النحو على 188
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املساواة أمام القانون. وهذا يشمل التمتع الكامل وعلى قدم املساواة جبميع احلقوق  يف دعم دستور ]البلد[ احلقي 3.4
 دعمإىل محاية أو رمي اليت تالتشريعية وغريها من التدابري  التدابريميكن اختاذ  لتعزيز حتقيق املساواةو واحلريات. 

 189.اجلائرشخاص أو فةات األشخاص احملرومني بسبب التمييز األ

ياسة أحكام رئيسية تدعم اهلدف املعلن هلذه الس اليت حتتوي على التشريعية الصكوكالسياسات و  عدد منومثة  4.4
 190تشمل:هي . و الويب مواقع ىلإ النفاذ من ألشخاص ذوي اإلعاقةا متكني هوو 

 اقتباس، وصف خمتصر[، تشريعات محاية املستهلك/]سياسة  •
 اقتباس، وصف خمتصر[ ،تشريعات مكافحة التمييز/]سياسة  •

 اقتباس، وصف خمتصر[، تشريعات املشرتيات/]سياسة •

 اقتباس، وصف خمتصر[النفاذ إىل املعلومات، تشريعات /]سياسة •

 اقتباس، وصف خمتصر[، ألشخاص ذوي اإلعاقةتشريعات ا/]سياسة •

  .اقتباس، وصف خمتصر[ مبا فيها سياسة/تشريعات قطاعية، ،أخرىتشريعات /]سياسة •

 أهداف سياسة النفاذ إلى شبكة الويب 5

 ىلإاألشخاص ذوي اإلعاقة  نفاذ لضمان الويب شبكة من هذه السياسة هو توفري التواصل الفعال عرب الغرض  1.5
 مات على قدم املساواة مع اآخرين، وذلك من خالل:املعلو 

 لويبا ، على قدم املساواة مع اآخرين، إىل مواقعبالنفاذتدابري إلزامية لضمان متتع األشخاص ذوي اإلعاقة  اختاذ  1.1.5
 واخلدمات والتطبيقات واحملتوى؛ العام لقطا ل

االعتبار  يف ذأن تأخ على لتطبيقات واحملتوى إىل اجلمهوروا الويبتشجيع الكيانات اخلاصة اليت تقدم خدمات   2.1.5
 191األشخاص ذوي اإلعاقة؛ نفاذأساس طوعي مجيع جوانب  على

 إىل النفاذ عايري لتعزيز معايرياملوضع لدولية الحتديد إطار مؤسسي وإداري لضمان التنسيق الفعال مع املنظمات  3.1.5
 ني؛بني مجيع أصحاب املصلحة املعني الويب شبكة

 جمال يف واملهنينيدورات لطالب علوم احلاسوب  لتنظيم 192واحلوافز ملؤسسات التعليم واجلمعيات املهنية اإلرشادتوفري   4.1.5
 .الويب  شبكةإىل بشأن النفاذتكنولوجيا املعلومات 

 التوعية 6

ت تصااليا املعلومات واالقطا  تكنولوج يف ذه السياسة وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقةهب التوعيةمسؤولية تقع   1.6
ا من حيث هذه عن إجنازاهت سنويا   وتقريرا   استعراضا  أمور،  مجلة يف تشمل،أن  جيبو املسؤولة[  اهليةة] عاتق على

 193شخاص ذوي اإلعاقة.األمع  اجتماعات االستعراض يف ذلك يف السياسة، مبا

_______________ 
 .منطبقة تكان  إذا فقط الدستورب املتعلقة الفقرة هذه تدرج 189
 .االقتضاء تدرج حسب/تضاف 190
 .اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقية 191
 www.accessibilityassociation.orgللمهنيني املعنيني بإمكانية النفاذ،  الدولية الرابطة ،املثال سبيل على ،انظر 192
 السنوي االستعراض رجدني أن ميكن ،اهليةة التنظيمية الوطنية أو تتصاالاالو  املعلومات تكنولوجيا وزارة السياسة هذه نفيذتب عندما تقوم 193

 ،1 وحدةال انظر ،السنوي املنتدى عن املعلومات من ملزيد. اإلعاقة ذوي لألشخاص تتصاالواال املعلومات تكنولوجيا بشأن سنوي منتدى إطار يف
 .4 القسم

http://www.accessibilityassociation.org/
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ملعلومات فوائد تكنولوجيا ابألشخاص ذوي اإلعاقة و املتاحة ل الويبإىل  النفاذأدوات بة نشر الوعي يمسؤولتقع   2.6
[ بالتعاون مع املسؤولة اهليةة]على عاتق  اجملتمع وباقي أفرادألشخاص ذوي اإلعاقة ل امليسورة النفاذت تصاالواال

من القطا  اخلاص واألوساط األكادميية ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة. وينبغي توفري  نياملعني أصحاب املصلحة
 (.2 اإلطار، 1 وحدة)انظر ال النفاذ رةو ميس بأنساقللجمهور  املتاحةعلومات امل

 متثال مواقع الويب لدى القطاع العام لمعايير النفاذا 7

 هوأي من مراجعات WCAG 2.0 (ISO/IEC 40500:2012) هو كون املعيار الواجب تطبيقه هلذه السياسةيجيب أن   1.7
 194الالحقة.

 النفاذلضمان تنفيذ متطلبات  195التدريب والدعم ملؤسسات القطا  العام أن توفراملسؤولة[  اهليةة] علىجيب  2.7
 .الويب شبكة إىل

 196املسؤولة[ أن تدعم تعيني أو توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة كجزء من تنفيذ هذه السياسة. للهيةة] ينبغي 3.7

ختبار االو  لتنقيحاأدوات الويب و  شبكة إىل تطوير النفاذإتاحة بشأن اإلرشادات أن توفر املسؤولة[  اهليةة] علىجيب  4.7
تكنولوجيا  لتطورات وفقا  اإلرشادات حتديث هذه  وجيبغضون ]ثالثة أشهر[.  يف لدعم االمتثال هلذه السياسة

 197السوق. يف ختبار املتاحةالتنقيح واالوأدوات  الويب

درجيي، جيب مهمة معقدة تتطلب التنفيذ الت ميثالن الويبمواقع أخطاء النفاذ إىل معظم  وإزالةأن االختبار ب اعرتافا   5.7
 ريقة معقولة.األولويات وحل أخطاء النفاذ بط وترتيبالختبار تشجع وتوفر اإلرشاد بشأن ا أناملسؤولة[  اهليةة] على

مها إدارة منح تقدمصادر خارجية من قبل دائرة حكومية أو هيةة عامة، أو من خالل إىل  الويب مبواقع ي عهد حيثما 6.7
خبصوص  تطلباتهبذه امل نو ملتزمتأكد من أن مقدمي اخلدمات ت أنكومية احلوكالة الدارة أو جيب على اإلوكالة،  أو

  198ت.تصاالتكنولوجيا املعلومات واال النفاذ إىل إمكانية

 تقييم مواقع الويب لدى القطاع العام القائمة والخطط االنتقالية بشأن النفاذ 8

 ورأىطا  العام القائمة لحكومة اإللكرتونية والقل الويب واقعملتقييم ب]البلد[  قام تسهيل تنفيذ هذه السياسة، يف بة  رغ  1.8
إىل  لنفاذا وقت نشر سياسة يف اليت تقدم خدمات احلكومة اإللكرتونية واملعلومات للجمهور الويب أن عدد مواقع

 دديدرج عللجمهور هو ] املتاحةلقطا  العام غري ل الويب اقععدد مو أن املواقع[، و  يدرج عدد] هذه هو الويب
امللحق  يف اردةو موقع  كل  املسؤولة ووضع إمكانية النفاذ إىل والوكاالت الويب هذه واقعمبقائمة كاملة ومثة املواقع[. 

_______________ 
 .الدولية املعايري الويب شبكة إىل ية إلمكانية النفاذالنموذج سياسةال هذه تفضل ملاذا يشرحالذي  2.1 القسم ظران 194
 العام القطا  ؤسساتم مجيعمثال   يشمل هذاو . اليت يتعني تدريب موظفيها الصلة ذات العام القطا  مؤسسات أن حتدد سياسة كلينبغي ل 195

 والصيدليات العياداتو  املستشفيات مجيع أو تتصاالواال املعلومات تكنولوجيا وزارة مسؤولية حتت وطنية ونيةإلكرت  حوكمة سياسة وجود حال يف
 .الصحة لقطا  سياسة وجود حال يف العامة

 – لنجاحوا الكافية عةاملتاب احتمال من كبري  إىل حد يزيد ألنه التنفيذ مستويات كل يف اإلعاقة ذوي األشخاص توظيف يشجع ،ةعام بصفة 196
 .أيضا   نيداخلي دعاة وإوما مبثابة التقنية الناحية من فقط ليس
 لتمكني الويب شبكة يف املسؤولة يةةاهل موقع كرابط يف  وتضمينها حتديدها ميكن اليت الويب شبكةل ختباراالو  التحرير أدوات من عدد هناك 197

 شبكة إىل لنفاذا إمكانية ملبادرة الويب موقع ميكن االطال  عليها يف ألدواتا من أمثلة ومثة. الوعي نشرلو  ،احلكومةمن جانب  متثالاال سهولة
 .www.w3.org/WAI/RC/tools/complete :يف يةالعامل شبكةال حتادالتابعة ال الويب

 .امليسورة النفاذ تتصاالواال املعلومات تكنولوجيال العامة لمشرتياتل سياسةال إطار: 6 وحدةال أيضا   انظر 198

http://www.w3.org/WAI/RC/tools/complete
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A الويب هذه بكةش إىل النفاذبسياسة  واملشمولة أو املنظمات املسؤولة والوكاالتلقطا  العام ل الويب واقعمب: قائمة 
 199.املسؤولة[ سنويا   اهليةة] وسوف تقوم بتحديثها، اتاريخ نشره حىت

نفاذ إىل شبكة تعني خبري أن  A امللحق يف مدرج ويبوقع ملكل وكالة تشغيل   جيب على نشر هذه السياسة، ولدى  2.8
 سؤولة[.امل اهليةةإلشراف على تنفيذ هذه السياسة بالتنسيق مع ]ا  عنمسؤوال   الويب

غضون ]ثالثة أشهر[ من نشر  يف أن حتد ث، A امللحق يف املواقع املدرجة اليت تشغ لينبغي للوكاالت واملنظمات   3.8
ا أو التكنولوجي وأالربجميات  وأللتأكد من أن مجيع املشرتيات من املنتجات  200املشرتيات ةالسياسة، سياس هذه

االستعانة مبصادر خارجية أو احلفا  على مواقعها على شبكة  وأتاج إن وأتصميم  وأتطوير باخلدمات ذات الصلة 
أقصى  له إىل وتيسري امتثاهلا WCAG 2.0 (ISO/IEC 40500:2012)املعيار مع متسقة معايري نفاذ  على ملتتش الويب

 سياسة املشرتيات.لهذا التحديث  اإلرشاد بشأناملسؤولة[  اهليةة] وسوف تقدمحد ممكن. 

غضون ]ثالثة أشهر[ من نشر هذه السياسة، منهجيات ومقاييس االختبار لتقييم إمكانية  يف ،املسؤولة[ اهليةةدد ]حت  4.8
 WCAG 2.0 املعيار يف مستويات التوافق على أساس على شبكة الويب النفاذ إىل مواقع القطا  العام

(ISO/IEC 40500:2012)وعلى مر  ةمو احلك اهتمام رب جماالتع متسقةقارنات مبتسمح  أن . وينبغي هلذه املقاييس
 الزمن لقياس التقدم احملرز.

غضون ]ستة أشهر[ من نشر  يف ، Aامللحق يف املواقع املدرجة اليت تشغ لإلدارات والوكاالت واملنظمات لينبغي   5.8
 ا  ها استعداديموظف ومعارف ومهارات هلذه املواقعلبنية التحتية لاستكمال تقييم منهجي ملواقعها و  ،السياسة هذه

االمتثال يلخص نتائج هذا التقييم  عن جيب تقدمي تقريرو . WCAG 2.0 (ISO/IEC 40500:2012)املعيار لتطبيق 
 املسؤولة[. اهليةة] املنهجيات واملقاييس احملددة من قبل باتبا ذلك نتائج اختبار التوافق  يف املسؤولة[ مبا اهليةة] إىل

من  5.8 للبند قا  التقارير املقدمة وف بتوليف غضون ]تسعة أشهر[ من نشر هذه السياسة، يف ،املسؤولة[ اهليةة]تقوم   6.8
تحقيق االمتثال الوطين مع تقييم حلجم وتعقيد املهام املطلوبة ل الويب على الصعيدإىل  النفاذأجل تقدمي حتليل لفجوة 

تدريب التقين واحللول واملواد الالزمة ووضع اخلطط االنتقالية وال WCAG 2.0 (ISO/IEC 40500:2012) للمعيار
 .WCAG 2.0 (ISO/IEC 40500:2012)للمعيار انتقاهلا حنو االمتثال  يف وكاالتالملساعدة 

من نشر  [شهرا   12غضون ] يف ،Aامللحق  يف املواقع املدرجة اليت تشغ لإلدارات والوكاالت واملنظمات ينبغي ل  7.8
ذلك  يف ة، مبااملطلوب املطابقةخطط االنتقال حنو مستويات فرادى نهائية الصيغتها  يف ، أن تضعالسياسة هذه

ملسؤولة[ وتقامسها مع ا اهليةةتلك اخلطط من قبل ] توليف وسوف يتم. املطابقةقاييس مب املشفوعة األهداف املرحلية
 تنفيذ هذه السياسة. يف الضالعةمجيع املنظمات 

 شبكة الويب مستويات التوافق للمواقع العمومية على 9

 اليت تقرتحها وحسن التوقيتخطط االنتقال، على مستويات املطابقة  فرادى إىل املسؤولة[، استنادا   اهليةة]توافق  1.9
 WCAG 2.0للمعيار  AAأو  A على أساس مستوى املطابقة اإلدارات والوكاالت واملنظمات

(ISO/IEC 40500:2012). 

_______________ 
 على ضرورة إكمال مثال   صتنبأن  ،تكييف الفقرة ميكنو . السياسة هذه اعتماد النفاذ إىل مواقع الويب إمكانية تقييم اشرتاط يؤخرينبغي أال  199
 العامة املؤسساتو  احلكومية الدوائر بشأن الوضوح توفري هو قلاأل علىوالغرض منها . السياسة اعتماد من[ أشهر ثالثة] غضون يف التقييم هذا
 مراعاة مع األمر لزم إذا يفهاتكي ينبغي النحو هذا علىو . لسياسةل التدرجيي التنفيذ لرصد أيضا   تستخدم أن وميكن. السياسة عليها تنطبق اليت

 .بلد كلل اخلاص السياق
 .امليسورة النفاذ تتصاالواال املعلومات كنولوجياتل العامة لمشرتياتل سياسةال إطار: 6 وحدةال انظر 200
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جلمهور ىل اإاحملتوى واخلدمات املقدمة  من االعتبار مدى أمهية كل يف هذه قيتوحسن التو املطابقة  متطلباتتأخذ  2.9
تنفيذ  لىع وكذلك قدرة فرادى الوكاالت الويب قعامو  ومعمارياتتوى الويب حمل للتحديث الرجعيومستوى التعقيد 

 خطط انتقاهلا.
 :2.9و 1.9البندين  يف املذكورة أعاله وبغض النظر عن األحكام 3.9

تاريخ نشر هذه  من[ شهرا   12] بعد أنشةتميع مواقع القطا  العام وصفحات الويب اليت نبغي جلي )أ( 
 ؛ISO/IEC 40500:2012املعيار  يف Aستوى االمتثال تفي مبالسياسة أن 

 ]سنتني[ الويبجلميع مواقع القطا  العام على شبكة  A يتجاوز اجلدول الزمين ملستوى االمتثال جيب أال )ب(
 ؛هذه السياسةنشر  من

 ؛]أربع سنوات[ من نشر هذه السياسة AAتجاوز اجلدول الزمين ملستوى االمتثال يجيب أال  )ج( 

ال و . قعامديري املو  كلنظر فيه  يقد  مطابقةهو مستوى فومع ذلك،  ا ،ليس إلزامي AAAستوى املبلوغ  )د( 
 الوفاءكثري من األحيان  يف مكنملواقع بأكملها ألنه ليس من امل AAAمستوى املطابقة  اشرتاطميكن 

 .ىلبعض احملتو  AAAمستوى للميع معايري النجاح جب
مثل  ةعماعلى وثائق إعالمية د بناء ، وليسWCAG 2.0املعيار  يف الناظمة ملعايري النجاح وفقا   املطابقة كونتأن  ينبغي 4.9

 التقنيات.

ثال ى حسب االقتضاء[ تقرير حالة عن مستوى االمتترية أخر بو السنة ]أو  يف املسؤولة[ مرة اهليةة]تنشر  )أ( 
، وتوصي باختاذ العمومية على شبكة الويبواقع املمجيع  أجل من ISO/IEC 40500:2012للمعيار 

 اإلجراءات الالزمة لتحقيق أهداف هذه السياسة.

