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،(G3ict) 'أعد تقرير االحتاد الدويل لالتصاالت هذا بالتعاون مع 'املبادرة العاملية لشمولية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
.حتت إشراف شعبة املبادرات اخلاصة يف مكتب تنمية االتصاالت يف االحتاد الدويل لالتصاالت
:املؤلفون الرئيسيون
G3ict  وشارك اخلبريان من املبادرة العاملية.خبري االحتاد الدويل لالتصاالت ماندال مسيمانغ هو املؤلف الرئيسي هلذا التقرير
دونال رايس وكالس تورين يف وضع وحدة إطار السياسة النموذجية للمشرتيات العامة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
.امليسورة النفاذ
:املسامهان
(G3ict)  املؤسس واملدير التنفيذي للمبادرة العاملية لشمولية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،أكسل لوبلوا
 رئيسة شعبة املبادرات اخلاصة،سوزان شور
:املراجعون
ما كان وضع السياسات النموذجية املشرتكة بني االحتاد واملبادرة ممكنا لوال املسامهة من جانب اخلرباء الضالعني يف تطوير
 بصفتهم منظمني أو دعاة أو مشاركني من دوائر،وتعزيز وتنفيذ حلول إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
: وال بد من االعرتاف بفضل املراجعني التالية أمساؤهم ملا قدموه من مسامهة ومشورة ودعم،الصناعة
Gunela Astbrink, GSA InfoComm (Australia)
Francesca Cesa Bianchi, G3ict, Global Initiative for Inclusive ICTs
Judy Brewer, W3C – WAI
Simão Campos, ITU-T
David Capozzi, U.S. Access Board
Kevin Carey, Royal National Institute for the Blind (U.K.) and World Blind Union
Monica Duhem, Hearcolors (Mexico)
PJ Edington, IBM
Chiara Giovannini, ANEC (Belgium)
Larry Goldberg, Carl and Ruth Shapiro Family National Center for Accessible Media at WGBH (United
States)
Sven-Eric Hargeskog, Swedish Development Agency (Sweden)
Alex Li, Microsoft Corporation
Peter Looms, Danish Broadcasting Corporation (retired), Chair of the ITU-T Focus Group on Audio Visual
Accessibility (Denmark)
Ileana M. Martinez, Standards Coordination Office, National Institute of Standards and Technology
(United States)
Phosa Mashangoane, Independent Communications Authority of South Africa (South Africa)
Susan Mazrui, AT&T
Mary Jo Mueller, IBM Research, Human Ability & Accessibility Center
Pilar Orero, HBB4All (Spain)
Robert Pearson, Accessible Media Inc. (Canada)
Andrea Saks, ITU-T Joint Coordination Activity on Accessibility and Human Factors
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Anne Marie Rohally, Microsoft Corporation
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. ال جيوز استنساخ أي جزء من هذه املنشورة بأي وسيلة كانت إال بإذن خطي مسبق من االحتاد الدويل لالتصاالت.مجيع احلقوق حمفوظة
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توطئة
متثل إمكانية نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أولوية بالنسبة ألعضاء االحتاد الدويل
لالتصاالت .ويف املؤمتر العاملي األخري لتنمية االتصاالت أقر أعضاء االحتاد بضرورة متكني املليار شخص الذين يعيشون مع
شكل ما من أشكال اإلعاقة من استخدام تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات لتحقيق مآرهبم .فكيف ميكننا إذا أن جنعل إمكانية
النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حقيقة واقعة
وإمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تعين إزالة احلواجز مبا يكفل متكني األشخاص ذوي اإلعاقة من استخدام
هذه التكنولوجيا .وتتوقف هذه احلواجز على شكل اإلعاقة اليت يعيش معها الشخص .وقد مت يف املنشورين السابقني' ،إتاحة
النفاذ إىل اهلواتف واخلدمات املتنقلة' و'متكني النفاذ إىل التلفزيون' ،توثيق احتياجات النفاذ لألشخاص ذوي اإلعاقة من حيث
الرؤية والسمع واحلركة والرباعة واإلدراك.