 شبكة الويب في المواقع العمومية في التطبيق بأثر رجعي والمحتوى القائم 10

علومات املتقادمة امل أرشفة وينبغي هلااملواقع القائمة  عن الراهنةاملعلومات  كل  أن حتددمؤسسات القطا  العام ى عل جيب 1.10
 'اخلط لىع' أرشفة املعلومات على وكاالتاللتحسني شفافية املعلومات احلكومية، تشجع و . حيثما كان مناسبا  

 اإللكرتونية.النفاذ إىل املعلومات مواصلة  يتوقعون نياملواطن ألن

موقع قطا  عام، ولكن جيب أن تكون حمددة  يف رشف صفحة ويب، جيب أن تبقى متاحة للجمهورتؤ  ماعندو  2.10
هذا احملتوى من  ريتوفحمتوى املواقع اليت توقفت عن العمل ما مل  احلكم علىرشفة. وينطبق هذا مؤ بوضوح بأهنا 

 لقطا  العام.لجديد أو موقع آخر  موقع خالل

قبل  توقف العمل هبا أرشفت أوتاليت و قبل نشر هذه السياسة  أنشةتاليت  الويبوحمتوى  الويبمواقع  يف ال يشرتط 3.10
 .WCAG 2.0 (ISO/IEC 40500:2012)أن تفي باملعيار نشر هذه السياسة على ]سنة[ مرور 

إمكانية عن  النفاذ إليه، بغض النظرميكن  ال الذيحمتوى الويب  كلعن امتثال   ةمؤسسات القطا  العام مسؤول تبقى 4.10
 لنفاذا ميكن إتاحة إجراءات تصحيحية حسب احلاجة. ومع ذلك، عليها أن تتخذ، وجيب هعناصر  أرشفة بعض

 الضرورة وعلى أساس كل حالة على حدة. حسبما متليهاحملتوى املؤرشف  إىل

 ب شبكة الوي في المواقع العمومية في الوثائق اإللكترونية المتاحة 11

 نفاذ لكفالةية أمر بالغ األمه شبكة الويب يف مواقع القطا  العام يف الوثائق اإللكرتونية املتاحة النفاذ إىل ضمان 1.11
لوثائق ا يف املعلومات العامة املتاحة كلعلى قدم املساواة مع اآخرين. وهذا يشمل  إليها األشخاص ذوي اإلعاقة 

 ستكمال اإلجراءات اإلدارية.ال ستمارة مطلوبةا أي اإللكرتونية أو
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التأكد من أن مجيع املوظفني  A امللحق يف مدرجة ويب مواقعاليت تدير  العامة ميع اإلدارات والوكاالتجل ينبغي 2.11
النفاذ  ضوابطتخدام النفاذ واس ميسورة استحداث وثائق يف والكفاءةتدريب الو يتمتعون بالوعي الوثائق  الذين يعدون

 احلسابيةداول واجل هاوتنسيق النصوص ةمعاجل برجميات ذلك يف مبا املألوفة، اإلنتاجية املكتبية ياتبرجم يف املدجمة
 ستخدام.إعداد الوثائق الشائعة االأدوات  وغريها من

 املوصوفةخدام شائعة االستالباستخدام أدوات اإلنتاجية املكتبية  املستحدثةاجلديدة  تكون كل الوثائقأن ينبغي  3.11
 نشر هذه السياسة.على األقل من [ شهرا   12] غضون يف ميسورة النفاذأعاله  2.11بند ال يف

ق عملية للتحقق من إمكانية النفاذ إىل الوثائ تها االنتقالية،خط يف أن حتدد، كل إدارة أو وكالة عامةعلى  جيب  4.11
 تنقيحها، وإعادة ويبالمواقعها على شبكة  مع لتعاملهالسياق العادي  يف اجلمهور اليت يستخدمها الراهنةاإللكرتونية 

 وثائقاحلكم المن هذا  وتعفىنشر هذه السياسة.  من[ شهرا   24موعد أقصاه ] يف النفاذ عند احلاجةنسق ميسور  يف
 .مؤرشفةوثائق  املصنفة على أهنا

 أحكام من أجل القطاع الخاص والمجتمع المدني 12

والتمسك  الويب شبكة ىلإ إمكانية النفاذ حتقيق على القطا  اخلاص واجملتمع املدينتشجع أن املسؤولة[  للهيةة]ينبغي  1.12
 :خاللمن إىل شبكة الويب لنفاذ ل يةسياسة النموذجه الهذ يف املعايري املنصوص عليهاب

اقة، ة باإلعذلك املنظمات املعني يف بالتعاون مع االحتادات الصناعية وهيةات اجملتمع املدين، مباالعمل،  )أ( 
 WCAG 2.0 راملعيا اجملتمع املدين العتمادو تعزيز الفوائد اليت تعود على منظمات القطا  اخلاص على 

(ISO/IEC 40500:2012)؛ 
ظمها اجلمعيات املهنية اليت تن الويب شبكة إىل بشأن النفاذتنسيق وتقدمي الدعم لربامج التوعية والتدريب ال )ب( 

 ؛اخلاصة واألوساط األكادميية واجملتمع املدين وشركات التدريب

 WCAG 2.0 (ISO/IEC 40500:2012)املعيار  مع املطابقةتيسري تبادل الدراية واخلربة واملنهجيات لتحقيق  ( ج)
 ؛اخلاص واجملتمع املدينالقطا  كيانات القطا  العام و  بني

ظمات عيات املهنية أو منىل اجلمإالنضمام ا شبكة الويب على يف قع القطا  العامامو موظفي تشجيع  )د( 
 .الويبإىل  النفاذ تنهض بإمكانيةاجملتمع املدين األخرى اليت 

لوك طوعية الصناعة إلصدار مدونات قواعد س يف املسؤولة[ أن تسعى إىل تشجيع اجلمعيات املهنية للهيةةينبغي ] 2.12
شبكة  يف عامهذه السياسة ملواقع القطا  ال يف ماثلة لتلك املنصوص عليهااملزمنية الداول اجلأهداف املطابقة و  جتسد
 .الويب

جمال تعزيز  يف العةالضدعم بناء القدرات والربامج التدريبية ملنظمات اجملتمع املدين أن تاملسؤولة[  للهيةة]ينبغي  3.12
يذ نفمجيع جوانب ت يف إمكانية النفاذ وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وإشراك تلك املنظمات إىل أقصى حد ممكن

 لتقدم احملرز.لنتظمة واالستعراضات السنوية امل التشاوريةذلك األنشطة  يف هذه السياسة، مبا

 المسؤوليات بشأن تنفيذ السياسة 13

 ا يلي:القيام مباملسؤولة[  اهليةة]تتوىل  1.13

 الويب؛ شبكة إىل إلمكانية النفاذاحلد األدىن من املتطلبات التقنية ب الريادة باملثال والوفاء على األقل )أ( 

من أجل توجيه  A امللحق يف احملددة على شبكة الويب ميع مواقع القطا  العامجل يةنتقالاالطط اخل تدعيم )ب( 
 مجيع الوكاالت؛ يف تنفيذ هذه السياسة
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 ؛بشأن تفسري هذه السياسة واإلرشادتوفري التدريب  )ج( 

الويب شبكة  يف تقييم وتعزيز احللول التقنية والقوالبلى ع مجيع اإلدارات والوكاالت احلكومية، يف العمل، )د( 
 الويب؛ ضمان إمكانية النفاذ إىل مواقع يف كثر فعالية وكفاءةاأل

دوات ختبار حبيث تستخدم مجيع األطراف أاالإجراءات و رشاد بشأن أدوات اختبار إمكانية النفاذ اإل توفري )ه( 
 موحدة؛ مقاييسو ختبار بغية حتقيق نتائج اللمتوافقة مع املبادئ التوجيهية املعتمدة 

 مريهاحلكومية وغ مواقع الويب ومديريوضع أهداف قابلة للقياس بالتشاور مع األشخاص ذوي اإلعاقة  )و( 
 احملرز(، ورصد ونشر التقدم 1 وحدةال يف 8و 6 القسمني)متاشيا  مع  نياملعني أصحاب املصلحة من
والتوصية  ،اختبارات إمكانية النفاذ بناء على قياسه بواسطة ويبعلى شبكة ال مواقع القطا  العام يف

 ؛باإلجراءات الالزمة لتحقيق أهداف هذه السياسة

النفاذ بشاريع واألنشطة ذات الصلة امل يف العمل على تدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة )ز( 
 الويب؛ شبكة إىل

تنفيذ  يف جلميع أصحاب املصلحة املعنيني بكة الويبشإىل  النفاذ]سنوي[ عن  استعراضتنظيم اجتما   )ح( 
 واحللول. الفضلىالتقدم احملرز واملمارسات  املعلومات عن السياسة من أجل تبادل هذه

 :القيام مبا يلي يةمسؤول A امللحق يف وكاالت املدرجةال يف الويب مواقعمديري نظم املعلومات و  تقع على عاتق دائرة 2.13

 ؛ال هلذه السياسةضمان االمتث )أ( 

 لنفاذ؛لإعداد اخلطط االنتقالية  )ب( 

 ؛ىنظم إدارة احملتو  يف القصور مواطن أو الويب قعااختيار وتنفيذ احللول حلل قضايا تصميم مو  )ج( 

 الويب؛ى شبكة النفاذ علامليسور  اليت تدعم إنتاج احملتوى الويبضمان توفر أدوات التأليف على شبكة  )د( 

 الفعلي؛الوقت  يف إىل أقصى حد ممكن لتمكني املؤلفني من التحققلنفاذ أمتتة ا )ه( 

 شبكة الويب؛إىل  النفاذعلى  تدريب املستعملني واملوظفني داخليا   )و( 

 شبكة الويب؛على عهم مكانية النفاذ إىل مواقإل ستمراملختبار االتنظيم  )ز( 

 يديرونه. الذيلويب حملتوى ا املستبانةالنفاذ  إمكانية مسائل معاجلة )ح( 

مواقع  يف دراجهاإلحمتوى الويب والوثائق اإللكرتونية  توفري يف اليت تسهماإلدارات والكيانات األخرى تقع على عاتق  3.13
 :القيام مبا يلية يمسؤول الويب العمومية

أمكن  ماحيثو النفاذ،  يسورةامل والوثائقإنتاج صفحات الويب  علىتحرير ال موظفي ضمان تدريب )أ( 
من  2.0الصيغة  يف ةوضحاملج ه  الن    باتبا  امليسور النفاذباستخدام الربجميات اليت تدعم إنتاج احملتوى 

 ؛التأليف إىل أدواتلنفاذ إلمكانية ا املبادئ التوجيهية

 ؛ذه السياسةهل ميتثلللنشر  ونهالتأكد من أن احملتوى الذي يقدم )ب( 

 الذي يؤلفونه أو ينتجونه؛حمتوى الويب إىل نية النفاذ املسائل املتعلقة بإمكا معاجلة )ج( 

 توى.احمللتماس املساعدة الداخلية أو اخلارجية لتأليف و/أو اختبار ا )د( 
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 األهداف ومتطلبات اإلبالغ 14

أهداف  حتديدأعاله، ينبغي  1.13 البنداملسؤولة[ مبا يتماشى مع  اهليةةه ]ير الذي جتتقييم الرصد و الباإلضافة إىل   1.14
وبرامج التدريب  امليزانيات من قبيل وضع) شبكة الويبإىل  النفاذ إمكانية لقياس القدرة على تنفيذ سياسة مرحلية

 الالزمة(.

ت أمر بالغ تصاالتكنولوجيا املعلومات واال نفاذ األوساط املعنية باإلعاقة إىل إمكانية عناملعلومات  الوصول إىل  2.14
األدلة. ولتحقيق  تدخالت السياسة إىل واستناد املستقبل يف ستعراضات تدابري سياسة النفاذافعالية األمهية لضمان 

 تطلبات النفاذ الواردةمب إلحاطة أوساط اإلعاقة علما  متطلبات اإلبالغ  أن حتدد ينبغي للهيةة التنظيمية الوطنيةذلك، 
 مجعللتأكد من  غاإلبالمتطلبات  ميعجلؤولة[ املس اهليةةهذه السياسة. وينبغي إجراء استعراض شامل من قبل ] يف

 األشخاص ذوي اإلعاقة، على املستوى الصحيح من التفصيل وعلى بإمكانية نفاذالبيانات الصحيحة فيما يتعلق 
 فرتات معقولة.

 االستعراض الدوري 15

 ى األقل.سنتني علكل   هذه السياسةظروف السوق، جيب أن تستعرض تغريات تطورات التكنولوجية و سرعة الل نظرا  
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 شبكة الويب والوكاالت أو المنظمات المسؤولة في : قائمة بمواقع القطاع العامAالملحق 
 التي تشملها سياسة إمكانية النفاذ إلى شبكة الويب حتى تاريخ النشر

 ]تدرج القائمة هنا[

  تاالمعلومات اال اإلنشاءتاريخ  URL موقع الويب الوكالة
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 201: الموارد من أجل تنفيذ السياسات والمراجع التقنيةBالملحق 

 مقدمة إلمكانية النفاذ إلى شبكة الويب
 الويب شبكة إىل النفاذ إلمكانية مقدمة ملخص:

 ccessibilitywww.w3.org/WAI/intro/aالمرجع: 
 إمكانية النفاذ إىل شبكة الويبالكلمات الرئيسية: 

 مطورو شبكة الويب؛ واضعو سياسة النفاذ؛ كل الناسالجمهور المستهدف: 
 

 كيف يستخدم األشخاص ذوو اإلعاقة شبكة الويب ملخص:
 web-use-I/intro/peoplewww.w3.org/WAالمرجع: 

 املساعدة النفاذ إىل شبكة الويب؛ التكنولوجيا ؛اإلعاقةالكلمات الرئيسية: 
 كل الناسالجمهور المستهدف: 

 
 حملة عامة عن إمكانية النفاذ إىل شبكة الويب لواضعي السياسة ملخص:

 accessibilitytoolkit.org/toolkit/technology_areas/websites-www.eالمرجع: 
 إمكانية النفاذ إىل شبكة الويب؛ وضع السياسةالكلمات الرئيسية: 

 واضعو السياسةالجمهور المستهدف: 

 
 املنظور التجاري إلمكانية النفاذ ملخص:

 /www.w3.org/WAI/bcaseالمرجع: 
 املنظور التجاري؛ إمكانية النفاذ؛ W3Cالكلمات الرئيسية: 

 اجملال يف مديرو تنفيذ تكنولوجيا املعلومات؛ الناشطون مطورو شبكة الويب؛الجمهور المستهدف: 

 
 املعايري واملبادئ التوجيهية

   )املعيار( 2.0( الصيغة WCAGذ إىل حمتوى الويب )التوجيهية إلمكانية النفا املبادئ ملخص:
 /www.w3.org/TR/WCAGالمرجع: 

 WCAGإمكانية النفاذ إىل شبكة الويب؛ الكلمات الرئيسية: 
 واضعو سياسة النفاذ؛ كل الناس مطورو شبكة الويب؛الجمهور المستهدف: 

 
 : مرجع سريع مكي ف ملطوري شبكة الويبWCAG 2.0ل باملبادئ التوجيهية كيفية العم ملخص:
 /www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref المرجع:

 WCAGإمكانية النفاذ إىل شبكة الويب؛ املبادئ التوجيهية الكلمات الرئيسية: 
 شبكة الويب؛ واضعو سياسة إمكانية النفاذ؛ كل الناسمطورو الجمهور المستهدف: 

 
 إلمكانية النفاذ إىل حمتوى الويب حملة عامة عن املبادئ التوجيهية ملخص:

 www.w3.org/WAI/intro/wcagالمرجع: 
 مكانية النفاذإل املبادئ التوجيهية؛ WAI؛ WCAG؛ W3C الكلمات الرئيسية:

 واضعو سياسة النفاذ الويب؛ شبكة مطوروالجمهور المستهدف: 
 

_______________ 
 accessibilitytoolkit.org-www.e اإلعاقة ذوي لألشخاص G3ict-ITU املشرتكة لالحتاد واملبادرة السياسة أدوات جمموعة من مقتبسة 201

http://www.w3.org/WAI/intro/accessibility
http://www.w3.org/WAI/intro/people-use-web
http://www.e-accessibilitytoolkit.org/toolkit/technology_areas/websites
http://www.w3.org/WAI/bcase/
http://www.w3.org/TR/WCAG/
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/
http://www.w3.org/WAI/intro/wcag
http://www.e-accessibilitytoolkit.org/
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  لتنفيذ النفاذ إىل شبكة الويب W3C-WAIموارد ملخص: 
  المراجع:

www.w3.org/WAI/users/Designing for Inclusion  
www.w3.org/WAI/impl/sibility Implementation Plan for Web Acces 

www.w3.org/WAI/users/involvingInvolving Users in Web Projects for Better, Easier Accessibility  
www.w3.org/WAI/eval/Evaluating web accessibility  

www.w3.org/WAI/demos/bad/Before and After Demonstration (BAD)  
 الويب شبكة ؛ طرائق النفاذ إىلالويب شبكة النفاذ إىل؛ أدوات WCAGإمكانية النفاذ إىل شبكة الويب؛ الكلمات الرئيسية: 

 واضعو سياسة إمكانية النفاذ؛ كل الناس الويب؛شبكة  مطوروالجمهور المستهدف: 
 

  ومقاالت ومواد تدريب –مراعاة النفاذ إىل شبكة الويب ملخص: 
 /www.webaim.org المرجع:

 ؛ مقاالتاذ إىل شبكة الويب؛ تدريبإمكانية النف الكلمات الرئيسية:
 الويب شبكة مطوروالجمهور المستهدف: 

 
على احملتوى والتطبيقات املتنقلة، وتطبيق  WCAG 2.0ذلك تطبيقات  يف بشأن إمكانية النفاذ إىل اخلدمات املتنقلة، مبا W3Cموارد  ملخص:

  ى واجهات مستعمل التطبيقات املتنقلةعل 2.0( الصيغة UAAGاملبادئ التوجيهية لنفاذ العميل/املستعمل )
  /www.w3.org/WAI/mobile المرجع:

   اخلدمات املتنقلة؛ إمكانية النفاذ؛ اإلعاقةالكلمات الرئيسية: 
 شبكة الويب مطوروالجمهور المستهدف: 

 
  الويب شبكة إلمكانية النفاذ إىل W3Cمواد تدريبية ملخص: 
 /www.w3.org/WAI/training المرجع:

  الويب شبكة التدريب على إمكانية النفاذ إىلالكلمات الرئيسية: 
  مطورو شبكة الويب؛ ؛الويب شبكة النفاذ إىلمدربو إمكانية الجمهور المستهدف: 

 
 الدولية لسياسات إمكانية النفاذ إىل شبكة الويبالدراسة االستقصائية  ملخص:
 pers/subCat_7/id_150http://g3ict.org/resource_center/publications_and_reports/p/productCategory_whitepa المرجع:

  الدراسة االستقصائية لسياسات إمكانية النفاذ؛ التنظيمالكلمات الرئيسية: 
 واضعو السياسةالجمهور المستهدف: 

 
 التطورات واالجتاهات

 (MWBP) املمارسات الفضلى خلدمات شبكة الويب املتنقلة ملخص:
  wcag/#contents-www.w3.org/TR/mwbp ; bp/-www.w3.org/TR/mobileالمرجع:

  الويب املتنقلة؛ النفاذ؛ املمارسات الفضلى شبكةالكلمات الرئيسية: 
 الويب شبكة مطوروالجمهور المستهدف: 

 
 التوجيهية لتطبيقات اإلنرتنت الغنية امليسورة النفاذحملة عامة عن املبادئ  ملخص:
 www.w3.org/WAI/intro/aria المرجع:

 ؛ الوسائط الغنيةARIA؛ WAI؛ W3Cالكلمات الرئيسية: 
 الويب شبكة مطوروالجمهور المستهدف: 

 

http://www.w3.org/WAI/users/
http://www.w3.org/WAI/impl/
http://www.w3.org/WAI/users/involving
http://www.w3.org/WAI/eval/
http://www.w3.org/WAI/demos/bad/
http://www.webaim.org/
http://www.w3.org/WAI/mobile/
http://www.w3.org/WAI/training/
http://g3ict.org/resource_center/publications_and_reports/p/productCategory_whitepapers/subCat_7/id_150
http://www.w3.org/TR/mwbp-wcag/#contents
http://www.w3.org/TR/mobile-bp/
http://www.w3.org/WAI/intro/aria
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 2.0النفاذ إلى محتوى شبكة الويب، الايغة : المبادئ التوجيهية إلمكانية Cالملحق 
تيسري كيفية   )WCAG(202 - )40500:2012 ISO/IEC 2.0( 'الويب حمتوى شبكة إىل النفاذ إلمكانية التوجيهية املبادئ'حتدد 

هتم بسبب ري قدراغتت الذيناإلعاقة وكذلك لكبار السن  ذوي خمتلف أنوا  ألشخاص منل الويب شبكة حمتوى النفاذ إىل
  عددا   تشملجيهية أن هذه املبادئ التو  ومعما تساعد على حتسني قابلية االستخدام جلميع املستعملني.  غالبا   وهيشيخوخة. ال

 .عاقاهتمإ وتعددودرجات  أنوا  على اختالفاألشخاص  كلاحتياجات   تستطيع أن تتناول ال فإهنا املسائلمن  كبريا  

لية قابلية اإلدراك، وقابلية التشغيل، وقابأربعة مبادئ ) املصنفة مبوجب اتهالتوجيمن  12 على WCAG 2.0وتنطوي الصيغة 
أنوا    على اختالفللمستعملنيالنفاذ  إمكانية حتسني هلذه التوجيهاتأدناه كيف ميكن  الوارد ويبني اجلدول .(الفهم، واملتانة