ومن اخلطوات الرئيسية جلعل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حقيقة واقعة هو إقامة بيةة متكينية لتيسري النفاذ إىل هذه
التكنولوجيا ،متاما كما سبق أن وفرت البلدان بيةات متكينية للتنافس يف تقدمي خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وقبل
زهاء عشر سنوات ،وضعت البلدان من شىت أحناء العامل سياسات وأطرا تنظيمية أطلقت العنان لنمو مل يسبق له مثيل
يف اخلدمات املتنقلة ويف استخدام اإلنرتنت .وأدت هذه األطر إىل مستويات نفاذ شامل وخدمة شاملة فاقت خيال واضعي
السياسات يف السنوات الفائتة .إذ من املتوقع أن يكون عدد اشرتاكات اهلاتف املتنقل قد بلغ ،حبلول هناية عام  ،2014ما
يقرب من  7مليارات اشرتاك وعدد مستعملي اإلنرتنت حوايل  3مليارات مستعمل.
وعلى الرغم من خطوات التقدم هذه ،بادر عدد قليل جدا من البلدان حىت اليوم إىل ضمان مشاركة األشخاص ذوي
اإلعاقة يف هذه الثورة التكنولوجية .فما زال األشخاص ذوو اإلعاقة يواجهون حواجز يف استخدام تكنولوجيا املعلومات
واالتصاال ت .وإنين أعتقد أن وضع وتنفيذ أطر لسياسات نفاذ وطنية إىل هذه ال تكنولوجيا سوف يؤديان إىل ومو مل
يسبق له مثيل يف إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاال ت ويف متكني األشخاص ذوي اإلعاقة .ولسوف
يتمتع بتأثري هذه السياسات العديد من الفةات األخرى ،ومنهم املهاجرون وكبار السن واألميون ،ولسوف تفتح األبواب
أمام مشولية التعليم والعمالة واخلدمات الصحية.
وقد وضع تقرير السياسة النموذجية بشأن إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هذا مبثابة أداة يف يد
واضعي السياسات الوطنية واهليةات التنظيمية لكي تتمكن من وضع أطر سياسات النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاال ت اخلاصة هبا .ويشتمل التقرير على ست وحدات تركز على جوانب خمتلفة من إمكانية النفاذ إىل هذه
ال تكنولوجيا (تعديالت على اإلطار القانوين القائم لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ونفاذ اجلمهور إىل تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت وإىل االتصاالت املتنقلة وإىل الربامج التلفزيونية/الفيديوية ومتكني املشرتيات العامة من تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت امليسورة النفاذ) حبيث تتمكن البلدان من ترتيب أولويات التنفيذ لديها .والنهج املتبع يف كل هذه
الوحدات هو وضع سياسات وطنية بالتشاور مع األشخاص ذوي اإلعاقة.
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وقد طلب أعضاء االحتاد الدويل لالتصاالت ،يف التقرير النهائي للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام  ،2014املساعدة
يف صوغ السياسات الوطنية واإلقليمية واألطر التنظيمية يف جمال النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ودحدوين
األمل يف أن يكون هذا التقرير مبثابة مصدر قيم ألعضاء االحتاد ومجيع أصحاب املصلحة يف سعيهم لنجاح تنفيذ سياسات
إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف بلداهنم .ويسعدين أن أتقدم خبالص تقديري إىل زمالئنا يف املبادرة
العاملية لشمولية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ) (G3ictالذين وضعنا معهم هذا التقرير وكذلك إىل املؤلفني ومجيع
أصحاب املصلحة الذين قدموا تعليقاهتم القيمة عليه.
وأنا واثق من أننا نستطيع أن جنعل إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حقيقة واقعة .دعونا اآن ننتقل من
األقوال إىل األفعال ونبدأ يف صوغ سياسات إمكانية النفاذ إىل هذه التكنولوجيا وتنفيذ هذه السياسات ورصدها بالتشاور الوثيق
مع األشخاص ذوي اإلعاقة.