 )"معايري النجاح"( WCAG 2.0 ئ التوجيهيةاملباد يف ألحكام احملددةعن فائدة ا أدقللحصول على معلومات و . تهمإعاق
 معيار برقم عا  النجاح" متبو ملعيار ددة احملفوائد ال" بند البحث عنيرجى ، تهمأنوا  إعاق على اختالفاألشخاص  مساعدة يف

 WCAG."203 2.0 املبادئ التوجيهية "فهم يف النجاح
 

 أمثلة ألشكال الضعف واإلعاقة تتناولها المبادئ األربعة
رؤية WCAG 2.0الايغة  في عشر االثناجيهات والتو 

ال
ركة 

الح
 

مع
الس

راك 
إلد

ا
 

الم
الك

اب 
عا

األ
 

لغة
ال

علم 
الت

 

         قابلية اإلدراك

 X  X X   X X توفري بدائل نصية للمحتوى غري النصي

 X  X X  X X X توفري عروض نصية ووصف مسعي للفيديو وبدائل أخرى للوسائط املتعددة

 ى ميكن تقدميه بأساليب خمتلفة، مبا فيها التكنولوجياتاستحداث حمتو 
 املعىن يف املساعدة، دون خسارة

X  X X  X X X 

 'األمامية'ذلك الفصل بني املشاهد  يف تيسري رؤية ومسا  احملتوى مبا
 'اخللفية'و

X  X   X  X 

         قابلية التشغيل

 X X   X X X X متكني مجيع الوظائف من لوحة املفاتيح

 X X X X X X X X تزويد املستعملني بالوقت الكايف لقراءة واستعمال احملتوى

   X  X    نوبات عصبية يف تتسبب قد بطريقة احملتوى تصميم عدم

 X X X X  X  X مساعدة املستعملني على التصفح والعثور على احملتوى

         قابلية الفهم

 X   X X  X X فهمجعل حمتوى النص مقروءا  وقابال  لل

 X X  X   X X تنظيم صفحات الويب حبيث تظهر وتعمل بأساليب ميكن التنبؤ هبا

 X  X X X    مساعدة املستعملني على جتنب األخطاء وتصحيحها

         املتانة

تعظيم التوافق مع أدوات املستعمل الراهنة واملقبلة، مبا فيها التقنيات 
 X X X X X X X X املساعدة

 

_______________ 
202 www.w3.org/TR/WCAG/  
203 WCAG20/-www.w3.org/TR/UNDERSTANDING  

http://www.w3.org/TR/WCAG/
http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/
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 نفاذت الميسورة التااال: إطار السياسة للمشتريات العامة لتكنولوجيا المعلومات واال6 وحدةال
ات وخدمات جمال معد يف املشرتيات العامةب املعنية احلكومية اهليةاتمجيع  هو إرشاد يةنموذجالهذه السياسة  الغرض من
 وخدمات عداتالوكاالت احلكومية شراء م من لعامة اليت تتطلبسياسات املشرتيات اوترمي ت. تصاالاالاملعلومات و تكنولوجيا 

شراء معدات  بفضلية، ميكن للهيةات احلكوم ني. أوال  يهدفني رئيسإىل حتقيق النفاذ  امليسورةت تصاالتكنولوجيا املعلومات واال
ميسورة عامة  ملوظفيها وخدمات النفاذ ميسورة النفاذ، توفري بيةة عمل امليسورة تتصاالواال وخدمات تكنولوجيا املعلومات

ذه هل سوقا   فتحأن تالنفاذ  امليسورةت تصاالتكنولوجيا املعلومات وااللاملشرتيات العامة  من شأن ،لمواطنني. ثانيا  ل النفاذ
النفاذ  ميسورةت اتصاالإنتاج تكنولوجيا معلومات و على حتفيز املصنعني ومقدمي اخلدمات  فهي تعمل علىتكنولوجيا. ال

فض التكاليف خيو هذا يولد املزيد من املنافسة و النفاذ.  امليسورةت تصاالختزين تكنولوجيا املعلومات واالجع املوردين على وتش
مشرتيات تسم وتالسوق.  يف النفاذامليسورة  تتصاالواالتكنولوجيا املعلومات  وخدمات أكرب من منتجات قدر ويعزز إتاحة

العامل يعيشون مع  املائة من سكان يف بالنظر إىل أن مخسة عشر بأمهية كبرية يسورة النفاذاملت تصاالتكنولوجيا املعلومات واال
. بالشيخوخةة مرتبط اتالسكان املسنني الذين يعيشون مع إعاق يزداد فيها عدد البلدانمن أشكال اإلعاقة والعديد من  ما شكل

ية األمم املتحدة مع اتفاق متسقة امليسورة النفاذت تصاالواال تكنولوجيا املعلوماتلاملشرتيات العامة  فإن وعالوة على ذلك،
 حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

 مسائل المشتريات في تفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةا في لتزامات الدول األطرافا

وجيا املعلومات ىل تكنولإمكانية النفاذ إبتعرتف اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )فيما بعد االتفاقية( 
مواد أخرى  يف املنصوص عليها األخرى قوق اإلنسانحل وعامل متكني( 9من حقوق اإلنسان )املادة  بوصفها حقا   تتصاالواال

 من االتفاقية.

اإلدارية و اختاذ التدابري التشريعية  من األطراف املوقعة)د( حتت عنوان "االلتزامات العامة"  4 إىل )أ( 4 املوادتتطلب وكذلك 
 وي طلب منة. مع االتفاقي غري متسقةهذه احلقوق واالمتنا  عن أي عمل أو ممارسة  احرتامالتدابري املالئمة لضمان  وغريها من

 تتصاالجيا املعلومات واالتكنولو  مشرتياتعترب وميكن أن تلالتفاقية.  لعمل وفقا  اواملؤسسات العامة على وجه اخلصوص  اهليةات
 .خمالفة لالتفاقية بأهناالنفاذ إليها استعماهلا و  ألشخاص ذوي اإلعاقةلميكن  ال واليتام اجلمهور الستخد املعدة

 :اإلبالغ عما يليالدول األطراف  يرتتب على، ورصدها تنفيذ االتفاقيةوتيسريا  ل

   غريهماواة مع املس على قدم ،األشخاص ذوي اإلعاقة نفاذالتدابري التشريعية وغريها من التدابري املتخذة لضمان ،
 ت؛تصاالإىل البيةة املادية ووسائل النقل واملعلومات واال

  وكذلك األحكام أعاله املذكور املعايري واملبادئ التوجيهية التقنية إلمكانية النفاذ اليت وضعت لتحقيق اهلدف ،
إجراءات  تشجيعل ستخدمةاملوما هي املوارد  االمتثال هلامراجعة الوفاء هبا وفرض عقوبات على عدم  خبصوص

 ؛النفاذ

  النفاذ اإلجبارية؛ إمكانية استخدام أحكام املشرتيات العامة وغريها من التدابري اليت حتدد متطلبات 

   ؛أمام إمكانية النفاذ داخل كل من القطاعني العام واخلاص واحلواجزحتديد وإزالة العقبات 

   داف ومواعيد هنائية واضحة.أهمشفوعة ب املوضوعةوطنية الخطط النفاذ 

اص ذوي معني من األشخ توظيف نصيباحلكومية  الوكاالتفرض على ت اتتشريعالبلدان بعض لدى عالوة على ذلك، و 
فوائد ب هو يعودلعمل و مكان ا إىل النفاذ لتيسريالنفاذ شرط ضروري  امليسورةت تصاالتكنولوجيا املعلومات واال وتوفرياإلعاقة. 

 سواء.الت احلكومية واملوظفني على لوكاالمجة على ا

  .سورة النفاذامليت تصاالتكنولوجيا املعلومات وااللإطار سياسة املشرتيات العامة  وحدة الذي وضعت فيه السياق هو هذاو 
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 ت الميسورة النفاذتااالعناصر سياسة المشتريات العامة لتكنولوجيا المعلومات واال

على تحقق تن أن ت ميكتصاالألشخاص ذوي اإلعاقة إىل تكنولوجيا املعلومات واالانفاذ  أن تلبية احتياجاتب وحدةهذه التقر 
 9 املادة يف )ح( 2فقرة ال . وهذا يتماشى معوالتطويرمرحلة مبكرة من عملية الشراء  يف فيهاالنظر بالتكاليف  حيث من حنو أكفأ

 ميكن تاتصاالو  وماتمعل ونظم تكنولوجيات وتوزيع اجوإنت وتطوير تصميم تشجيعالبلدان " من من االتفاقية اليت تتطلب
 ".تكلفة أقلب املتناول يف والنظم التكنولوجيات هذه تكون كي  مبكرة، مرحلة يف إليها، الوصول اإلعاقة ذوي لألشخاص

 على هيةاتعني يت النفاذ، امليسورةت تصااللوفاء بالتزامات شراء منتجات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالا وحرصا  على
 :القيام مبا يلياملشرتيات العامة 

  إىل املعايري  املناقصات، استنادا   إعالنات مجيع يف املستعملني نفاذ إمكانية احتياجات عن بيانات واضحة تضمني
 ؛املعرتف هبا دوليا  

   كنولوجيا املعلومات تمن أن منتجات وخدمات  للتحققستخدام اال والشائعةتطبيق عمليات تقييم املطابقة املنتظمة
 .إمكانية النفاذستوى املعلن ملطابقة املشراؤها تصل إىل  اليت يتعنيت تصاالواال

الدعوة  يف جمموعة من "بيانات األداء الوظيفي" تعداداملمارسة العملية، ميكن حتقيق اخلطوة األوىل من خالل  وعلى صعيد
 املعيارمن هذه املعايري،  ومثة معيارانالنفاذ الدولية.  إمكانية معايري يف اليهاحتياجات املستعملني املشار إ متثل لتقدمي العطاءات

 النفاذ إمكانية "متطلبات 204؛EN 301 549( واملعيار األورويب 508املعيار قانون الواليات املتحدة إلعادة التأهيل ) يف 508
على  دحتويان(، EN 301 549املعيار أوروبا ) يف تتصاالملشرتيات العامة ملنتجات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالا يف

 205من بيانات األداء الوظيفي. شبه متماثلةجمموعة 

يا املعلومات ألداء الوظيفي لتكنولوجل لقراءة نسبيا  اوصف سهل  هو أن تستخدم مبثابةبيانات األداء الوظيفي  والغرض من
من ت، و تصاالوتشغيل وظائف تكنولوجيا املعلومات واال تبانةاس منلتمكني املستعملني ذوي اإلعاقة  املطلوبت تصاالواال

 إما ه البياناتهذ تستخدم أنكن وميأو احلسية.  اإلدراكية وأ البدنية قدراهتم النفاذ إىل املعلومات املقدمة، بغض النظر عن
 206.إلرساء املناقصةمتطلبات إلزامية أو معايري مبثابة 

من منظور نفس املنطق  فإن هذين املعيارين يتبعان EN 301 549 واملعيار 508 ملعياراتعريف بني الو  ولةن اختلفت الصياغة
ن م بقدر ما ميكن ذلكمن قبل شخص من ذوي اإلعاقة  ما تشغيل منتج أو خدمة من املمكنلتحديد ما إذا كان  املستعمل

 تعاوناية الواليات املتحدة واملفوضية األوروب يف النفاذ اللجنة املعنية بإمكانيةمن املهم أن نالحظ أن و قبل شخص دون إعاقة. 
ت تصاالاالتكنولوجيا املعلومات و ل عايري للمشرتيات العامةامل وضع يف امعلى مواءمة هنجه على مر الزمنبشكل غري رمسي 

 EN 301 549 املعيار وقت نشر هذا التقرير، مع اجلارية، 508 املعيارالنفاذ وأن من املتوقع أن تتماشى تنقيحات  امليسورة
_______________ 

لوجيا جمال تكنو  يف املتحدة الواليات للهيةة املعنية بإمكانية النفاذ يف 508معايري القسم . املعايري: A امللحق يف املعيارين هلذين املراجع تتوفر 204
 لبشريةا والعوامل التقنية املعنية بإمكانية النفاذ اللجنة وضعته الذي EN 301 549 واملعيار األحدث عهدا  . املراجعة حاليا   قيد واملعلومات، اإللكرتونيات
. CEN/CENELEC/ETSIإطار  يف (JWG)لكرتوين املشرتك املعين بإمكانية النفاذ اإل العامل والفريق ،(ETSI) االتصاالت ملعايري األورويب لدى املعهد

 املختصر األوروبية وتستخدم املعايري .االتصاالت ملعايري األورويب املعهد/الكهربائي التقين للتقييس األوروبية اللجنة/القياسي للتوحيد األوروبية واللجنة
"EN". 

 موضوعية حصائل هي قنيةإمكانية النفاذ الت متطلباتو . فصلةامل تقنيةال اذإمكانية النف متطلبات من كبري  على عدد أيضا   املعيارين كال  دحتوي 205
أيضا   املعيارين كال  ريوف كما.  تتصاالواال املعلومات تكنولوجيا ما يف خدمة أو ما منتجيعجز عن تلبيتها،  أو ميكن أن يلبيها، للقياس وقابلة

 .الوظيفي األداء بيانات من أيا   دعمي تطلباتامل من ا  أي يبني جدول مقابلة
 هذه مع يتوافق املقرتح تتصاالواال املعلومات تكنولوجيا حل أنعلى  ردودهم يف لتأكيدا ديناملور   اهليةات املعنية باملشرتيات من تتطلب قد 206

 إمكانية النفاذ متطلبات يعمج يليب املقرتح احلل أنب التفاصيل توفري ديناملور   هو أن ي شرتط على ذلك حتقيقومن سبل . ستوىامل عالية البيانات
 .الصلة ذات التقنية
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ساعد على أن استخدام املعايري العاملية يعلى عام بني مجيع أصحاب املصلحة التفاهم ال عن هذا التعاون ويعرب. 2015 عام يف
ضرورة السياسة النموذجية  قرتح هذهتهلذه األسباب، و حتقيق وفورات احلجم وخيفض التكاليف ويضمن قابلية التشغيل البيين. 

داء الوظيفي األ النفاذ جمموعة من بيانات امليسورةت تصاالتكنولوجيا املعلومات واال ملشرتياتةات العامة مجيع اهلي أن تعتمد
 207.املعيارين ينمن هذ حالة إىل أيوحبذا لو كان ذلك باإل، املقبولة عموما  

 ،تتصاالعلومات واالوجيا املتكنوللاحلل املقرتح  يف ق لتقييم إمكانية النفاذائعدة طر على  يةنموذجالهذه السياسة  وتشتمل
بناء على جات املخصصة املنتو  اجلاهزة للبيع ذلك املنتجات يف وهذا يتوقف على طبيعة وتعقيد املنتج أو اخلدمة املشرتاة مبا

ح ومنهجي اعتماد أسلوب واضفإن يف مجيع احلاالت، و نظم وتطوير احملتوى أو اخلدمات. التكاملة وتطوير امل الطلب والنظم
 اذ.النف ت امليسورةتصاالواال علوماتاملتكنولوجيا لمشرتيات عامة لسياسة يم املطابقة هو مسة أساسية لتقي

ردودهم  يف نو وردامل أن يقدم إىل تقدمي العطاءات، دعوةال يف ،طلبي  أن  وهيتقييم املطابقة ل شائعة االستخدامطريقة  ومثة
ستمارة ااملطابقة" من  نع النفاذ املعلن. ويتألف هذا "اإلعالن الذايت إمكانية مع معيار ممنتجاهت تطابق عن كيفية مفصال   إعالنا  

اللجنة املعنية بالتعاون مع  (ITI)بقيادة جملس صناعة تكنولوجيا املعلومات  ،ضعت مبادرة طوعيةها املورد. وقد وَ ؤ ميل وموذجية
 ، والغرض منها هو تبسيطVPATs"208 -ات املنتج النفاذ إىلوماذج طوعية بشأن إمكانية " ،الواليات املتحدة يف النفاذ بإمكانية

 209الواليات املتحدة. يف 508للمعيار التقييم من قبل وكالء املشرتيات العامة على مستوى امتثال املنتجات الفردية  عملية

نتجات وخدمات ة متقييم مطابق يف باعتبارها حجر الزاوية االستمارات املوحدةاستخدام ب يةنموذجالتوصي هذه السياسة و 
للجمهور متاحا   وصفا  مثال  توفر  VPATs فالنماذج الطوعيةالصلة.  يالنفاذ ذ إمكانية عيارمل تتصاالواال تكنولوجيا املعلومات

 عي نة لنموذج C. انظر امللحق 508 املعيار مع ت املتاحة عموما  تصاالالعديد من منتجات تكنولوجيا املعلومات واال ملطابقة
 وعملية ياسةاملراحل األوىل من وضع وتنفيذ س يف ، اليت هيقد ختتار البلدانو . إىل تقدمي عطاءاتالدعوة  يف خدامهميكن است

 تتصاالواال وماتتقييم منتجات تكنولوجيا املعلباالعرتاف  امليسورة النفاذ،ت تصاالتكنولوجيا املعلومات وااللمشرتيات عامة 
 هذا اجملال. يف أطولة ذات خرب  قامت هبا بلدان الذي اجلاهزة

األداء الوظيفي،  مع بيانات املطابقةالنفاذ ألغراض حتقيق  إمكانية متطلبات صوغإىل معايري مناسبة عند  Bو Aويشري امللحقان 
 بناء القدرات. ومتارينبرامج التدريب  وضع يف االستعانة هباعلى عدد من املوارد اليت ميكن  Dامللحق دحتوي و 
 

_______________ 
للهيةات  ميكن ،ISO دويل معيار من قبيل ،امليسورة النفاذ تتصاالواال املعلومات تكنولوجيا بشأن العامة للمشرتيات دويل معيار ضعو   إذا 207

 .املعيار هذا أن تطبق العامة املشرتياتب املعنية
 املتحدة، الواليات يفو . policy/accessibility-www.itic.org/public: الويب شبكة يف )ITI(‘ وماتاملعل تكنولوجيا صناعة’ موقع انظر 208
 مطابقة لتوثيق تستخدم أداة وهو ،VPAT® أو ،‘املنتج النفاذ إىل مكانيةإل القالب الطوعي’ - ITI - املعلومات تكنولوجيا صناعة جملس يضم

 بشأن أولية يماتتقي إجراء يف واهليةات األخرى املعنية باملشرتيات الفيدراليني التعاقد مسؤويل VPATقالب يساعد و . إمكانية النفاذ عايريمل ملنتجا
 .إمكانية النفاذ تدعم ميزات اليت تتضمن" املعلومات وتكنولوجيا لكرتونيةاإل" التجارية واخلدمات املنتجات فرتو 

إلمكانية النفاذ إىل شبكة  ISO معيار و EN 301 549 مثل إضافية معايري مللتش الوقت مبرورمن هذا القبيل  VPAT قوالب تتطور قد 209
 .(WCAG) ويبال حمتوىإلمكانية النفاذ إىل  W3C من املبادئ التوجيهية 2.0الصيغة  - املعلومات تكنولوجيا: "ISO/IEC 40500 (2012) .الويب
 .الويب إلمكانية النفاذ إىل شبكة سياسةال إطار: 5 وحدةال أيضا   انظر
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 ت الميسورة النفاذتااالبشأن المشتريات العامة لتكنولوجيا المعلومات واال سياسة نموذجية

 210تعاريف 1

  " تسهيالتوال اتاملنتجات والنظم واخلدمات والبية ميكن فيه استخدام شري إىل املدى الذيت 211النفاذ"إمكانية 
سياق استخدام  يف ددوالقدرات لتحقيق هدف حم 212من اخلصائص مدىأوسع ب تتسممن السكان  جمموعةقبل  من

 213حمدد.
  "كنولوجيا املعلومات ت الذي توفره لاحل ميزات كل ميزة منلقابل لالختبار الدقيق و الوصف ال هي "متطلبات النفاذ

 214.واملتوخى حتقيقهت تصاالواال

  "أو  املوصولة به أو الفرد نفاذنظام يزيد من إمكانية  إىل املضافة الربجمياتاألجهزة أو  هي "التكنولوجيا المساعدة
 215ه.ضمن املدرجة

  "واإلدراكية والبدنيةية احلسو الروتينية  ةسلسلة من البيانات اليت تصف القدرات البشريهي  "األداء الوظيفي بيانات .
امللحق  يف واملشار إليها، Aامللحق  يف املعايري يف الواردة 'األداء الوظيفي بيانات'تصف يف سياق هذه السياسة، و 
B ،ت تصاالتكنولوجيا املعلومات واالللتفاعل مع منتج أو خدمة ا من القدرات اليت متكن األشخاص ذوي اإلعاقة
 ميكن استخدامها. ال ة أوحسي بدنية أو إدراكية أوقدرة  تتوفر ال ماتكنولوجيا عندال اليت يتعني أن توفرها هذه يزاتاملو 

مستوى عال،  تصف، على لكي اتاملشرتيب اهليةة املعنيةقبل بيانات األداء الوظيفي من  ت ستخدم :1مالحظة ال 
 .واملتوخى حتقيقهت تصاالتكنولوجيا املعلومات واالل توفره احتياجات املستعملني النهائيني ذوي اإلعاقة فيما يتعلق حب

حل  طارإ يف احملددة متطلبات النفاذأدق  على حنو صفأن ت اتاملشرتيميكن للهيةات املعنية ب :2مالحظة ال 
 إىل املعايري املناسبة ذات الصلة.باإلحالة  املتوخى حتقيقهت تصاالتكنولوجيا املعلومات واال

  األنساقو والربجميات واألجهزة واحلواسيب  املعداتواسعة من  طائفةشمل ت ت"تااال"تكنولوجيا المعلومات واال 
معاجلة املستخدمة لتخزين و  والنظممل األجهزة التواصل عرب الوسائل اإللكرتونية. وهذا يش نمتك  والنظم اليت 

_______________ 
 قد هلذاو . تتصاالاالو  املعلومات تكنولوجيال التشريعي واإلطار الوطنية سياسةبال بالضرورة احلكومية املشرتيات عن ناملسؤولو  يسرتشد ال 210

 اتملعلوما تكنولوجيا سياسات عيواض تستهدف واليت 4إىل  1 وحداتال يف املوجودة تلك عن وحدةال هذه يف املستخدمة واملراجع ختتلف التعاريف
 املستخدمة التعاريف بعض إدماج يف العامة املشرتيات سياسات اليت تضع البلدان ترغب قد ذلك، ومع. هلا التنظيمية واهليةات الوطنية تتصاالواال
 .1، اإلطار 1 وحدةال يف الواردة تلكك  ،حسب االقتضاء التقرير هذا من سابقةال وحداتال يف

 ISO/IEC 26513:2009 و ISO/TR 9241-20:2008 هافي مبا املعايري من عدد يف االستعمال قابلية سياق يف أيضا   إمكانية النفاذ فعر  ت 211
 . القدرات من طائفة ممكنة أوسعب األفراد قبل من مرفق أو بيةة أو خدمة أو منتجقابلية استعمال  –

 فيهم مبن ،املستعملني من واسعة طائفة قدراتأهنا تشمل  عموما   القدرات من جمموعة أوسعب واألفراد والقدرات اخلصائص طائفة تعترب 212
 .ؤقتةامل صعوبةال أشكال من ما شكل من يعانون الذين واألشخاص اإلعاقة ذوو األشخاص

 26800:2011 ISO [i.16]مقتبس من ." )املساعدة التكنولوجيات من بدعم االستعمال أو املباشر يشمل االستعمال االستعمال سياق" 213
 ياتجموالرب  األجهزة) واملعدات واملهام املستعملني" االستعمال بوصفه سياق ويعر ف (.ISO/TR 22411:2008و ISO/TR 9241-100:2010و

 .(ISO 9241-110 [i.14] منمقتبس " )نتجامل يستعمل فيها اليت واالجتماعية املادية والبيةات ،(واملواد
 تكنولوجيا مشرتيات يف االستعماهل خصيصا   اليت وضعت الصلة ذات الدولية املعايري بني من بعناية إمكانية النفاذ متطلبات اختيار ينبغي 214

 كنولوجيات مشرتيات يف الستعماهلا السياسة هذه هبا توصي اليت املعايريب قائمة على Aامللحق  دحتويو . امليسورة النفاذ تتصاالواال املعلومات
 امليسورة النفاذ. تتصاالواال املعلومات

 171-9241 ISO [i.15]س من املعيار مقتب 215
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 علومات، فضال  هذه امل السرتجا من األجهزة والربجميات املستخدمة  وكذلك طائفةلكرتونية واسرتجا  املعلومات اإل
 216، مع أشخاص آخرين.الفعليالوقت  يف التواصل، يف عن تلك املستخدمة

   217األفراد الذين لديهم إعاقات بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية طويلة األجل، هم اإلعاقة" و"األشخاص ذو 
قدم املساواة مع  اجملتمع على يف فعالةالكاملة و ال تهممشارك أن تعيقالتعامل مع خمتلف احلواجز،  يف ،ميكن واليت

 218أشخاص ذوي إعاقة. ا  مبثابةوظيفي املعاقونكبار السن   عترب أيضا  ياآلخرين. و 

  "219مع منتج أو خدمة أو بيةة. يتعاملالشخص الذي  هو "المستعمل 

 ت الميسورة النفاذتااالمقدمة إلى سياسة المشتريات العامة لتكنولوجيا المعلومات واال 2

 النفاذ" مليسورةات تصاالتكنولوجيا املعلومات واالل"سياسة املشرتيات العامة  اسمهذه السياسة ب ميكن اإلشارة إىل  1.2
من  طائفة يف أن تنشر هذه السياسة رمسي[. وجيب أيضا  الكومي احلنشور امل] يف افور نشره النفاذدخل حيز وهي ت

 .السياسةهذه  يف املنصوص عليها باملتطلباتالنفاذ لضمان الوعي على نطاق واسع  نسق ميسور يف احملافل األخرى

ربامج مجيع ال ، إىلعلى قدم املساواة مع املواطنني اآلخرين ،األشخاص ذوي اإلعاقةنفاذ ]البلد[ ملتزم بضمان   2.2
علومات امل أشكال تكنولوجيامجيع  تكون ضروري لتحقيق هذا اهلدف أنومن الواخلدمات واملعلومات احلكومية. 

 الستعماللالنفاذ وقابلة  ميسورةالسلطة العامة  وستخدمها موظفيقدمها السلطات العامة و/أو تت اليت تصاالواال
تكنولوجيا للنظام مشرتيات عامة  الرئيسيةالعناصر  إىل وضعهذه السياسة وتسعى األشخاص ذوي اإلعاقة.  جانبمن 

القطا  العام  وموظف ن فيهممجيع أصحاب املصلحة، مب حبيث يستفيد امليسورة النفاذت تصاالاملعلومات واال
  .ححمددة بوضو إجراءات مشرتيات عامة  من ،اإلعاقة وواألشخاص ذو 

اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )"االتفاقية"(، اليت دخلت حيز  على قموقع/صد   هو طرف[ ]البلد  3.2
اص ذوي اإلعاقة األشخ نفاذلضمان  ةناسباملتدابري ال أن تعتمد من األطراف املوقعة. وتتطلب االتفاقية 2008مايو  يف النفاذ

 220ت وخدمات الطوارئ وخدمات اإلنرتنت على قدم املساواة مع اآلخرين.تصاالواالتكنولوجيا املعلومات  إىل

_______________ 
 رايل،ب وطريقة النصوص، وعرض اللغات: "شمللت" تتصاالاال" اإلعاقة ذوي األشخاص حلقوق املتحدة األمم اتفاقية من 2 املادة تعرف 216
 املعززة تصالاال كالوأش ووسائل أساليب عن فضال   االستعمال، امليسورة املتعددة والوسائط الكبرية، الطباعة وحروف اللمس، طريق عن تصالواال

 القسم انظر ."االستعمال رةامليسو  تصالواال املعلومات تكنولوجيا ذلك يف مبا البشر، بواسطة والقراءة املبسطة وباللغة والسمعية، اخلطية والبديلة،
 .العامة ضمن مشرتيات اهليةات عادة   واليت تكون السائدة تتصاالواال املعلومات تكنولوجيال أمثلة على لالطال  4.3
 .اإلعاقة ذوي األشخاص حلقوق املتحدة األمم اتفاقية من 1 املادة يف احملدد النحو على 217
 بلد لكل وسيكون األجل، طويلة أو مؤقتة إعاقات لديهم الذين الناس اإلعاقة بني سياسة يزمت ال املتحدة، الواليات مثل البلدان، بعض يف 218

 .اإلعاقة ذوي األشخاص حتديد يف رغبي كيف  قرري أن
 (CEN/CENELEC Guide 6:2002, 3.6و  ISO/IEC Guide 71:2001, 3.6 من. )ISO 9241-1998 :11 من مقتبس 219
 :االتفاقية يف أخرى، أمور بني من التالية، االلتزامات تدرج اإلعاقة، ذوي األشخاص حقوق من اتفاقية 9 للمادة وفقا   220

 واالتصاالت؛ املعلومات تكنولوجيا إىل اإلعاقة ذوي األشخاص بتوفري نفاذ األطراف الدول التزام  • 

 احلاسوبية؛ والواجهات والربجميات واألجهزة واالتصاالت احملتويات إمكانية النفاذ إىل مجيع  • 

 ات؛املعلوم نفاذهم إىل لضمان اإلعاقة ذوي لألشخاص بديلة أنساق يف وتوفر املعلومات املساعدة التكنولوجيات تعزيز  • 

 ضافية؛إ تكلفة أي دون اإلعاقة ذوي لألشخاص بأنساق وتكنولوجيات ميسورة النفاذ للجمهور العامة املعلومات ضرورة توفري  • 

النفاذ إمكانية و  النامية، البلدان يف وخاصة   اإلنرتنت، فيها مبا املتنقلة، واخلدمات ضرورة تشجيع إمكانية النفاذ إىل االتصاالت  • 
  الناشةة. واملنصات التكنولوجيات من وغريها املتنقلة واهلواتف احلواسيب خالل من اخلدمات إىل
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على أن:  9املادة  يف على وجه التحديد مبوجب االتفاقية، اليت تنص مشمولة تتصاالتكنولوجيا املعلومات واالو  4.2
 تتخذ ياة،احل جوانب مجيع يف كامل  بشكل واملشاركة استقاللية يف العيش من اإلعاقة ذوي األشخاص لتمكني"

 غريهم، عم املساواة قدم على اإلعاقة، ذوي األشخاص وصول إمكانية تكفل اليت املناسبة التدابري األطراف الدول
 ملعلوماتا ونظم تكنولوجيات ذلك يف مبا ت،تصاالواال واملعلومات النقل ووسائل احمليطة املادية البيةة إىل
 " ... تصالواال

 ميسورة النفاذمشولية و الربامج اإلومائية الدولية  تكون "التعاون الدويل" أن االتفاقية خبصوص)أ( من  32تطلب املادة وت 5.2
 اليت تستخدم، علىلشراء ا ألغراض هلذا اهلدف، ميكن استخدام هذه السياسة لألشخاص ذوي اإلعاقة. ودعما  

 موال من اإليرادات احمللية.األاألموال الواردة من برامج املساعدات الدولية و  السواء،
الوطين  لصعيدة على االعام املشرتياتعن  تاناملسؤول اهليةتان مها[ املركزية]الوزارة ذات الصلة وهيةة املشرتيات  6.2

النفع على املواطنني مبا يعود ب امن أداء مهامه ااملنتجات واخلدمات اليت متكنهباهليةات العامة  لتزويدواإلقليمي واحمللي 
ية النفاذ لألشخاص ذوي اإلعاقة. و]الوزارة ذات الصلة وهيةة املشرتيات ذلك إمكان يف ، مباومؤسسات األعمال

تكنولوجيا املعلومات لسياسة املشرتيات العامة وإنفاذ عن تعزيز وتنفيذ  تاناملسؤول مها اهليةتان الرائدتان[ املركزية
 221السياسة احلالية. مبوجب ألدوار واملسؤولياتباقائمة مفصلة  3القسم  يف وهنالكالنفاذ.  امليسورةت تصاالواال

 هذه السياسة:و  7.2

 دد األدوار واملسؤوليات؛حت  1.7.2

ذلك  يف ات، مبتصاالتكنولوجيا املعلومات واال مشرتيات يف الزمة النفاذ كسمة تعر ف وتدرج إمكانية  2.7.2
 ؛أو طلب العروض تقدمي العطاءاتالدعوة إىل  يف معيارمبثابة 

 ستخدام املعايري املناسبة؛شجع على حتديد وات  3.7.2

من الدعوة  –عملية الشراء  يف النفاذ إمكانية بشأن كيفية التحقق من حتديد متطلبات اإلرشادتوفر   4.7.2
 .العقود إدارة حىت ة إىل تقدمي العطاءاتاألصلي

ة املشرتيات لتعزيز سياساملستويات اإلدارية اإلقليمية أو غريها  يف هذه السياسة واستخدامها اعتماد وميكن أيضا   8.2
 القطا  العام. دوائرمجيع  يف النفاذ واملمارسات امليسورة العامة

ف املعلن هلذه رئيسية تدعم اهلد أحكاما   حتتويالتشريعية على املستوى الوطين  والصكوكعدد من السياسات ومثة   9.2
هي ت. و االتصتكنولوجيا املعلومات وااللة املشرتيات العام يف النفاذ كمعيار إمكانية ضمان إدراج والسياسة، وه

 :لتشم

 ؛]اقتباس[، ]وصف خمتصر[ ،[تشريعات املشرتيات الوطنية/]سياسة  1.9.2

 222؛[القطا  العام و/أو السلوك املسؤول اجتماعيا   يف كفاءةال وفورات ]برامج لتحقيق  2.9.2

 ؛تصر[لكرتونية[، ]اقتباس[، ]وصف خماحلكومة اإل ات]سياسة/تشريع  3.9.2

 ؛النفاذ إىل املعلومات العامة[، ]اقتباس[، ]وصف خمتصر[ ات]سياسة/تشريع  4.9.2

_______________ 
 .تبعا  لذلك القسم هذا ومن مث ينبغي تكييف بلد كل يف املشرتيات إطار على املسؤولة اجلهاتتتوقف ماهية  221
 املسؤولية وهدف. يا  اجتماع املسؤول السلوك وفوائد ورةضر  متزايد على حنو املصاحل فيها، العامل، وأصحاب أحناء شىت املنظمات يف تدرك 222

 العامة للمشرتيات تملةاحمل الفوائد متزايد على حنو العامة يدرك املسؤولون عن املشرتيات وكذلك،. املستدامة التنمية يف املسامهة هو االجتماعية
 وينبغي للهيةات .إمكانية النفاذ ومنها االجتماعية االعتبارات من أكثر أو واحدا   احلسبان يف تأخذ اليت الشراء عمليات أي اجتماعيا ، املسؤولة

 تضمني يف تنظر أن ماعيا  اجت املسؤولة العامة املشرتيات لتنفيذ اسرتاتيجية واليت وضعت االجتماعية األهداف حتقيق يف ترغب اليت العامة
 .االسرتاتيجية هذه يف امليسورة النفاذ املشرتيات
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 ؛مكافحة التمييز/املساواة[، ]اقتباس[، ]وصف خمتصر[ ات]سياسة/تشريع  5.9.2

 ؛األشخاص ذوي اإلعاقة[، ]اقتباس[، ]وصف خمتصر[ ات]سياسة/تشريع  6.9.2

شخاص ذلك أي أهداف لتوظيف األ يف العامة[، ]وصف خمتصر، مبا ]توظيف املوظفني من قبل السلطات  7.9.2
 ؛ذوي اإلعاقة[

 [، ]اقتباس[، ]وصف خمتصر[.ات أخرى]سياسة/تشريع  8.9.2

املراحل  يف عتبارمبثابة االنفاذ  وبفضل إدراج إمكانيةالقطا  العام.  يف عملية إصالح شهد العديد من البلدان حاليا  ي 10.2
 لعامة وفورات كبريةا اهليةات حتقق ت،تصاالتكنولوجيا املعلومات واال جمال يف شراء منتج أو خدمةاألوىل من تطوير و 

اء لتمكني املواطنني ت بعد الشر تصاالمنتجات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واال تكلفة تعديل تجنببالتكاليف  يف
القطا  العام  يف لى متكني املوظفني ذوي اإلعاقةالنفاذ إىل الربامج واخلدمات واملعلومات احلكومية واملساعدة ع من
 .مشوليةبيةة عمل  يف العمل بشكل منتج من

واستخدام سياسة املشرتيات العامة  فعالية اعتماد يف ميكن أن تسهماليت  ،اإلجراءات والشروط األخرىومن  11.2
 ما يلي: امليسورة النفاذ،ت تصاالتكنولوجيا املعلومات واالل

 ؛ام سياسي قوي على أعلى مستوى لتنفيذ السياسة احلاليةالتز   1.11.2

سياسة  إىل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ينبغي اإلشارة اتفاقية سياسة وطنية لتنفيذ حيث هناك  2.11.2
 سة؛تلك السيا يف ودعمها امليسورة النفاذ تتصاالتكنولوجيا املعلومات وااللاملشرتيات العامة 

إىل جانب  اذباملشرتيات امليسورة النف ،مشرو  وموضوعيعلى حنو  أن تعرتف، يات العامةنظم املشرت لميكن  3.11.2
 الشفافية وعدم التمييز واملنافسة العادلة.