براهيما سانو
مدير
مكتب تنمية االتصاالت
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كلمة الناشر

ميثل هذا التقرير تتوجيا لسبع سنوات من التعاون بني االحتاد الدويل لالتصاالت واملبادرة العاملية لشمولية تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ) (G3ictيف مجع املمارسات الفضلى وتيسري عمليات التبادل بني واضعي السياسات وممثلي منظمات األشخاص
ذوي اإلعاقة وقادة الصناعة مما يفضي إىل تعزيز إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت امتثاال ألحكام اتفاقية
األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
وتتطلب ترمجة تلك األحكام إىل سياسات وقوانني ولوائح العناية يف وضع إطار متكيين للنفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .كما أن األنوا املختلفة من معدات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -من قبيل نقاط النفاذ العمومية
إىل هذه التكنولوجيا ،واألجهزة واخلدمات املتنقلة ،والربامج واملعدات التلفزيونية والفيديوية ،واملواقع على شبكة الويب ،وكذلك
املشرتيات العامة لكل أصناف هذه التكنولوجيا  -تتطلب حلول نفاذ متميزة تشمل فةات خمتلفة من أصحاب املصلحة .وميكن
التوصل إىل هذه احللول باتبا ن هج مشرتكة واالستفادة من االبتكارات التكنولوجية واعتماد املعايري الدولية اليت تضمن وفورات
احلجم واليت تتيح فرصا كبرية أمام األشخاص ذوي اإلعاقة .وتستدعي كل وحدة يف هذا التقرير هنجا مشرتكا يتمثل يف حتديد
خطط التنفيذ املفصلة وتنفيذ أهداف حمددة بوضوح تقوم على أساس مشاورات جارية بني دوائر الصناعة ومقدمي اخلدمات
ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة ومنظمات وضع املعايري وواضعي السياسات واهليةات التنظيمية.
وهكذا ،فإن الوحدات الست يف هذا التقرير توفر أطر سياسات مستوحاة من ممارسات فضلى قائمة وتكنولوجيات متاحة من
أحناء العامل ،وهي تؤكد كلها على األمهية احلامسة إلقامة العمليات اليت يشارك فيها أصحاب املصلحة الضالعون يف وضع ورصد
سياسات النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بالعمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة.
ويف إطار منظومة األمم املتحدة ،تنهض ريادة االحتاد يف تعزيز إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بدور هام
يف حتقيق وعود اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .وما كان هذا التقرير لريى النور لوال االلتزام القوي بإمكانية النفاذ إىل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من جانب الفريق التنفيذي بأكمله لدى االحتاد ،ولوال الدعم والتشجيع من جانب السيد
براهيما سانو ،مدير مكتب تنمية االتصاالت يف االحتاد ،واجلهود املتفانية من جانب السيدة سوزان شور ،رئيسة دائرة املبادرات
اخلاصة يف مكتب تنمية االتصاالت ،اليت أشرفت على هذا املشرو واطمأنت إىل أن حمتوياته تليب احتياجات أعضاء االحتاد
الدويل لالتصاالت.
وعملية حترير هذا التقرير ومراجعته ،بعد جناح االنتهاء من جمموعة أدوات إمكانية النفاذ اإللكرتوين اليت شارك يف وضعها االحتاد
واملبادرة العاملية لشمولية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،تثبت مرة أخرى فوائد مشاركة أصحاب املصلحة املتعددين.
ويف هذا املقام ،نود أن نعرب عن خالص تقديرنا إىل مجيع املسامهني ومراجعي الوحدات الذين سامهوا حبكمتهم وخربهتم
يف وضع هذا التقرير ،وإىل السيدة ماندال مسيمانغ ،الكاتبة الرئيسة للتقرير ،اليت بذلت كل ما يف وسعها الستكمال هذه املهمة
اجلبارة مبا لديها من معرفة متعمقة وفهم متعمق يف العمليات التنظيمية ووضع السياسات.