 تضمني ا أيضا  بل يتعني عليهعملية الشراء  يف النفاذ تضمني إمكانيةالعامة على  اهليةات تقتصر ال يكفي أنو   12.2
 ذلك يف ت، مباالتصايع السياسات واإلجراءات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالمج يف النفاذ إمكانية متطلبات
 ت.تصاالنظم تكنولوجيا املعلومات واالوالصيانة املستمرة ل انية"اجملدمات اخل"و انية"الربجميات اجمل" استخدام

 األهداف 3

امهة هداف اجتماعية، هتدف هذه السياسة إىل املسحتقيق أ يف املشرتيات العامة للمساعدة إدراكا  إلمكانية استخدام 1.3
 :ما يليفي

مات تكنولوجيا املعلو لاهليةات العامة  باحلرص على استخداماألشخاص ذوي اإلعاقة  معيشةحتسني   1.1.3
 ؛تقدمي اخلدمات العامة يف امليسورة النفاذ تتصاالواال

أكرب ن قبل النفاذ مو الستعمال ا امليسورةللجمهور ت تصاالوخدمات تكنولوجيا املعلومات واال نظمتوفري   2.1.3
 ؛من الناس ةممكنطائفة 

 النفاذ داخل القطا  العام؛ ميسورةبيةة عمل  توفري  3.1.3

ت تصاالمنتجات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واال يف على ميزات إمكانية النفاذالسوق  يف زيادة الطلب  4.1.3
 ؛حلكومةدى اائية لالقوة الشر  من خالل االستفادة من

ملعلومات تكنولوجيا ا حلول املزيد من الصناعة لتصميم وتطوير وتوفريدوائر  يف تشجيع املنافسة  5.1.3
 ؛النفاذ رةو يسامللول احل منالسوق  يف ، وبالتايل زيادة املعروضامليسورة النفاذت تصاالواال
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 أخفض وذلكتكلفة ب امليسورة النفاذت تصااللومات واالتكنولوجيا املع املزيد من نتاجالسوق إل أثري علىالت  6.1.3
 السوق على النحو املذكور أعاله. كل من العرض والطلب يف  اجتاه تحويلب

يم واإلعالم خدمات الصحة والتعلإىل ألمهية النفاذ إىل البيةة املادية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية و  إدراكا    2.3
اص ذوي اإلعاقة من التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، جيب متكني األشخ يف تتصاالواال

 هذه السياسة: اليت تقوم عليهاااللتزام باملبادئ التالية 

 عدم التمييز؛  1.2.3

 ندماج؛اال  2.2.3

 إمكانية النفاذ؛ 3.2.3
 ؛الشفافية 4.2.3

 ؛القدرة على حتمل التكاليف  5.2.3

 املال. القيمة مقابل  6.2.3

 امليسورةت االتصتكنولوجيا املعلومات وااللاهلدف من هذه السياسة هو توفري إطار متكني لدعم املشرتيات العامة   3.3
 النفاذ من خالل:

 ممارسات املشرتيات العامة؛ يف  إمكانية النفاذنيتضمميكن هبا حتديد املبادئ العامة اليت   1.3.3

دد بوضوح األداء الوظيفي" حت بيانات" تسمىوى من احتياجات املستعملني حتديد جمموعة رفيعة املست  2.3.3
 امليسورة النفاذ؛ تتصاالاحتياجات املستعملني النهائيني الذين يستفيدون من تكنولوجيا املعلومات واال

. ية النفاذمسألة إمكان يف ينبغي خالهلا النظراليت  املشرتياتعملية  يف حتديد املراحل واألنشطة احلرجة  3.3.3
 تشمل؛هي و 

 ذلك حتليل االحتياجات؛ يف الدراسة التحضريية مبا (أ)

 ؛" أو "طلب العروض"إىل تقدمي العطاءات الدعوة" صوغ (ب)

 "اتتقدمي العطاء إىل دعوةال" ضمنجبارية" اإلتطلبات امل" (ج)

قادر ال اءم العطمقد  تلك اليت تستخدم لتحديد ك  'الدعوة إىل تقدمي العطاءات' ضمناملعايري  (د)
 ؛تصاديةعطاء من الناحية االق أفض وتلك اليت تستخدم لتقييم ،على تنفيذ العقد املقرتح

 التحقق من االمتثال؛ (ه)

 شروط العقد؛ يف النفاذ إمكانية (و)

 .العقدإدارة  يف النفاذ إمكانية (ز)

اذ للمشرتيات النف إمكانية يف فيه جيب أن ي نظرت اليت تصاالحتديد نطاق تكنولوجيا املعلومات واال  4.3.3
 223العامة.

_______________ 
 عمليات ميعذات صلة جب املراحل تكون مجيع ومع ذلك قد ال. الشراء عملية مراحل مجيع يف تضمني إمكانية النفاذ اسةالسي هذه تدعم 223

 تقرر قدو  راء،شعملية  لكل عقود إدارة هناك كوني ال قد أو ،"إجبارية متطلبات" حتدد الدعوة إىل تقدمي العطاءات أي قد ال ،ذلك مثال. الشراء
مشرتيات ميسورة  مليةع إىل خمتلفة ‘مسارات’ توفري وبالتايل عامل، أو كمعيار  إمكانية النفاذ تشمل أن ينبغي أعاله املراحل من ا  أي هيةات الشراء

 .النفاذ
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القطا  العام،  منضت تصاالتكنولوجيا املعلومات واال كل أنوا   استخدامعلى تنطبق هذه السياسة على املشرتيات و   4.3
 صر:احل ال ، على سبيل املثالذلك يف مبا

شاشات الثل م املتصلة هبا يةواحلواسيب املتنقلة واألجهزة احلاسوبالشخصية املكتبية  احلواسيب  1.4.3
 ؛ولوحات املفاتيح والفةران

 ؛طبيقات متنقلةتما يتصل هبا من مثل اهلواتف الذكية واألجهزة اللوحية و  ،األجهزة والتطبيقات املتنقلة  2.4.3

 ؛اصةاخلة األوتوماتي ولوحات التبديل والبداالت الفرعيةوالطابعات  املخدماتمثل  احلاسوبية األجهزة  3.4.3

نفاذ العمومي لتوفري ال املستخدمةالتذاكر وغريها من األجهزة القائمة بذاهتا  وآالتاخلدمة الذاتية  مطاريف  4.4.3
 ؛ما خدمة إىل

 وقواعد البيانات؛ ابيةاحلسداول اجلمعاجلات النصوص و  هالربجميات مثل تطبيقات اإلنتاجية املكتبية مبا فيا 5.4.3

 بواسطة بروتوكول اإلنرتنت؛الصوت نقل و  واملتنقلة ةالثابت الشبكاتت مثل تصاالخدمات اال  6.4.3

 ية؛املرئية والفيديو  السمعية اخلدمات  7.4.3

 الويب واإلنرتانت؛ شبكة خدمات تطوير  8.4.3

 ية؛سحابالخدمات احلوسبة    9.4.3

 ؛صيانةالخدمات و تطوير الربجميات   10.4.3

 ؛تتصاالخدمات التوعية العامة القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالهاتف الطوارئ والبث االذاعي و   11.4.3

 جتماعية.االوسائط خدمات ال  12.4.3

 اخلدمات العامة عن طريق تكنولوجيا املعلومات إىلألشخاص ذوي اإلعاقة ا نفاذ العامة أن تكفل ينبغي للهيةات 5.3
امليسورة ت تصاالتكنولوجيا املعلومات وااللاملشرتيات العامة  اعتماد وتنفيذ سياسةباملقام األول  يف وذلك تتصاالواال

 ت.تصاالتكنولوجيا املعلومات واال جلميع أشكالملشرتيات العامة ا النفاذ من أجل

 األدوار والمسؤوليات 4

القطا   يف صلة املوظفني أكثر من هم ،على الصعيد الوطين أن حتدد، التنظيمية[ واهليةة]الوزارة املعنية على  جيب 1.4
. وميكن هاخدامواست التوعية هبا على سؤوليات واضحة لضمان اعتماد هذه السياسة والتدريبمب وأن تكلفهمالعام 

 :، ومنهاالقطا  العام يف األدوار واملسؤوليات ذلكشمل يأن 

ية العامة للمشرتيات لاملسؤو  الذي تناط بهكبري السؤول املذلك  يف التنظيمية[، مبا واهليةة]الوزارة املعنية   1.1.4
 ؛العامة

 ؛[األول عن املعلومات احلكومياملسؤول ]  2.1.4

واسرتاتيجية  ملشرتياتااسرتاتيجية  عن املسؤوليات اليت تناط هبا املشرتكة بني اإلدارات /اهليةاتاللجانأهم ]  3.1.4
 ؛[هات ونشر تصاالتكنولوجيا املعلومات واال

 كالة حكومية مسؤولة عن املشرتيات العامة[؛و /كل دائرة يف ]مسؤول كبري  4.1.4

 كل دائرة/وكالة حكومية[. يف ملعلوماتا املسؤول األول عن]رئيس قسم تكنولوجيا املعلومات/  5.1.4
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 :ما يلي اللجان ذات الصلةاهليةات/ملسؤولني و/أو بكبار ا تناطوتشمل األدوار الرئيسية اليت  2.4

وشراء ت تصاالالنفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واال وإمكانيةذه السياسة هب وعيةوالتالتدريب وبناء القدرات   1.2.4
 موظفي القطا  العام؛و  اجلمهور من قبل هاالستخدام هتاتكنولوجيا وإدار هذه ال

يع مراحل عملية مج يف بيانات األداء الوظيفي ومتطلبات النفاذ الستخدامهاو نسقة املعايري املتعريف   2.2.4
 العامة؛ املشرتيات

 يذ السياساتوالقدرة على تنف التوعيةمن  متسقبرامج التدريب والتوعية للموظفني لضمان مستوى  وضع  3.2.4
 السلطات العامة؛ دوائر مجيع يف

إجراء  يف لالستخدام من قبل املوظفني الفضلى مثلة على املمارساتاأللموارد العملية و لمكتبة  إنشاء  4.2.4
ة النفاذ. وميكن أن تشمل هذه املوارد أمثل امليسورةت تصااللوجيا املعلومات واالتكنو لعمليات الشراء 

إىل تقدمي الدعوة  يف الستخدامه وموذجيونص  ،C امللحق يف الواردةتلك ك،  استمارات موحدة من
 أدناه. 8 القسم يف على أساس النهج املبني العطاءات

مشرتكة و ائمة قمراقبة مالئمة  املسؤولية إىل جلنة تسندأو  أن حتدد[ يةمتنظياليةة اهل]الوزارة ذات الصلة و  على جيب 3.4
امتثال يما يتعلق بفيةة التنظيمية[ اهلإىل ]الوزارة ذات الصلة و  واإلبالغالرصد و راقبة املمسؤولة عن  تكون بني اإلدارات

هذه اللجنة وتقوم اذ". النف امليسورة تتصاالتكنولوجيا املعلومات وااللسياسة املشرتيات العامة لالعامة " اهليةاتمجيع 
 مبا يلي: اهليةةأو 

 ؛مجيع السلطات العامة هذه السياسة حبلولهتعتمد هنائي تاريخ  حتديد  1.3.4

 ؛اسةتنفيذ هذه السي يف تقارير دورية عن التقدم احملرز أن تقدمالعامة  اهليةاتمجيع  الطلب من  2.3.4

 "املتابعة والتقييم" للسياسة احلالية. بشأن 16 القسمقتضيه يملا  ى وفقا  القيام بأنشطة الرصد األخر   3.3.4
 والصيانةيذ تنفالتصميم و الت على مستوى املؤسسة تصاالتكنولوجيا املعلومات واال اجلزء األكرب منيتطلب  4.4

 224النهائيني. للمستعملنيالنفاذ  إمكانية ممارسة ميدعتالعامة لتحقيق و  جانب اهليةة من

 وبناء القدرات والتوعية تدريبال 5
هذه السياسة  ض منبالغر  ا  مجيع السلطات العامة علم إلحاطة الالزمة طواتاخل التنظيمية[ واهليةة]الوزارة املعنية  تتخذ 1.5

وظفني املعنيني امل ولتدريبالنفاذ  امليسورةت تصاالتكنولوجيا املعلومات واال من املشرتيات العامة ها بشأنوأحكام
 استخدامها.على 

مبثابة إمكانية النفاذ  ضمنيت يف العامة التدريب املناسب وبناء القدرات للهيةاتالتنظيمية[  واهليةة]الوزارة املعنية  توفر 2.5
 التعلم من هذا التدريب ما يلي: حصائل تشملوميكن أن ت. تصاالشراء تكنولوجيا املعلومات واال يف معيار

 نية النفاذ؛ما هو املقصود من إمكا  1.2.5

 ؛تتصاالاإلعاقة تكنولوجيا املعلومات واال واألشخاص ذو  يستخدم كيف  2.2.5

 ؛االجتماعي والتجارياجلانب : امليسورة النفاذت تصااللتكنولوجيا املعلومات واال الرتويج  3.2.5

 عملية الشراء؛ يف النفاذ إمكانية كيفية حتديد وتقييم  4.2.5

_______________ 
وإمكانية النفاذ  حملتوىا نظام إدارة علما  بأن الويب موقع على شبكة يف باحملتوى املسامهة للموظفني فيها ي سمح اليت احلاالت من قبيل 224

ضمان إمكانية النفاذ  لىع املوظفني قدرة وعلى امليسور النفاذ احملتوى نشر نظام إدارة احملتوى على قدرة من كل  على ىل موقع الويب يتوقفانإ
 .احملتوى اخلاص هبم إىل
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 ؛النفاذ ميسوردلة على أن احلل املقرتح ألاطلب وتقييم  يةكيف  5.2.5

تكنولوجيا لاملعايري ذات الصلة واملبادئ التوجيهية والتشريعات والسياسات املتعلقة باملشرتيات العامة   6.2.5
 امليسورة النفاذ.ت تصاالاملعلومات واال

موظفيها واملوظفني  األدوات العملية ملساعدةعات جممو املواد التدريبية و  أن تضعالتنظيمية[  واهليةة املعنية لوزارةل]جيوز  3.5
وحتقيق أهداف  نفاذامليسورة الت تصاالشراء تكنولوجيا املعلومات واال على اإلملام بعمليةالعامة  اهليةات يف املعنيني
 225أعاله. 2.5البند  يف احملددة التعلم

هليةات ضمان متتع األشخاص ذوي اإلعاقة وا إىلمة التنظيمية[ ومجيع السلطات العا واهليةة]الوزارة املعنية  تسعى 4.5
تكنولوجيا  لاملقدمة من خالاخلدمات العامة  للنفاذ إىلوسائل اجلديدة والقائمة الاملمثلة هلم وتوعيتهم مبدى توفر 

ألشخاص التجارب لأحدث على التعليقات مجع  ذلك . وينبغي أن يشملامليسورة النفاذت تصاالاملعلومات واال
مليسورة ات تصاالتكنولوجيا املعلومات واال املقدمة من خاللتلك اخلدمات العامة  االستفادة من يف عاقةذوي اإل

 .النفاذ

الصناعة  دوائر من لتعليقاتاتلقى تو  تلتمس اهليةةداخل  اتصال جهةالتنظيمية[  واهليةة]الوزارة املعنية  تعني  ينبغي أن  5.5
 .لتقدمي العطاءات طلبات العامةال يف النفاذ إمكانية حتديد معايري هبما يتمفعالية اليت الوضوح و بال يتعلق فيما

ريها من األدوات واملواد التدريبية وغجمموعات واملوارد العملية و  الفضلى املمارساتعن مجيع األمثلة  تكونجيب أن  6.5
، حسب إنرتانت أو بوسائل أخرىمركزي أو  ويبمجيع موظفي القطا  العام عرب موقع  متناول يف املواد ذات الصلة

 التنظيمية[ اهليةةو العامة املناسبة مثل ]الوزارة املعنية  اهليةةجيب احلفا  على هذا احملتوى وحتديثه من قبل و االقتضاء. 
 226[.هملعام وتدريبالقطا  ا يف املركزية املسؤولة عن تنمية قدرات املوظفني اهليةة[ أو ]املركزية]هيةة املشرتيات  أو

 تتااالمشتريات تكنولوجيا المعلومات واال في تحديد إمكانية النفاذ بمثابة ميزة مطلوبة 6

تكنولوجيا املعلومات  اتمشرتي يف مبثابة ميزة مطلوبةالنفاذ إمكانية بالضبط  هيةات املشرتيات أن حتدد يتعني على 1.6
 13إىل  5 من دو لبنا يف احملددةتلك كل هبا،  األداء الوظيفي املعمو  بيانات ولذلك يوصى باالقتباس منت، تصاالواال
لوصف احتياجات األشخاص  إىل تقدمي العطاءاتأي دعوة  يف بوضوحإليها  اإلشارةأو ، EN301 549املعيار  يف

 .تصاالتتكنولوجيا املعلومات واال يف ما أو خدمة ما وثائق منتجو ة يوظيف النفاذ إىل كامل يف ذوي اإلعاقة

 A.227امللحق  يف حكما هو موض  املقبولة واملستخدمة عموما  إىل املعايري  تشريقتبس أو تأن  اتشرتيامل جيوز هليةات 2.6

 الدراسة التمهيدية في إمكانية النفاذ 7

تضمني  عليها بعملية املشرتيات العامة، جي يف قبل الشرو  متهيديةدراسة ب اهليةة املعنية باملشرتياتتقوم  عندما  1.7
ناجحة.  مشرتياتاألساس لعملية  التمهيديةهذه الدراسة  إذ ترسيالدراسة.  يف أحد االعتباراتكالنفاذ   إمكانية

 :فيما يلي النظر من خاللبذلك  وتقوم اهليةة املعنية باملشرتيات

 ؛تلبيتهااملشرتيات إىل  االحتياجات التجارية اليت ترمي عملية 1.1.7
_______________ 

 .القدرات بناء وعمليات التدريبية الربامج هذه وضع يف استخدامها ميكن اليت املوارد من ا  عدد D امللحق يتضمن 225
 .لداخلاص بكل ب سياقال حبكم ذلك أن يتقرر وينبغي. النهائية السياسة يف املسؤولية ة فقطواحد ينبغي ختويل هيةة 226

 تكنولوجيا خدماتو  ملنتجات العامة املشرتيات يف إلمكانية النفاذ الستعماله معيارا   املتحدة والواليات األوروبية املفوضية وضع كل من 227 
 تكنولوجيا وخدمات ملنتجات العامة للمشرتيات إمكانية النفاذ متطلبات" ،EN 301 549 إىل األول بوصفه ويشار. تواالتصاال املعلومات
 النص B امللحق ويتضمن. 1973 لعام املتحدة الواليات يف التأهيل إعادة قانون ،508 القسم وإىل الثاين بوصفه "أوروبا يف تتصاالواال املعلومات

 .508 املعيارو  EN 301 549 املعيار من الصلة ذي
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  سيما املستعملني النهائيني ذوي اإلعاقة؛احتياجات مجيع املستعملني احملتملني، وال 2.1.7
ليب ت اليت تتصاالتكنولوجيا املعلومات واال توفري خدمات أو حلول قدرهتا الكامنة علىالسوق و  3.1.7

 ؛احملددة أعاله النهائيني املستعملني واحتياجات التجاريةحتياجات اال
جزء من مواصفات ك  النظامتصميم  يف مادرجة ل اركةاملشبعض احلاالت  يف جيوز للهيةة املعنية باملشرتيات 4.1.7

ا تأثري كبري هذه املرحلة قد يكون هل يف تتخذالحظ أن القرارات اليت وياملشرو  خالل املرحلة التحضريية. 
 نفاذ يبدأال إمكانية حتقيق مستوى عال منو هناية املطاف.  يف لنظاما إىل النفاذ إمكانية على مستوى

 بل الشراء.مرحلة التخطيط ق يف

 :التجاريةحتياجات اال 2.7

 رى كجزء منجت  اليت  التجاريةحتياجات االحتليل  لدى إمكانية النفاذ يف النظرجيب، عند االقتضاء،  1.2.7
خاص ذوي ألشمن قبل ا استخداما   أيسرعل املنتجات جت اليتالنظام  ومن شأن ميزات. التمهيديةالدراسة 

 انيةوميزات إمكاآخرين.  املستعملني من قبل استخداما  مالءمة وأسهل أكثر  ا أيضا  جتعله اإلعاقة أن
الناس صعوبات مؤقتة أو عندما تكون الظروف البيةية غري يصادف  ماالنفاذ مفيدة بشكل خاص عند

 كان.امل القرب منبالنشاط بني الناس كثافة اخللفية أو   يف العالية الضوضاءأو  مواتية، مثل اإلضاءة اخلافتة

كلف ملاضرورة التكيف  تقلاالعتبار منذ البداية،  يف تؤخذ احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة وعندما 2.2.7
 .اإلفرادية الالحقةواحللول 

 :التجارية ما يليحتياجات االحتليل  لدىإمكانية النفاذ  يف األسباب األخرى للنظرومن  3.2.7

 إلنتاجية؛ا تزيد منواالستعمال  امليسورة النفاذاملنتجات  )أ(

 ؛بكفاءة مأهدافه بلوغواالستعمال متكن املستعملني من  امليسورة النفاذدوات األ )ب(

وقت  من لستخدام ألهنا تقلاالفض تكاليف ختواالستعمال  امليسورة النفاذاملنتجات واخلدمات  )ج(
 ؛التدريب واألخطاء

دعم ل الالزميب وتقلل الوقت االستخدام تقلل من احلاجة إىل التدر و النفاذ  إمكانية سهولة )د(
 وتنفيذ املهام؛ املشكالتحل  يف املستعملني

 سبب املرض.غياب بوال وتقليل اإلجهاد العملبإىل زيادة الرضا  تؤدي االستخدامو النفاذ  إمكانية سهولة (ه)

 :حتياجات املستعملنيا 3.7

املتطلبات  يف ممتطلباهتلتضمني اس احتياجات املستعملني من أجل وضع أس ، حتديدأمكنينبغي، حيثما  1.3.7
 املعيار أو EN 301 549 من قبيل املعياروقد وضعت معايري  228.إرساء املناقصاتمعايري  يف اإللزامية و/أو

 جموعة متنوعة من احتياجات املستعملني.مب لتعريف اجلهة املسؤولة عن املشرتيات 508
 فقد يتعني أن تقتصرت لشخص معني تصاالت واالتكنولوجيا املعلوما عندما يتناول األمر شراء 2.3.7

 الشخص. لذلك احملددةحتياجات االتقدمي الدعم لتلبية  على تكنولوجياال هذه

_______________ 
ة للهية ينبغي ‘اإللزامية تطلباتامل’ مبثابة ،B امللحق يف املعايري من إمكانية النفاذ، املستقاة متطلبات من فرعية جمموعة عندما يتعني إدراج 228

 .يةالتحضري  الدراسة أثناء اإللزامية املتطلبات هذه تليب اليت احللول تقدمي على السوق قدرة ؤكدت املعنية باملشرتيات أن



 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا إمكانية النفاذ إىل النموذجية بشأن السياسة تقرير

 

 114 

 :قدرة السوق 4.7

النفاذ. وميكن  مليسورةا لولاحلتقدمي على  الكامنة قدرة السوق للهيةة املعنية باملشرتيات أن تتقصىينبغي  1.4.7
ت مع املوردين واالستفسارات واملقابال التقصيات يف عتبارامبثابة النفاذ  يةبتضمني إمكانحتقيق ذلك 

 احملتملني.

 :ما يلي النفاذ إمكانيةحلول  لوضع وتوفريسرتاتيجيات لتقييم مدى استعداد السوق االأمثلة ومن  2.4.7

إمكانية  تذا كانإ والتحقق مما احلالية واملستقبلية متطوير منتجاهت عناملوردين احملتملني  سؤال )أ(
كون ميزة تس اأم أهن يقدموهنااليت  السائدة واخلدمات املنتجات يف على حنو متزايدالنفاذ تندرج 

 .مضافة

جتار التجزئة( املصنعني و  مناحلل النهائي ) يف توريدالتطوير و السلسلة  يف اجلهات معرفة ما هي )ب(
 229النفاذ. إمكانية يف ضالعةأن تكون  ينبغي اليت

 تعلى ما إذا كان تتوقفمتطلبات النفاذ قد  ذلك ألن ،وماذج األعمال خمتلف يف النظر )ج(
 خدمات.ابة تبا  مبثاملنتجات  تإذا كان مزم، أر  يف أمبشكل منفصل،  تبا  املنتجات واخلدمات

 عمليات يف ت إمكانية النفاذ مندرجةما إذا كانعالتحقيقات واملقابالت،  يف تضمني أسةلة، )د(
 وغري ذلك، وبأي شكل.ونظام إدارة اجلودة  هد وسياساتاملور  

 تقديم العطاءات عن قدرة المور د على توفير إمكانية النفاذ إلى الدعوة في لتماس المعلوماتا 8

ات على تقدمي منتجات أو خدمات تكنولوجيا املعلوم مقدرهت الربهان علىعند االقتضاء،  ،ديناملور   ي طلب منقد  1.8
لنفاذ إىل تكنولوجيا ا على توفري إمكانيةد ور  لدى امل القدرة التقنية و/أو املهنية حيث تكونالنفاذ.  امليسورة تتصاالواال

 بشبكة الوي موقع على تصميم من قبيلموضو  الشراء خدمة عندما يكون  ذات صلةت تصاالاملعلومات واال
كز ا ت وخدمات مر صاالتتكنولوجيا املعلومات واالل عمليات البنية التحتيةبشأن ارجي اخل والتعاقدوتطوير برجميات 

 230، وما إىل ذلك.تصالاال

النفاذ  حيث إمكانية من قدرات جيدةب الذي يتمتعد حتدد مواصفات املور   أنالتنظيمية[  واهليةة املعنية وزارةلل]جيوز  2.8
تكنولوجيا، هذه ال الجم يف فة من املوردينخمتل االعتبار أن هناك أنواعا   يف آخذةت، تصاالإىل تكنولوجيا املعلومات واال

االستشاريني. رباء اخلوجتار التجزئة و  ومدجمي النظموالربجميات ومقدمي اخلدمات  للمعداتالشركات املصنعة  من قبيل
 النفاذ إىل تكنولوجياية على توفري إمكان رهتمدليل على قدال تقدمياملوردين  ات أن تطلب منهيةات املشرتي ويتعني على

 :يلي ما اتالعطاء إىل تقدمي دعوةال يف أن ت طلبأمثلة األدلة اليت ميكن ومن ت. تصاالاملعلومات واال

 ت؛تصاالتكنولوجيا املعلومات واال إىل جمال إمكانية النفاذ يف دوصف موجز لسجل املور    1.2.8

 مفوضممثل  وقيعدحمل تالنفاذ، سائل إمكانية فيما يتعلق مب وغري ذلكواملوظفني والسياسة  وصف املنظمة 2.2.8
 ؛داملور   جانب من

 .1.8البند  يف لمواصفات املشار إليهال ميتثلد أن املور  بشهادة طرف ثالث   3.2.8

_______________ 
على  للقدرة أويل متقيي على حلصولا ،الويب مواقع إدارة يف الستخدامه احملتوى دارةإل نظام شراء عملية يف ،قد يكون من املستحسن مثال   229

 .يعمل على تكييف هذا النظام وتركيبه الذي احملتوى واملطور إدارة نظام مصنعي من كل  إمكانية النفاذ لدى
 .جاهزة منتجات قياسية شراء أمهية يف أقل داملور   لدى هنيةامل أو/و التقنية قدرةال تقييم 230
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 صوغ متطلبات إمكانية النفاذ في المعايير استخدام 9

ىل تكنولوجيا املعلومات لنفاذ إا بشأن عايري املناسبة واملعرتف هبا دوليا  امل أن تستخدم اتاملشرتي يتعني على هيةات 1.9
 231.امليسورة النفاذتكنولوجيا هذه ال شراء يف ناسبة لالستخدامواملت تصاالواال

 اإلشارة ،إرساء املناقصةحتديد املتطلبات اإللزامية ومعايري لدى  ،اتاملشرتيب يتعني على اهليةات املعنية 2.9
 .A مللحقا يف الصلة املدرجي عيار ذاملإىل  ممكن حد أقصى إىل

 لدى وضع  لذلكتبعا  تحديث هذه القائمة بو  التقييستطورات  برصدالتنظيمية[  واهليةة]الوزارة املعنية  تقوم 3.9
 232أو حتديثها. صيغتها النهائية يف ذات الصلة املعايري

 233الدعوة إلى تقديم العطاءات بشأن المنتجات الجاهزة في تضمين إمكانية النفاذ بمثابة معيار 10

 النفاذ معايري من ةجمموعة فرعية مناسب إىل تقدمي عطاءاتدعوة ال تضمني، جيوز هليةات املشرتيات، حسب االقتضاء  1.10
كنولوجيا ت وفاء، وبالتايل ضمان للمشرتياتمواصفات املتطلبات اإللزامية  يف A امللحق يف املدرجةملعايري ا يف الواردة

 234النفاذ. إمكانية بجوان املقدمة بأهمت تصاالاملعلومات واال

_______________ 
 امليسورة النفاذ واالتصاالت ماتاملعلو  تكنولوجيا لشراء واملستخدمة عليها املتعارف التقنية املعايري واستخدام اعتماد تتسم العملية املنهجية يف 231

 :أسباب لعدة امليسورة النفاذ واالتصاالت علوماتامل تكنولوجيا مشرتيات لنجاح بالغة بأمهية

 ؛مشرتكة معايري تتبع ليتا واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا وشراء تطوير خالل من واحلكومة الصناعة من كل  قبل من كبرية  وفورات حجم حتقيق ميكن  • 

 وضعها؛ يف املسامهة أو دوليةال املعايري اعتماد بدال  من حمليا   املطورة املعايري الستخدام األولوية عند إيالء املعايري بني جتزئة حتدث أن ميكن  • 

 لالستخدام ت عتمد اليت وأ حاليا   املستخدمة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا إمكانية النفاذ إىل معايري تدويل حنو عاملي متزايد اجتاه هناك  • 
 .الربازيل أو كوريا  أسرتاليا أو مثل بلدان ويف الشمالية أمريكا أو أوروبا مثل مناطق يف

من ( أ) 2الفقرة  تشجعو . التقنية املعارف وتقاسم عموما   املقبولة املعايري واستخدام ونشر بشأن وضع حمددة أحكاما   االتفاقية تتضمن هلذا، ودعما  
 ونشر "إليه املقدمة أو اجلمهور لعامة املتاحة واخلدمات رافقامل إىل الوصول إمكانية لتهيةة توجيهية ومبادئ دنيا معايري وضع" االتفاقية من 9املادة 
 البحث جمال يف والتعاون املعلومات تبادل التوايل على 32 من املادة( ج) و( ب) تشجع الفقرتان وكذلك،. تنفيذها ورصد واملبادئ املعايري هذه

 .األطراف الدول بني التقنية املعارف إىل والنفاذ
 املعيار مشرو ) Aحق املل يف املذكورين املعيارين من كل يف إمكانية النفاذ ومتطلبات ومعايري الوظيفي األداء بيانات ملواءمة جهود ذلتب   232

EN 301 549  شجعت ملني،احملت لموردينل بالنسبة اإلمكان قدر الدعوة إىل تقدمي العطاءات ولتوضيح لخلطل وجتنبا   ذلك ومع(. 508 املعيارو 
 .إىل تقدمي العطاءات وةالدع يف باستمرار وتشري إليه املعيار املعيارين وأن تستخدم ذلك من ا  واحد أن ختتار ملشرتيات علىاهليةات املعنية با

 ة واحلواسيب الشخصيةاملتنقل احلواسيب على ذلك األمثلة ومن. التسليم قبل التطوير أو لكثري من التكييف‘ اجلاهزة’ ختضع املنتجات ال 233
 .والكامريات عاتوالطاب واهلواتف

 قالب أي يستند نسق نأ وينبغي. املور د قبل من الدعوة إىل تقدمي العطاءات الستكماله بطلب‘ املنتج إىل إمكانية النفاذ قالب’ إرفاق ميكن 234
 .Aامللحق  يف الواردة املعايري مع الستعماله أخرى مناطق يف يستخدم مماثل قالب إىل ممكن، حد أقصى القبيل، إىل هذا من

 :أدىن كحد  إىل تقدمي العطاءات، الدعوة تتضمن أن وينبغي

 سوف تستخدم فيها؛ اليت املشرتيات مسابقة إىل واضحة إشارة  • 

 املشرتيات؛ موضو  إىل واضحة إشارة  • 

 إمكانية النفاذ؛ متطلبات املعيار الذي اقتبست منه إىل واضحة إشارة  • 

 بعملية الصلة ذات B امللحق يف املدرجة املعايري من املشرتيات واملستقاة بعملية الصلة ذات النفاذ إمكانية مبتطلبات الكاملة القائمة  • 
 .املشرتيات هذه

 التصميم يف التميز كزمر  وضعه ‘تقدمي العطاءات طلب كتابة’بعنوان  إمكانية النفاذ، يتضمن صوغ الدعوة إىل تقدمي العطاءات دليل مفيد بشأن ومثة
 http://universaldesign.ie/useandapply/ict/itprocurementtoolkit/stagesofprocurement/rft: املوقع عليه يف االطال  ميكن العاملي،

http://universaldesign.ie/useandapply/ict/itprocurementtoolkit/stagesofprocurement/rft
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ىل تقدمي إلدعوة ا يف لزامية"اإلتطلبات املوصف " ضمنالنفاذ  إمكانية على وجه اخلصوص، تدرج متطلباتو   2.10
عام، القطا  ال موظفيمن قبل أفراد اجلمهور أو  ها إمااستخدامهو  املشرتيات يكون الغرض منحيث  العطاءات،

 "(.اإلعفاءات" بشأن 15 لقسماربرة. )انظر امل االتبعض احل ما عدافي

ت، جيب االتصتكنولوجيا املعلومات واال يف بناء على الطلبأو  ا  خمصص حال   املتلمس العطاءعندما يستهدف  3.10
 االتفاق. يف عند تسليم احلل حمددا   هااملتطلبات اإللزامية والتحقق منبوفاء ال يكون نأ

لية من العطاء، جيب أن تكون مسؤو  ا  ت جزءتصااللوجيا املعلومات واالنظام تكنو ل املستمرة صيانةال عندما تكون  4.10
 االتفاق. يف حمددة تهومعاجل هت ورصدتصاالاحلفا  على أداء نفاذ نظام تكنولوجيا املعلومات واال

 متناسبة ميةإلزالبات متطمبثابة  املدرجة النفاذ إمكانية متطلبات أنالتأكد من  على اهليةة املعنية باملشرتياتجيب  5.10
 وعملية.

والنتائج  لوظائفا أن حتددوظيفية، أي بال إىل أقصى حد ممكن، عندما تدرج، النفاذ إمكانية متطلباتجيب أن تتسم  6.10
 استخدام املعايري. بشأن 9 القسم يف اهب املوصىالنفاذ  إمكانية متطلبات إىلاحللول التقنية وأن تستند  حتديد من بدال  

 تدرج أن ةات املشرتياتهلي ، ينبغي'من الناحية االقتصادية األفضلاملناقصة 'تقييم املناقصات على أساس  عندما يتعني 7.10
اعتماد  على املوردين ، وبالتايل تشجيع'إرساء العطاءمعايري ' املعروفة باسمنح العقد، ملعايري امل وصف يف معايري النفاذ

 :فيهاالنظر  يتعنية املعايري اليت أمثلومن عامل منافسة.  مبثابةالنفاذ  إمكانية

 ؛A امللحق يف ملعايري الواردةبناء على ااملعايري ذات الصلة ب الوفاء مدى  1.7.10

 ات احملددةجمموعة املتطلب خارج خمتارة معايري وظيفية اإلحالة إىلالنفاذ عن طريق  إمكانية مستوى رفع  2.7.10
 تطلبات اإللزامية".امل" يف

 عملية المشتريات من أجل تطوير المنتجات والخدمات في ات إمكانية النفاذتضمين متطلب 11

من قبل أشخاص،  هاخداماست ي عتزمتطوير منتج أو خدمة  اليت تتناوللعقود لبالنسبة  ،النفاذ إمكانية درج متطلباتت    1.11
املطلوب مة وأداء املنتج أو اخلد وظائف مواصفة يف موظفي اهليةة املعنية باملشرتيات، أم من اجلمهورعامة  منسواء 
 .'العقد'من و  'اتلعطاءإىل تقدمي ادعوة ال'هي جزء من  ةهذه املواصفو . هاتطوير 

 ةتنطوي على منتجات وخدمات خمصصة أو مفصل املشرتيات اليت عملية يف ،إيالء اهتمام خاص وجيب  2.11
 .التطويرعملية  يف تثالتحقق من االمإىل الاختبار دقيق و  إىل تضمني، الطلب على بناء  

 'الدعوة إلى تقديم العطاءات' في التحقق من االمتثال لمعايير إمكانية النفاذ 12

إىل  الدعوة يف ةميع مطالبات معايري النفاذ احملددجلاملوردين  التحقق من امتثال على اهليةة املعنية باملشرتياتجيب  1.12
 235ذوي اإلعاقة. للمستعملنيال عواقب وخيمة بالنسبة عدم االمتث يرتتب علىقد إذ . اتلعطاءا تقدمي

 كونات التكنولوجياملسلسلة القيمة  يف النفاذ وعندما تندرج إمكانيةشراؤها،  يتعنينو  املنتج أو اخلدمة اليت ل تبعا   2.12
 ها:أو بعد إرساء املناقصة التحقق قبل قد يتم ،ما مشرو  يف

، جيب أن يتم التحقق من االمتثال 10 القسم يف كما هو موضح  جاهز، شراء منتجالموضو   عندما يكون  1.2.12
 .املشرتياتعملية  يف إرساء املناقصةمرحلة ما قبل  يف تقييم العطاءات أثناء

_______________ 
 املعلومات تكنولوجيا تعيق أن ميكنو . املدنية موواجباهت حقوقهم ممارسة يف اإلعاقة ذوي األشخاص اذغري امليسورة النف العامة تعيق اخلدمة قد 235
 أن االعتبار يف أن يؤخذ جيب أنه بيد. فعال على حنو عملهم أداء يف ذوي اإلعاقة املوظفني العمل مكان يف غري امليسورة النفاذ تتصاالواال

 .القيمة سلسلة يف خمتلفة احلمر  يف تحققت أن ميكن إمكانية النفاذ
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 كما هو موضح  ة بناء على الطلب،أو مفصل ةخمصص منتج أو خدمةشراء الموضو   عندما يكون  2.2.12
و/أو   ملطورا، مبجرد تسليم املنتج إرساء املناقصةاالمتثال بعد ، جيب أن يتم التحقق من 11 القسم يف

 .املستمرة اخلدمة عملية تسليمكجزء من 

 جيوز، ملقررةاحلصول عليها خالل املهلة الموردين احلصول على شهادات امتثال ملعيار النفاذ أو إمكانية ل عندما ميكن  3.12
 ل على االمتثال.طلب شهادة كدليتللهيةة املعنية باملشرتيات أن 

 :ما يلي طلبأمثلة الشهادات ذات الصلة اليت قد ت  من  4.12

 و/أو د؛املور   من جانب املطابقة عناإلعالن الذايت   1.4.12
 236كيفية إجراء تقييم املطابقة؛  داعمة عنمعلومات مع د، املور   من جانب املطابقة عناإلعالن الذايت   2.4.12

 و/أو

 هيةات عن تصدرقبول النتائج اليت  داعمة عنمعلومات مع د، املور   من جانب املطابقة عن اإلعالن الذايت  3.4.12
 و/أو ؛تقييمات مطابقة مماثلة للمنتجات اجلاهزة جتريبلدان أخرى  يف

 237التحقق من االمتثال )شهادة الطرف الثالث(.مبثابة صادرة عن طرف ثالث مستقل،  ،شهادة  4.4.12

جيب أن و . االشهادة اليت تطلبهنو   ما هو ،على أساس كل حالة على حدة ات،املشرتيب املعنية يةاتاهلقد تقرر  5.12
حالة عدم  يف عملاملستشهادة املطلوبة والتأثري على الذلك درجة حياد  يف عدد من العوامل، مبا إىلالقرار يستند هذا 

عملية تطوير وتصنيع ب فيما يتعلق ةالءماملد و املور   االمتثال والتكلفة والوقت الالزم الستكمال تقييم املطابقة من قبل
 موضو  الشراء.الغرض 