ودحدونا األمل ،أن تسهم هذه السياسات النموذجية يف تيسري وضع سياسات إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت على حنو أسر وأجنع يف مجيع أحناء العامل ،وأن متهد السبيل ملشاركة فعالة من جانب أصحاب املصلحة املتعددين
يف تعزيز تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت امليسورة النفاذ ،وهو عنصر أساسي يف متكني حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
يف عاملنا الرقمي.

أكسيل لوبلوا
الرئيس واملدير التنفيذي
املبادرة العاملية لشمولية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
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أهداف هذا التقرير
وضع تقرير السياسة النموذجية بشأن إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لفائدة واضعي السياسات واهليةات
التنظيمية وأصحاب املصلحة اآخرين يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الضالعني يف مسائل هذه التكنولوجيا و/أو
مسائل اإلعاقة ،مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة والربملانيني .ويتناول هذا التقرير جمموعة
من جوانب قطا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وهو يهدف إىل املساعدة يف وضع السياسات يف جمال نفاذ اجلمهور إىل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإىل االتصاالت املتنقلة والربامج التلفزيونية/الفيديوية 1وإمكانية النفاذ إىل شبكة الويب
واملشرتيات العامة .وهو يوفر أيضا إطارا للبلدان لكي تضع السياسات ،من خالل التشريعات واللوائح واملعايري واملبادئ
التوجيهية ،واإلطار املؤسسي إلمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وهو يعرتف ،يف كثري من احلاالت وعلى
وجه اخلصوص فيما يتعلق بإطار سياسة اإلعاقة ،بأن من شأن "القانون غري امللزم" أو املبادرات الطوعية والتفاوض يف وضع
خرائط الطريق ومدونات قواعد السلوك واالمتثال هلا أن تكون فعالة أيضا يف تعزيز النفاذ املنصف إىل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت لألشخاص ذوي اإلعاقة يف بيةة تكنولوجيا سريعة التغري ،وهو يقدم هبذه الصفة إرشادات بشأن الن هج التنظيمية
والطوعية على السواء.
وقد أعد هذا التقرير وفقا التفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة (فيما بعد االتفاقية) ومتاشيا مع جمموعة أدوات
سياسات نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،اليت شارك يف وضعها االحتاد الدويل لالتصاالت
واملبادرة العاملية لشمولية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ) .(www.e-accessibilitytoolkit.orgويتوقف النجاح يف حتقيق
األهداف املنصوص عليها يف االتفاقية على اعتماد وتنفيذ السياسات يف وقت مبكر من جانب كل بلد .ويتعني على كل بلد
أن يقرر بشأن السياسات ذات الصلة واجلدول الزمين للتنفيذ وفقا للظروف اليت ينفرد هبا .وسوف يساعد هذا التقرير البلدان
على فهم اخلطوات واملتطلبات الالزمة عموما لتعزيز إمكانية نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة ويوفر اإلرشاد يف اجملاالت اليت ميكن
تكييفها لتلبية متطلبات الظروف الوطنية.

اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
تتناول اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مغبة استبعاد األشخاص ذوي اإلعاقة من املشاركة على قدم
املساواة يف اجملتمع من خالل تعريف إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كجزء أصيل من احلقوق العامة
إلمكانية النفاذ على نفس املرتبة مع إمكانية النفاذ إىل البيةة املادية والنقل .وقد دخلت االتفاقية حيز النفاذ يف مايو 2008
وهي تكرس املبدأ القائل إن األشخاص ذوي اإلعاقة جيب أن يكونوا قادرين على التمتع حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية
على قدم املساواة مع اآخرين .وهي أول معاهدة دولية من معاهدات حقوق اإلنسان تتطلب أن تكون تكنولوجيا ونظم
املعلومات واالتصاالت يف متناول األشخاص ذوي اإلعاقة كشرط ضروري للتمتع الكامل هبذه احلقوق األساسية دون متييز.
وتوفر أحكام االتفاقية األساس حلقوق اإلنسان فيما يتعلق بالسياسات والربامج القائمة اليت وضعتها البلدان ،مثل سياسات
توفري اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل فيما يتعلق باالتصاالت اهلاتفية والربامج الفيديوية و/أو النفاذ إىل شبكة الويب ،وحتديد
خارطة طريق واضحة للدول األطراف اليت تفتقر إىل هذه السياسات.
_______________

 1تتناول وحدة إطار السياسة إلمكانية النفاذ إىل الربامج التلفزيونية/الفيديوية مجيع أشكال الربامج الفيديوية سواء املنقولة بواسطة البث التقليدي
أو الرقمي أو تلفزيون بروتوكول اإلنرتنت أو الكبل أو الساتل أو شبكات البث التلفزيوين اهلجني بالنطاق العريض ) (HBB TVأو نظام البث
املتكامل بالنطاق العريض ) .(IBBوالنهج املتبع حمايد من حيث التكنولوجيا ،ومهما كانت املنصة فإن اهلدف من السياسة هو التأكد من أن
األشخاص ذوي اإلعاقة ال يواجهون أي حواجز يف متابعة الربامج أو استخدام أدلة الربامج اإللكرتونية أو أجهزة التحكم عن بعد أو أجهزة
التلفزيون يف مجيع املنصات.
x

تقرير السياسة النموذجية بشأن إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
وتنص املادة  9من االتفاقية على االلتزامات العامة للدول األطراف بضمان متتع األشخاص ذوي اإلعاقة بالنفاذ إىل تكنولوجيا
ونظم املعلومات واالتصاالت .وتوسع املواد  21و 29و 30هذا النطاق وتشري إىل وسائط اإلعالم واالتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت مبثابة منصات لتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف حرية التعبري والرأي واحلصول على املعلومات
واملشاركة يف احلياة السياسية والعامة واملشاركة يف احلياة الثقافية وأنشطة الرتفيه والتسلية والرياضة .وتدعو هذه املواد مجاعيا إىل
توفري النفاذ إىل احملتوى واالتصاالت واملعلومات واملعدات والربجميات والواجهات احلاسوبية .وكذلك تدعو الدول األطراف إىل
أن تشجع القطا اخلاص على تقدمي املنتجات واخلدمات امليسورة النفاذ.
وقد حددت إمكانية النفاذ يف املادة ( 3و) من االتفاقية كواحدة من مبادئها العامة الثمانية ،وأرسيت فيها إمكانية النفاذ ،مبا يف ذلك
النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،كشرط لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة من ممارسة حرياهتم األساسية وحقوق اإلنسان.
وتعرف املادة " 2االتصاالت" بطريقة مشولية تتضمن مجيع الوسائل املمكنة للتواصل مبا فيها "اللغات وعرض النصوص وطريقة
برايل واالتصال عن طريق اللمس وحروف الطباعة الكبرية والوسائط املتعددة امليسورة االستعمال ،فضال عن أساليب ووسائل
وأشكال االتصال املعززة والبديلة ،اخلطية والسمعية ،وباللغة املبسطة والقراءة بواسطة البشر ،مبا يف ذلك تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت امليسورة االستعمال" اليت ميكنها إزالة احلواجز اليت حتول دون متتع األشخاص ذوي اإلعاقة حبرياهتم األساسية
وحقوق اإلنسان.
وكانت الغالبية العظمى من الدول األعضاء يف االحتاد قد صدقت على االتفاقية وقت نشر هذا التقرير.

التحديات التي يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة
تؤيد قوانني وسياسات ولوائح تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عموما مبادئ النفاذ الشامل إىل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .وهي تقوم بذلك من خالل الرتكيز على توفري إطار لتسهيل نشر شبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
وتوفري اخلدمات واملنتجات بأسعار معقولة ومحاية املستهلك وتوفري خدمات الطوارئ اليت ميكن التعويل عليها .وهتدف القوانني
إىل تلبية احتياجات مجيع املستعملني .ومع ذلك ،ولةن كانت هذه القضايا على صعيد الواقع ذات صلة باملستعملني ذوي
اإلعاقة ،فإن احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة خمتلفة وتتطلب املزيد من الرتكيز املتعمد على إمكانية النفاذ من جانب
املشرعني وواضعي السياسات واهليةات التنظيمية.