 رف ثالثطلب شهادة من طوقد ت  . ا  وعملي ا  نسبيا  و معظم احلاالت كافي يف املطابقة قد يكون اإلعالن الذايت عن  6.12
خطر على صحة  إىلأو  تعملاملسخمالفات كبرية خلصوصية إىل احلاالت اليت ميكن أن يؤدي فيها عدم االمتثال  يف

 .تهوسالم املستعمل

 إىل تند املتطلباتتس وعندما، مكان عملها يف التحقق من االمتثالب القيام اتاملشرتيب اهليةة املعنيةتار خت عندما  7.12
ميكن  خرى اليتاأل االختبار املعيار. وتشمل أشكال يف ق االختبار )إن وجدت( احملددةائطر  تستخدممعايري، 

 أدواتسائل و وو باستخدام أدوات اختبار متخصصة  األوتومايتواالختبار من جانب املستعمل االختبار  خدامهااست
 .ناسبا  م لع ومؤهل تأهيال  ط  معملية التقييم فريق ب ويتعني أن يقوم 238الصعوبات احلسية.خمتلف حتاكي  حتقق

_______________ 
 ويتخذ. حمددة تطلباتم حتقيق يشهد على استعراض، بعد قرار على بناء ع،املصن   أو داملور   عن صادر بيان هو املطابقة الذايت بشأن عالناإل 236

 ثالثة، أو ثانيةأو  وىلأ أخرى أطراف ت هباقام اليت وجدت، إن التقييم، عمليات إىل داملور   شريي قدو . عاملصن   أو داملور   ويقوم باالستعراض القرار
 .شهادةال عن بالكامل مسؤول داملور   ولكن

 على متطلبات املطابقة تقييم لتطبيق إرشادات" CEN/CLC/ETSI TR 101 552املطابقة، انظر  تقييم أنوا  خمتلف عن ملزيد من املعلومات 237
  ".أوروبا يف واالتصاالت املعلومات وجياتكنول وخدمات ملنتجات العامة للمشرتيات إمكانية النفاذ

www.etsi.org/deliver/etsi_tr/101500_101599/101552/01.00.00_60/tr_101552v010000p.pdf  

 عن مستقلة ةهية أو شخص مستقل يؤديه"  ثالث بأنه نشاط الذي يقوم به طرف املطابقة تقييم نشاط EN ISO/IEC 17000:2004دحدد املعيار 
 ويستخدم". مستقل" يه التعريف هذا يف اليت يعول عليها والكلمة". ذلك الغرض يف املستعمل مصاحل الغرض وعن اليت تقدم املنظمة أو الشخص

 EN 45011 هبا املعيار املعمول املعايري وتشمل. األول الطرف إعالن لدعم املور د أو املصنعة الشركة قبل من اناألحي بعض يف ثالث طرف من التقييم
 .للتفتيش( A.5 امللحق انظر) EN ISO/IEC 17020واملعيار  شهادة الستصدار( A.7 امللحق انظر)

 :من جانب املستعمل، انظر االختبار عن املعلومات من زيدمل 238
www.universaldesign.ie/useandapply/ict/universaldesignforict/usertestingإمكانية  من التحقق بأدوات شاملة بقائمة . ودحتفظ

وهنالك أداة رائجة بشأن التحقق من إمكانية . www.w3.org/WAI/RC/tools/complete عاملوق يف )W3C(قبل احتاد الشبكة العاملية  من النفاذ

http://www.etsi.org/deliver/etsi_tr/101500_101599/101552/01.00.00_60/tr_101552v010000p.pdf
http://www.universaldesign.ie/useandapply/ict/universaldesignforict/usertesting
http://www.w3.org/WAI/RC/tools/complete
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 منتج معني أو خدمة بشأنقة عملية تقييم املطابب مابلد  يف اهليةة املعنية باملشرتيات تضطلع هبااحلاالت اليت  يف جيوز،  8.12
االعرتاف بلد آخر  يف اهليةة املعنية باملشرتيات ختتار أن ت وتنشر النتائج،تصاالتكنولوجيا املعلومات واال يف معينة

 ا.الشراء اخلاصة هب ةاملطابقة كجزء من عملي على يم كدليلذا التقيهب

 شروط العقد في إمكانية النفاذ 13

 دمةاخلاملنتج أو  فاءو لتحقق من ا بالقدر الكايف من ميكنهاالتأكد من أن العقد  على اهليةة املعنية باملشرتيات جيب 1.13
العقد.  يف التحقق متطلبات النفاذ وعملية حتديد ضرورةالعقد. وهذا يعين  سريان أثناء احملددةتطلبات النفاذ مب املقدمة

 :املواصفة ما يلي وينبغي أن تتضمن

 وفقا   املعروضة دمةاملنتج/اخل يف املستوفاة اتلعطاءا إىل تقدمي الدعوة يف واملعايري احملددة النفاذمتطلبات   •
 للعطاء،

 املفاوضات، يف عند االقتضاء، املتطلبات املتفق عليها  •

  الشروط القانونية.  •

 إدارة العقود في إمكانية النفاذ 14

 أيضا   عرفتجمموعة من اإلجراءات ملتابعة أداء املوردين خالل فرتة سريان العقد ) اتاملشرتياملعنية بيةة اهل عندما تضع 1.14
  .النفاذ اتتطلبمب الوفاء يف االستمرارللحفا  على إجراءات  اجملموعةجيب أن تتضمن هذه  239باسم إدارة العقود(،

نظام ال ثناء سريانأإىل أن املسائل املتعلقة بإمكانية النفاذ  ا  خاص ا  النفاذ اهتمام إمكانية متابعة اتإجراء أن تويلجيب  2.14
ءات الصيانة والتطوير إجرابت و تصاالما ترتبط بكيفية استخدام نظام تكنولوجيا املعلومات واال غالبا   عليه تعاقدامل

ملساعدة اليت لنظام واألجهزة اا يف ومبزايا النفاذ إلمكانية التشغيل بني مكونات النظام املضافة أو املعدلةاملستمر 
 عملية الصيانة. يف املستعملينبغي أن تدرج اختبارات  ولذلكاملوردين.  من يقدمها طرف ثالث

 اإلعفاءات 15
غراض و ألأ ت املستخدمة ألغراض عسكريةتصاالتصميم أنوا  معينة من تكنولوجيا املعلومات واالأن استخدام أو  مبا 1.15

لة املشرتيات العامة وكاو وزارة املالية ل]جيوز ، قد يستدعي اإلحاطة بطابع السريةوطنية الستخبارات االأو  الوطين مناأل
هذه  عفاءإلالضرورية  الشروطحتدد جمموعة من  نأأخرى مسؤولة عن تنفيذ ورصد هذه السياسة[  هليةةالوطنية أو 

 ت من تطبيق هذه السياسة.تصاالاألنوا  من تكنولوجيا املعلومات واال

املشرتيات العامة ملنتجات أو خدمات  يف النفاذ كشرط إمكانية مجيع اإلعفاءات األخرى إلدراج تطبيقجيوز  2.15
وكالة و خطي إىل ]وزارة املالية  تقدمي طلبمن خالل  1.15 البنديشملها  ال اليت تتصاالواال تكنولوجيا املعلومات

دد فيهأخرى مسؤولة عن تنفيذ ورصد هذه السياسة[  هيةةاملشرتيات العامة الوطنية أو   :دح 

_______________ 
  :الويب إمكانية النفاذ إىل شبكة واتأد وهي شريط احملاكاة، اختبارات تضم وإرسال النصوص النفاذ

www.paciellogroup.com/resources/wat/ie  
 :يلي ما العقود إلدارة األخرى من االعتبارات 239

 القبول، اختبار وإجناز تسليم خطة رصد  • 

 العقد، يف واملبينة مسبقا   احملددة اجلودة ملعايري وفقا   املور د أداء إدارة  • 

  العمالء، احتياجات يف واالختالفات التغيريات إدارة  • 

 .التغيريات ملعاجلة التعاقد إجراءات تطبيق  • 

http://www.paciellogroup.com/resources/wat/ie
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 شراؤها؛ املزمعت تصاالوصف لتكنولوجيا املعلومات واال  1.2.15

 ؛تكنولوجياالشراء هذه  يف األساس املنطقي الستبعاد إمكانية النفاذ كمعيار  2.2.15

ملعلومات ا إىل منصفالنفاذ على أساس من أفراد اجلمهور من ذوي اإلعاقة  لتمكني الرتتيبات املتخذة  3.2.15
 املكافةة؛ اخلدمات العامة أو

 إىل منصفالنفاذ على أساس من موظفي القطا  العام من ذوي اإلعاقة  لتمكني الرتتيبات املتخذة  4.2.15
 ذات الصلة بالعمل. املكافةة املعلومات أو اخلدمات

 الرصد والتقييم 16

لى ع أخرى مسؤولة عن تنفيذ ورصد هذه السياسة[ هيةةالوطنية أو  وكالة املشرتيات العامةو ]وزارة املالية حترص  1.16
ت تصاالولوجيا املعلومات واالتكنلالعامة  هيةات املشرتياتالسياسة احلالية من قبل مجيع  يف اعتماد مجيع التدابري املبينة

 القطا  العام. يف الستخدامها من قبل اجلمهور أو العاملني

لعامة إلدراج ا اهليةات تنشرهااليت  الدعوات إىل تقدمي العطاءاترصد التحقق من حمتوى ال عمليةشمل تميكن أن  2.16
أن من ت و التصاشراء منتجات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واال يف النفاذ كمعيار مفيد وقابل للقياسإمكانية 

 مستوى النفاذ كما هو خمطط له. دحققت تصاالنشر نظام تكنولوجيا املعلومات واال

النظر من  جهاتو  ،االستعراض عملية خالل وت لتمس،سنتني على األقل.  خاللستعرض هذه السياسة جيب أن ت   3.16
واملنظمات املمثلة  240تتصاالتكنولوجيا املعلومات واال املعنية بإمكانية النفاذ إىللجنة والاألشخاص ذوي اإلعاقة 
 الصناعة.دوائر لسياسة و ا تنفذ هذه اليت العامة واهليةاتلألشخاص ذوي اإلعاقة 

 االستعراض الدوري 17

 ني على األقل.كل سنت  هذه السياسةظروف السوق، جيب أن تستعرض وتغري لتطورات التكنولوجية ا لسرعة نظرا   1.17
 

  

_______________ 
رهنا   لقائمةاللوائح  الدوري االستعراض خالل من اهلدف نفس حتقيق ميكن ،من هذا القبيل جلنة ما بلد ينشئ عندما ال. 1 وحدةال انظر 240

 .اإلعاقة ذوي األشخاص يشمل الذي مع اجلمهور تشاوربال
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 : المعاييرA الملحق

 وظيفي:الداء األ بياناتمع  قةباملطاالنفاذ ألغراض حتقيق  إمكانية متطلبات صوغ يف لالستخدام نيمناسب انالتالي املعيارانعترب ي

ت" تصاالملعلومات واالتكنولوجيا الالواليات املتحدة: "املعايري واملبادئ التوجيهية  يف اللجنة املعنية بإمكانية النفاذ  •
 1996241 ت لعامتصاالمن قانون اال 255 واملعيارمن قانون إعادة التأهيل  508 للمعيار

النفاذ للمشرتيات العامة ملنتجات وخدمات تكنولوجيا  إمكانية "متطلبات  242؛EN 301 549األورويب  املعيار  •
 243أوروبا" يف تتصاالاملعلومات واال

املبادئ التوجيهية الحتاد  – : "تكنولوجيا املعلوماتISO/IEC 40500 (2012)ميكن اإلحالة إىل املعيار  باإلضافة إىل ذلك،و 
 تطوير الويب أولشراء تكنولوجيا  244"2.0الصيغة  )WCAG(ويب الحمتوى إىل  بشأن إمكانية النفاذ W3C)(الشبكة العاملية 

 وخدمات شبكة الويب.ى أو حمتو  الويب شبكة

 ن تستخدم يف:أميكن و 

 ات؛عطاءإىل تقدمي ال الدعوة يف النفاذ للمتطلبات اإللزامية إمكانية حتديد متطلبات  •

 ات؛عطاءتقدمي ال إىل الدعوة يف ةإرساء املناقصحتديد املعايري الفرعية ملعايري   •

 يرها إلدراجهاتطو  املزمعوظائف وأداء املنتج أو اخلدمة  توصيف يف النفاذ الستخدامهاإمكانية حتديد متطلبات   •
 ات.لعطاءتقدمي ا إىل دعوةيف الالعقد و  يف

 
 
  

_______________ 
 بالنسبة إلزامي ،rule.pdf-board.gov/attachments/article/490/draft-www.accessاملوقع  يف املتاحة املعايري، هلذه متثالاال 241

 .حاليا   قيد التحديث القسم وهذا. 1973 لعام التأهيل إعادة قانون من 508 للقسم وفقا   املتحدة الواليات يف الفيدرالية للوكاالت
 ".EN" املختصر األوروبية املعايريتستخدم  242
 iver/etsi_en/301500_301599/301549/01.01.01_60/en_www.etsi.org/del يف متاح EN 301 549املعيار  243

301549v010101p.pdf 550 101) تقنية تقارير ثالثة من سلسلةب مستكمل 2014 يناير يف صدر الذي اجلديد األورويب املعيار هذا. و TR 
 واخلدمات تجاتاملن من واسعة طائفة على يقهاتطب ميكن اليت إمكانية النفاذ متطلبات معا   الوثائق هذه وحتدد(. TR 101 552و TR 101 551و

 ومواقع التذاكر يعب وأجهزة الرقمية األجهزة من وغريها الذكية واهلواتف احلواسيب ذلك يف مبا ت،تصاالواال املعلومات بتكنولوجيا الصلة ذات
 أو مباشر شكلب سواء ميسورة النفاذ تتصاالواال املعلومات تكنولوجيا وخدمات منتجات أن من التأكد هو واهلدف. اإللكرتوين والربيد الويب

 اليت فادة من اخلدماتواالست املعلومات النفاذ إىل للجميع ميكن حبيث كالم،  إىل النص حتويل مثل املساعدة التكنولوجيات مع التوافق خالل من
 .إلكرتونيا   تقدم
 وهو مشار إليه. www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=58625: يف متاح 244
 W3C، 11 االحتاد ةتوصي ،2.0الصيغة  (WCAG) ويبال حمتوىاملبادئ التوجيهية إلمكانية النفاذ إىل : W3Cاحتاد الشبكة العاملية : بوصفه أيضا  

 وحدةال انظر شبكة الويب، إىل إمكانية النفاذ تعزيز بشأن اإلرشاد من ملزيد. /www.w3.org/TR/WCAG املوقع يف وهي متاحة ،2008 ديسمرب
5. 

http://www.access-board.gov/attachments/article/490/draft-rule.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/01.01.01_60/en_301549v010101p.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/01.01.01_60/en_301549v010101p.pdf
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=58625
http://www.w3.org/TR/WCAG/
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 : بيانات األداء الوظيفيBالملحق 

النفاذ للمشرتيات العامة ملنتجات وخدمات تكنولوجيا املعلومات  إمكانية "متطلبات EN 301 549 :ناالتالي يوفر املعياران
ميكن استخدامه لتحديد  إطارا   "1973الواليات املتحدة لعام  يف قانون إعادة التأهيل" 508 واملعيارأوروبا"  يف تتصاالواال

ضمون، من املنطاق و ال يف تشابهالم من على الرغو ت ألغراض الشراء. تصاالإمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واال
 سياسةال يف هاوتعريف وظيفيالداء األبيانات من الغرض ويرد ومطابقتها.  مزجهاهذه البيانات أو  يف املستحسن عدم تغيري النص

 .وحدةهذه ال يف تتصاالملشرتيات تكنولوجيا املعلومات واال ةالنموذجي

المشتريات العامة لمنتجات  في "متطلبات إمكانية النفاذ EN 301 549اة من المعيار : بيانات األداء الوظيفي المستقB1اإلطار 
 أوروبا" في تتااالوخدمات تكنولوجيا المعلومات واال

 الوفاء ببيانات األداء الوظيفي 1

 الناس من كنيت ومتتصاالوصف األداء الوظيفي لتكنولوجيا املعلومات واال اإلطار هوهذا  يف البيانات الواردة الغرض من •
نظر عن ، والنفاذ إىل املعلومات املقدمة، بغض الهاوتشغيل هات وحتديدتصاالوظائف تكنولوجيا املعلومات واال موقع معرفة

 .ا  أو ظرفي ا  أو مؤقت ا  القدرة قد يكون دائم يف أي ضعفو سية. احلأو  أو اإلدراكيةقدراهتم البدنية 

 إمكانية ستوىمب أوفتقد  13إىل  5بنود ال يف املنطبقة والواردةاملتطلبات  اليت تليبت تصاالتكنولوجيا املعلومات واال تعترب •
 وظيفي(.الداء األ)بيانات  2.4البند  يف النفاذ احملددة املستعمل من حيثمع احتياجات  يتسقذه الوثيقة ومبا هلالنفاذ املطابق 

. B امللحق يف واردة النفاذ بإمكانية ذات الصلة ملستعملوا 13إىل  5بنود ال يف تطلباتامل: العالقة بني 1مالحظة  •
EN 301 549 V1.1.1 (2014-02) 

 ائقوثوالة يظيفإىل كامل الو إمكانية النفاذ  من حيث وصف احتياجات املستعملني هو 2.4 البندمن  الغرض: 2مالحظة  •
 .ااستخدام التقنيات املساعدة أو بدوهنباملنتج أو اخلدمة ب اخلاصة

من  املعني  زيج ملاالنفاذ على  من حيث إمكانية تعددةاملعاقات ذوي اإل ق تلبية احتياجات املستعملنيائطر تتوقف : 3حظة مال •
 .2.4 البند يف متعددة وضع شروط يف النظرب املستعملذه االحتياجات لنفاذ هب وميكن تناول مسألة الوفاء. اإلعاقات

توفري على ت تصاالتكنولوجيا املعلومات واال قدرة العديد من املستعملني على نفاذ إمكانية حتياجاتاتعتمد : 4مالحظة  •
كمستعمل من   هالذي يتوافق مع احتياجاتاألسلوب تفعيل أو تبديل  وأتنشيط  أراد املستعملإذا ف. للتشغيلوسائل حمددة 

املستعمل من  ياجاتمع نفس احت سلوبتبديل ذلك األتفعيل أو  طريقة تنشيط أو تتوافقأن  من املتوقع أيضا  فالنفاذ،  حيث
 النفاذ. حيث

 بيانات األداء الوظيفي 2

 االستعمال دون رؤية 1.2

تكنولوجيا هذه ال ر هلمألن توف ، دحتاج بعض املستعملنيللتشغيل مرئيةت وسائط تصاالوفر تكنولوجيا املعلومات واالت عندما •
 .تطلب الرؤيةي ال للتشغيل ا  واحد أسلوبا   على األقل

  تلبية هذا الشرط. يف سهمت أن يةاللمس السمعية أو املستعملواجهات من املمكن ل: مالحظة •

 االستعمال برؤية محدودة 2.2

تكنولوجيا هذه ال ر هلمألن توف ، دحتاج بعض املستعملنيللتشغيل مرئيةت وسائط تصاالوفر تكنولوجيا املعلومات واالت عندما •
 الستفادة بشكل أفضل من رؤيتهم حمدودة.ن املستعملني من اميزات متك  

 هذا الشرط. تلبية يف الشدةالسطو  و و  التباين يف والتحكمطلوب املالرؤية  جمالسهم التكبري واحلد من ي : ميكن أن1مالحظة  •

ييز ميسهم توفري وسائل إضافية للت ميكن أنعمق، ال إدراك على املستعملواجهة ل هامةميزات  عندما تتوقف: 2مالحظة  •
 تلبية هذا الشرط. يف امليزات بني

 (.1.2من النفاذ غري املرئي )انظر البند  أيضا   االستفادةذوي الرؤية احملدودة  للمستعملني: ميكن 3مالحظة  •
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 االستعمال دون إدراك اللون 3.2

تكنولوجيا هذه ال ر هلمألن توفبعض املستعملني دحتاج ، للتشغيل مرئيةت وسائط تصاالوفر تكنولوجيا املعلومات واالت عندما •
 أللوان.ل املستعملتتطلب إدراك  ال مرئية وسيلة تشغيل

ني ، قد يسهم توفري وسائل إضافية للتمييز بمشفرة حبسب اللون املستعملواجهة  هامة منميزات  عندما تكون: مالحظة •
 تلبية هذا الشرط. يف امليزات

 االستعمال دون سمع 4.2

تكنولوجيا ال ن توفر هذهأ املستعملني إىلتاج بعض دح، للتشغيلت وسائط مسعية تصاالجيا املعلومات واالوفر تكنولو ت عندما •
 تتطلب السمع. ال للتشغيلواحدة  وسيلةاألقل  على

 تلبية هذا الشرط. يف واللمسية املرئية املستعملواجهات  سهمت ميكن أن: مالحظة •

 االستعمال بسمع محدود 5.2

تكنولوجيا ن توفر هلم هذه الأ بعض املستعملني إىلدحتاج ، للتشغيلت وسائط مسعية تصاالكنولوجيا املعلومات واالوفر تت عندما •
 حمسنة. مسعيةميزات 

مدى  يف همدى ارتفا  الصوت وتعزيز اخللفية وزيادة  يف سهم تعزيز وضوح الصوت واحلد من الضوضاءي: ميكن أن 1مالحظة  •
 ذا الشرط.حتقيق ه يف األعلىالرتدد 

املعيار  (.4.2مسع )انظر البند دون  النفاذمن  أيضا   االستفادةحمدود  للمستعملني ذوي السمع: ميكن 2مالحظة  •
EN 301 549 V1.1.1 (2014-02) 

 االستعمال دون قدرة صوتية 6.2

أن  تعملني إىلبعض املستاج قد دحاملستعملني،  جانب من ا  صوتي م دخال   تتصاالتطلب تكنولوجيا املعلومات واالت عندما •
رجوليد تتتطلب منهم  ال للتشغيلتكنولوجيا على األقل واسطة واحدة توفر هذه ال  .صويت خم 

الطقطقة و  والصفري ذلك الكالم يف عن طريق الفم، مبا املولدة: يغطي هذا البند البدائل الستخدام األصوات 1مالحظة  •
 وغريها.