وتتطلب بعض التحديات اليت يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة ،الواردة يف خمتلف وحدات هذا التقرير ،ما يلي:
توفر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت امليسورة النفاذ (أي النفاذ إىل معدات املستعمل النهائي ،مثل األجهزة احملمولة
•
يدويا وأجهزة التلفزيون واأللواح واحلواسيب) ميزات من شأهنا متكني األشخاص ذوي اإلعاقة من استخدام تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت على حنو فعال .وغالبا ما تكون هناك حتديات فيما يتعلق بتوفر هذه املعدات والقدرة على
حتمل تكاليفها واليت قد تكون ،عندما ميكن احلصول عليها ،بتكلفة إضافية للمستعمل النهائي .وحىت عندما
ال يكون هناك أي تكلفة إضافية ،وتكون ميزات نفاذ املعاقني مندجمة يف اجلهاز (يف األجهزة احملمولة مثال) ،غالبا
ما يتطلب األمر التوعية والتدريب والتعليم لكل من املستعملني ومقدمي اخلدمات من أجل إزالة احلاجز أمام إمكانية
النفاذ.
النفاذ إىل التكنولوجيات املساعدة جماين أو متاح بتكلفة منخفضة من خالل اإلعانات أو املنح .مرة أخرى هناك
•
حاجة إىل تدريب األشخاص ذوي اإلعاقة وأولةك الذين يساعدوهنم يف استخدام التكنولوجيات وامليزات املتاحة.
تنظيم املنتجات وخطط التعريفات حبيث تتعرف األساليب اليت يستخدم هبا األشخاص ذوو اإلعاقة اخلدمات –
•
من قبيل رزم االتصاالت املتنقلة النصية فقط للمستخدمني الصم أو ضعاف السمع.
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•

•

النفاذ إىل اخلدمات والواجهات احلاسوبية يضمن أن احملتوى على التلفزيون أو اإلنرتنت أو يف غريمها من الوسائط
اإللكرتونية متاح يف أنساق ميسورة النفاذ  -من قبيل استخدام عروض نصية مغلقة للمستعملني الصم أو ضعاف
السمع ووصف مسعي للمستعملني املكفوفني أو ضعاف البصر .وهناك حاجة أيضا إىل محالت توعية بشأن توفر
احملتوى امليسور النفاذ.
يتناول النفاذ إىل خدمات العمالء االحتياجات اخلاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة.

تناول المسائل الرئيسية في تعزيز إمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتااالت
نظرا للتحديات اليت يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة ،يعرض هذا التقرير املمارسة الفضلى لوضع السياسات وتنفيذها عرب
جمموعة من القطاعات الفرعية يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وهي االتصاالت العامة واالتصاالت املتنقلة والربامج
التلفزيونية/الفيديوية وشبكة اإلنرتنت واملشرتيات العامة .ويف كل وحدة ،يتوخى النهوض مببادئ املمارسات الفضلى التالية:
تعميم إمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتااالت من خالل لغة وتعاريف وأحكام مشولية يف السياسات
•
والقوانني واللوائح؛ ومن خالل إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة كمستفيدين من صناديق اخلدمة الشاملة والنفاذ
الشامل أو أي آليات متويل أو برامج أخرى متعلقة بقطا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 2وتوسيع نطاق أهداف
اخلدمة الشاملة/النفاذ الشامل حبيث يشمل إمكانية النفاذ باإلضافة إىل توفر خدمات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت بتكلفة معقولة.
تحديد الخطوات الرئيسية اليت ميكن اختاذها بسرعة لتعزيز إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
•
من قبيل ضمان توفر األجهزة (اهلواتف العامة واملتنقلة وأجهزة التلفزيون) امليسورة النفاذ.
النهوض بالتوعية بين أصحاب المالحة الرئيسيين من خالل تعزيز إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات
•
واالتصاالت من خالل برامج التوعية العامة والعمل مع دوائر الصناعة لتطوير املنتجات املصممة عامليا ومجع التقارير
عن التطورات فيما يتعلق بإمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ونشرها.
بناء توافق اآلراء ووضع السياسات الشمولية من خالل تشجيع النقاش واخلطاب على الصعيد الوطين ،بإقامة
•
احملافل واللجان املتخصصة ،ومن خالل وضع اللوائح الشمولية وعمليات التشاور مع اجلمهور وتشجيع وضع
مدونات قواعد السلوك واملواثيق الطوعية.
الجهود التعاونية من خالل تعزيز الشراكات بني القطاعني العام واخلاص وتشجيع استخدام إعانات صناديق اخلدمة
•
الشاملة وتعزيز الشراكات األخرى لتحفيز البحث والتطوير يف دوائر الصناعة ،يف جماالت من قبيل تعرف الصوت
وواجهات حتويل النص إىل كالم باللغات احمللية – لضمان اجلدوى واالهتمام على الصعيد احمللي.
التشجيع على وضع أهداف واضحة وتقديم تقارير دورية لرصد التنفيذ باحلرص على التفويض الواضح
•
للمسؤولية ،مبا يف ذلك حتديد من هو املسؤول وعن أي جوانب يف تعزيز إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.
تشجيع التدريب وبناء القدرات والربامج التعليمية يف جمال التوعية باإلعاقة.
•
_______________

 2ميكن استخدام صناديق أخرى لتعزيز إمكانية النفاذ إىل الربامج التلفزيونية/الفيديوية ،مبا يف ذلك صناديق اإلنتاج أو النهوض بالصناعة الثقافية.
ومن الناحية املثالية ،تستخدم هذه الصناديق فقط إلنتاج احملتوى امليسور النفاذ .ومن األمثلة على هذا النو من الصناديق هو صندوق إمكانية
النفاذ إىل البث اإلذاعي الذي أنشئ يف إطار سياسة اهليةة الكندية لإلذاعة والتلفزيون واالتصاالت  .CRTC 2012-430ومن الصناديق األخرى
األعم ’وكالة تنمية الوسائط والتنو ‘ اليت متول صناعة الوسائط والبث اإلذاعي يف جنوب إفريقيا.
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تنظيم هذا التقرير
نظرا الستمرار تطور التقنيات وبيةات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،حددت االتفاقية االلتزامات فيما يتعلق بالنتائج املرجوة
حبسب جماالت التطبيق وليس من حيث التقنية احملددة .ومتاشيا مع ذلك ،يعرتف تقرير السياسة النموذجية بشأن إمكانية النفاذ
إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بأن األمر منوط بواضعي السياسات واهليةات التنظيمية واجملتمع املدين ودوائر الصناعة
الستبانة وحتديد احللول املصممة خصيصا لتلبية االحتياجات اخلاصة بكل بلد والعمل يف الوقت ذاته على االستفادة إىل أقصى
حد ممكن من املعايري الدولية ووفورات احلجم على الصعيد العاملي خلفض التكاليف وتعزيز قابلية التشغيل البيين.
ويعرتف هذا التقرير أيضا بأن من املمكن ،تبعا لإلطار القانوين واملؤسسي للبلد ،أن تلقى املسؤوليات عن خمتلف جوانب سياسة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتنظيمها على عاتق هيةات خمتلفة ،وبالتايل احتمال احلاجة إىل أكثر من سياسة يف بلد ما.
ويقر التقرير ،عالوة على ذلك ،بأنه من أجل توفر إطار شامل ملسألة إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،قد
يستدعي األمر االستعانة بطائفة من األدوات ،مبا يف ذلك القوانني والسياسات واللوائح واملعايري ومدونات التنظيم الذايت/املشرتك
واملبادئ التوجيهية ،حسب مقتضى احلال .وتبعا لذلك يأيت هذا التقرير يف ست وحدات يشمل كل منها األدوات األساسية
اليت دحتاج إىل النظر فيها واضعو السياسات واهليةات التنظيمية من أجل حتسني إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت:
الوحدة  :1اإلطار القانوني والسياساتي والتنظيمي إلمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتااالت،
•
توفر حملة عامة عن األحكام الرئيسية اليت ينبغي أن تدرج يف التشريعات األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
من أجل تعميم النفاذ إىل هذه التكنولوجيا يف إطار تنظيمي وسياسايت وطين.