  هذا الشرط. تلبية يف للمسأو الوحة املفاتيح أو القلم  ت املستعمل بواسطةواجها : ميكن أن تسهم2مالحظة  •

 االستعمال بقدر محدود من المعالجة أو القوة 7.2

تكنولوجيا هذه ال أن توفر هلم بعض املستعملني إىلدحتاج ت إجراءات يدوية، تصاالتطلب تكنولوجيا املعلومات واالت عندما •
 .اليد قوة املعاجلة أوتتطلب  ال من خالل إجراءات بديلة هاالستفادة منميزات متكن املستعملني من ا

 وحتركات ا  قيقد حتكما  حركيا  اليت تتطلب  العمليات ئهاأدا من نو املستعمل يتمكن ال : من أمثلة العمليات اليت قد1مالحظة  •
 واحد. آن يف ةأو إجراءات يدوي أو القبض الشديداملعصم  أو يل   أو الَقرص املسار تتوقف على

 ذا الشرط.ه تلبية يف خطاب املستعملواجهات و  وتتابع ملسات املفاتيح تشغيل بيد واحدةقد يسهم ال: 2مالحظة  •

تسهم  وقد .ام مستوى القوة لتنفيذ عملية بلوغ يستطيعون ال اليد ورمبا يف بعض املستعملني قوة حمدودةلدى : 3مالحظة  •
 تلبية هذا الشرط. يف تتطلب قوة اليد ال ليتا بديلةال املستعملحلول واجهة 

 االستعمال محدود الباع 8.2

متناول  يف غيليةعناصر التشال يتعني أن تكونت قائمة بذاهتا أو مثبتة، تصاالمنتجات تكنولوجيا املعلومات واال عندما تكون •
 املستعملني. مجيع

شغيلية وضع العناصر الت يف وذوي القامة القصريةاملتحركة احتياجات مستخدمي الكراسي  ميكن أن تسهم مراعاة: مالحظة •
 تلبية هذا الشرط. يف املستعملواجهة ل

 تقليل مسببات النوبة العابية الحساسة للضوء 9.2

تكنولوجيا ال ن توفر هلم هذهإىل أ ، دحتاج بعض املستعملنيللتشغيلت وسائط بصرية تصاالوفر تكنولوجيا املعلومات واالت عندما •
 .ة للضوءحساس نوبات عصبية يف تقلل من إمكانية التسبب للتشغيلى األقل واسطة واحدة عل

 تلبية هذا الشرط. يف الثانية يف ومضاتالوعدد  جمالاحلد من ميكن أن يسهم : مالحظة •
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 االستعمال بإدراك محدود 10.2

 .الستعمال وتيسريها شأهنا تبسيط ميزات من ماليت توفر هل تتصاالتكنولوجيا املعلومات واال إىلتاج بعض املستعملني دح •

 اإلدراك ة من حيثقدرات احملدودالشمل احتياجات األشخاص ذوي هو أن يهذا الشرط  الغرض من: 1 مالحظة •
 التعلم.و  واللغة

لتصميم اليت ميكن ا اتميز تركيز منطقي أمثلة من  وترتيب احلل طأ واقرتاحاخل إىل شارةواإلقابل للتعديل التوقيت ال: 2 مالحظة •
  هذا الشرط. تلبية يف تسهم أن

 الخاوصية 11.2

خصوصيتهم  على إىل احلفا بعض املستعملني دحتاج نفاذ، الإلمكانية ت ميزات تصاالوفر تكنولوجيا املعلومات واالت عندما •
 نفاذ.إلمكانية ال املتوفرةيزات لدى استعمال هذه امل

 جوبةاألحرف احملمنطوقة من  صيغة وعدم توفريالستما  ضمان خصوصية ال مساعات شخصية توصيلمالحظة: متكني  •
هذا  تلبية يف سهمالتصميم اليت ميكن أن ت مزاياالبيانات القانونية واملالية والشخصية هي أمثلة على ب املستعملومتكني حتكم 

 الشرط.

 

 

ء الجز  - "المعلومات وتكنولوجيااإللكترونيات  معايير" 508 معيارال .1973 لعام المتحدة الواليات في التأهيل إعادة قانون: B2 اإلطار
 245"الوظيفي األداء معايير" - C الفرعي
 معايير األداء الوظيفي 1194.31البند 

ساعدة لتكنولوجيا امللم دعال توفري ، أواملستعمل من رؤيةالتتطلب  ال واسرتجا  املعلومات للتشغيلجيب توفري واسطة واحدة على األقل    )أ(
 أو ضعاف البصر. املكفوفوناليت يستخدمها 

 وأحرفالصوت  خمرجات يف 20/70من  أعلىتتطلب حدة بصر  ال واسرتجا  املعلومات للتشغيلجيب توفري واسطة واحدة على األقل    )ب(
 ف البصر.ااألشخاص ضع مهااليت يستخدلتكنولوجيا املساعدة لدعم توفري الأو بشكل مستقل، أو  تعمل معا   ة اليتالطباعة املوسع

اليت تكنولوجيا املساعدة دعم للتوفري ال أو املستعمل،تتطلب مسع  ال واسرتجا  املعلومات للتشغيلجيب توفري واسطة واحدة على األقل    )ج(
 .السمع  ضعافأو  الصم يستخدمها

 بأسلوب معززومات واسرتجا  املعل للتشغيلواحدة على األقل املنتج، جيب توفري واسطة  الستعمال هامةاملعلومات الصوتية  عندما تكون   )د(
 السمع، أو توفري الدعم ألجهزة السمع املساعدة.

اليت تكنولوجيا املساعدة لل، أو توفري الدعم املستعملتتطلب كالم  ال واسرتجا  املعلومات للتشغيلجيب توفري واسطة واحدة على األقل    )ه(
 .الكالم يف قةاإلعا واألشخاص ذو  يستخدمها

وأن واحد  آن يف تتطلب السيطرة احلركية الدقيقة أو اإلجراءات ال واسرتجا  املعلومات للتشغيلجيب توفري واسطة واحدة على األقل    )و(
 والقوة. البا قابلة للتشغيل مع حمدودية  تكون

 

_______________ 
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 : مثال لنموذج استمارة إمكانية النفاذ إلى منتَجCالملحق 

 تمارة من جانبالستكمال االس بالدعوة إىل تقدمي العطاءاتمنتج  إىلالنفاذ ال التايل لنموذج استمارة إمكانية ميكن إرفاق املث
مع املعايري  أخرىمناطق  يف مستخدمة ةاثلإىل استمارة مم ،إىل أقصى حد ممكن نسق االستمارة، ستنديينبغي أن و  246د.املور  

شركة منتج" قدمتها  إىل مكانية النفاذإلة يحكومستمارة اإىل " يستند املثال التايلو  .B امللحق يف الواردة
Wizard Accessible Buy املوقع  يفhttp://buyaccessible.gov. 

 :، كحد أدىناالستمارةتضمن توينبغي أن 

 تستخدم من أجلها؛املشرتيات اليت  يف إشارة واضحة إىل املنافسة •

 ؛إشارة واضحة إىل موضو  املشرتيات •

 ؛متطلبات النفاذ أخذت منه الذي املعيارإشارة واضحة إىل  •

 .املشرتيات بعمليةذات الصلة  B امللحق يف املعايري املدرجة املأخوذة منتطلبات النفاذ ذات الصلة مبقائمة كاملة  •

 --- نموذج االستمارة يبدأ هنا  --- 

 [ؤهاشرا المزمعت تااالوتكنولوجيا المعلومات واال المسابقةمنتج ]اسم ال إلى النفاذإمكانية 

أخذت  الذي B امللحق يف ]اسم املعيار املعيار ذات الصلة من األقسامجلميع  موجزا  يقدم هذا اجلدول  :موجزجدول 
 األحكام[  منه

عدد األحكام  مو جمبني قوسني  يدرج. حصيلةميكن أن تنطبق على أي  اليتيضم مجيع أقسام املعيار  األولعمود ال •
 كل قسم من املعيار.  ضمن

عض هذه ب يكون ال وقدمن هذا النو . على حصيلة  عموما  طبق نعدد األحكام اليت ت العمود الثاين دحدد جممو  •
 من مزيات غري املذكور، ،البعض اآخر يكونقد من ذلك،  النقيضعلى و د. املور   من ميزات حصيلة األحكام

 امليزات. هذه النفاذ إىلإمكانية  يف ميزات إضافية، جيب النظر أيضا   ت احلصيلةإذا تضمنو د. املور   يلةحص

 بعضالو  ئلاحلصامجيع  منها ينطبق على بعضالعامة عن أقسام من املعيار. الللمالحظات  خمصصالعمود الثالث  •
 ة.حمدد اآخر خيتص حبصائل

من أقسام  ائلللحصضافية اإليزات املألحكام املعمول هبا و لتجابة البائع ملخص الس دحتوي علىالعمود الرابع  •
 املعيار.

ختالفات ا ذلك وجودتفسريات ألي من األعمدة السابقة، مثال الالبائع  الذي يدون فيه هو املكان اخلامسالعمود  •
 .ةطبقة املتوقعة وميزات املنتج الفعليناألحكام امل بني

 

_______________ 
 الواليات معيار يف 508 القسم مشرتيات قواعد على بناء   .govBuyaccessible املعاجل من مقدمة مماثلةاستمارات  مستمدة من وهي 246

 أدتوقد . من جانب املفوضية األوروبية 376التقنية لتكليف التقييس  التقارير يشجع عليه يف ومثة هنج مماثل(. B امللحق يف املذكور) املتحدة
 .وحدةال هذه إليه يف املشار EN 301 549 املعيار تطويرإىل  376التكليف األورويب  عملية

http://buyaccessible.gov/
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 ،508 المعيار]مثال: 

 [EN 301 549أو 
 من أقسام المعيار

مجموع عدد 
 األحكام المنطبقة

 مالحظات
 مجموع عدد األحكام المدعومة

 يرجى التوضيح
 ال جزئياً  كلياً 

 [XX.xxاملعيار ]
  املعيار[اسم ]

 )]عدد[ األحكام(

      ]عدد[

 [XX.xxاملعيار ]
  املعيار[اسم ]

 )]عدد[ األحكام(

      ]عدد[

      ذاوهك وهكذا

 

 المعايير التقنية – Bالجزء الفرعي 

 مالحظة: إذا كان مثة إمكانية لتطبيق احلكم، فإن القيمة بالتغي ب هي "نعم". 

 
  

 مالحظات معمول به نص الحكم
كيف تلبي تكنولوجيا 

 (EIT)والمعلومات اإللكترونيات 
 هذا المتطلب؟

 يرجى التوضيح

]متطلب إمكانية النفاذ مأخوذ 
 B امللحق يف ار املذكورمن املعي

 يتعني ملؤه من جانب املور د[ –

يتعني ملؤه  –نعم/ال ]
 جانب اهليةة املشرتية[ من

 

 كليا  __
 جزئيا  __
 ال__

 [يتعني ملؤه من جانب املور د]

يتعني ملؤه من ]
 [جانب املور د

]متطلب إمكانية النفاذ مأخوذ 
 [B امللحق يف من املعيار املذكور

  [نعم/ال ]
 ليا  ك__
 جزئيا  __
 ال__

 

]متطلب إمكانية النفاذ مأخوذ 
 [B امللحق يف من املعيار املذكور

  [نعم/ال ]
 كليا  __
 جزئيا  __
 ال__
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 والتدريب القدرات وبناء التوعية في المستخدمة التدريبية والموارد المواد: D الملحق
 ميسورة النفاذال تتااالواال المعلومات لتكنولوجيا العامة المشتريات مجال في

 الموارد التدريبية

ورشة عمل  يف عرض - امليسورة النفاذت تصاال. "املشرتيات العامة لتكنولوجيا املعلومات واال2009ت، تصاالاالحتاد الدويل لال
with-Inclusion/Persons-D/Digital-www.itu.int/en/ITU-  :املوقع يف متاحةتدريبية". 

Disabilities/Pages/Resources.aspx 
 خلطعلى ا يةتدريب وحدةاإلعاقة ملوظفي اخلدمات العامة".  يف لمساواةل. " التدريب 2012لإلعاقة،  يةاأليرلند اهليةة الوطنية

 http://elearning.nda.ieاملوقع:  يف متاحة
CEN ،CENELEC ،ETSI ،2013جمال  يف تجات واخلدماتمشرتيات العامة للمنلالنفاذ األوروبية ل إمكانية . "متطلبات

من التقارير  طائفة(". وهناك 2، املرحلة M 376املفوضية األوروبية والية التقييس لدى ت، )تصاالتكنولوجيا املعلومات واال
 .www.mandate376املوقع:  يف متاحةالنفاذ.  امليسورة تتصاالأدوات ملشرتيات تكنولوجيا املعلومات واال بشأن وضع جمموعة

 تقارير:ومن أهم ال

• D5"  امليسورة تتصاالملنتجات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واال اخلطعلى  املشرتياتأدوات جمموعة : مشرو 
 النفاذ".

• D6"  ت تصاالالامنتجات وخدمات تكنولوجيا املعلومات و  ملشرتيات واملواد الداعمةضافية اإلتوجيهات ال: مشرو
 النفاذ".امليسورة 

 www.mandate376.eu/pc.htm#pc1: املوقع يف متاحان

صميم العاملي". الت علىت تصاالتكنولوجيا املعلومات واال يف املهنيني تدريبل"املناهج  CEN )CWA( 16266 اتفاق ورشة عمل
 ftp://ftp.cen.eu/CEN/Sectors/TCandWorkshops/Workshops/CWA16266.pdfاملوقع:  يف متاح

 الميسورة النفاذ تتااالواال المعلومات مجموعات أدوات مشتريات تكنولوجيا

 رويج(املشرتيات العامة )الن يف التصميم العاملي
 القطا  العام يف جمموعة أدوات للمشرتيات – املشرتيات العامة يف التصميم العاملي سم:اال

 املشرو  املشرتك بني مقاطعة بريغن والبلديتني الرائدتني تامي وكليب. المنظمة:
 النرويج البلد:

 2008خريف  سنة النشر )تقدير(:
URL: www.universelleanskaffelser.no/ 

 (الداوماركجمموعة األدوات من أجل الدعوة إىل تقدمي العطاءات )
 جمموعة األدوات من أجل الدعوة إىل تقدمي العطاءات() Udbudsværktøjskassenسم: اال

 ت(تصاال)وكالة تكنولوجيا املعلومات واال IT- og Telestyrelsenالمنظمة: 
 الداومارك د:البل

  2009ديسمرب يف ، مستحدث2004 سنة النشر:
URL :http://vkassen.itst.dk/ 

file:///C:/Users/schorr/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/YH4JIK8R/www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Persons-with-Disabilities/Pages/Resources.aspx
file:///C:/Users/schorr/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/YH4JIK8R/www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Persons-with-Disabilities/Pages/Resources.aspx
file:///C:/Users/schorr/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/YH4JIK8R/www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Persons-with-Disabilities/Pages/Resources.aspx
http://elearning.nda.ie/
http://www.mandate376/
http://www.mandate376.eu/pc.htm#pc1
ftp://ftp.cen.eu/CEN/Sectors/TCandWorkshops/Workshops/CWA16266.pdf
http://www.universelleanskaffelser.no/
http://vkassen.itst.dk/
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  جمموعة أدوات مشرتيات تكنولوجيا املعلومات )أيرلندا(
 التصميم العاملي لدى اهليةة الوطنية لإلعاقة يف مركز التميزالمنظمة: 

 2007ر فربايسنة النشر: 
URL : www.universaldesign.ie/useandsupply/ict/itprocurementtoolkit 

BuyAccessible Wizard )الواليات المتحدة األمريكية( 

  BuyAccessible Wizardسم:اال
 ات العامةإدارة اخلدمالمنظمة: 

 األمريكية املتحدة الواليات البلد:
 )التحديثات جارية( 2004 سنة النشر )تقدير(:

URL :https://app.buyaccessible.gov/baw/ 

 جمموعة أدوات املشرتيات امليسورة النفاذ )كندا(
 يسورة النفاذجمموعة أدوات املشرتيات امل سم:اال

 Industry Canada (ic.gc.ca)المنظمة: 
 كندا  البلد:

  )تقدير(: سنة النشر
URL :/www.apt.gc.ca 

http://www.universaldesign.ie/useandsupply/ict/itprocurementtoolkit
http://www.universaldesign.ie/useandsupply/ict/itprocurementtoolkit
https://app.buyaccessible.gov/baw/
http://www.apt.gc.ca/
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تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
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االحتــــاد الــــدويل لالتصــــاالت
مكـتب تنميـــــة االتصـــــاالت
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