الوحدة  :2إطار إمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتااالت عبر النفاذ العمومي ،تشمل شروط
•
الرتخيص النموذجية واملبادئ التوجيهية وقائمة مرجعية بشأن النفاذ العمومي.
الوحدة  :3إطار السياسة إلمكانية النفاذ إلى االتااالت المتنقلة ،توفر سياسة وموذجية تدعمها مدونة وموذجية
•
لقواعد السلوك وأحكام وموذجية من املتوخى تضمينها يف لوائح الستخدامها تبعا لإلطار القانوين للبلد.
الوحدة  :4إطار السياسة إلمكانية النفاذ إلى البرامج التلفزيونية/الفيديوية ،تشمل سياسة وموذجية إىل جانب
•
ملحق مع إحاالت مرجعية إىل لوائح النفاذ إىل الربامج التلفزيونية/الفيديوية يف بلدان خمتارة.
الوحدة  :5إطار السياسة إلمكانية النفاذ إلى شبكة الويب ،حتدد سياسة وموذجية وتزود القارئ باملوارد الالزمة
•
لتنفيذ السياسات وباملراجع التقنية.
الوحدة  :6إطار السياسة للمشتريات العامة لتكنولوجيا المعلومات واالتااالت الميسورة النفاذ ،تشمل سياسة
•
وموذجية وحتدد متطلبات األداء الوظيفي إىل جانب استمارة وموذجية إلمكانية النفاذ إىل املنتجات والتدريب
واملواد املرجعية.
وقد صممت هذه الوحدات الست للمساعدة يف وضع سياسة للنفاذ العمومي إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإىل
االتصاالت املتنقلة والربامج التلفزيونية/الفيديوية 3وإمكانية النفاذ إىل شبكة الويب واملشرتيات العامة .وال تغطي وحدات هذا
التقرير بعض جماالت إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتكنولوجيات املساعدة ،كتلك اليت ختص التعليم
أو العمالة أو إعادة التأهيل أو احلكومة احمللية أو التصويت أو اخلدمات املالية أو النقل .ومع ذلك يشجع إىل حد كبري التشاور
_______________

 3تتناول وحدة إمكانية النفاذ إىل الربامج التلفزيونية/الفيديوية مجيع أشكال الربامج الفيديوية سواء املنقولة بواسطة البث التقليدي أو الرقمي
أو تلفزيون بروتوكول اإلنرتنت أو الكبل أو الساتل أو شبكات البث التلفزيوين اهلجني بالنطاق العريض ) (HBB TVأو نظام البث املتكامل بالنطاق
العريض ) .(IBBوالنهج املتبع حمايد من حيث التكنولوجيا ،ومهما كانت املنصة فإن اهلدف من السياسة هو التأكد من أن األشخاص ذوي اإلعاقة
ال يواجهون أي حواجز يف متابعة الربامج أو استخدام أدلة الربامج اإللكرتونية أو أجهزة التحكم عن بعد أو أجهزة التلفزيون.
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والتنسيق بشأن مسائل إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فيما يتعلق هبذه اجملاالت من أجل تقاسم املوارد
واحللول وبرامج بناء القدرات.
وهناك اجتاه يف التنظيم ووضع السياسات حنو التقارب واحلياد التكنولوجي .ومع ذلك ،ونظرا ألن احتياجات ومتطلبات إمكانية
نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة ختتلف باختالف ومط تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (مثل احلواسيب يف مراكز النفاذ العمومية
واملهاتفة املتنقلة والتلفزيون واملواقع على شبكة الويب) فقد مت تنظيم هذا التقرير ملعاجلة هذه االحتياجات احملددة.
وميكن أن تستخدم كل وحدة يف هذا التقرير لوضع سياسة قائمة بذاهتا أو ميكن دجمها مع وحدات أخرى عندما تكون مثة هيةة
واحدة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مسؤولة عن االتصاالت عموما واالتصاالت اإللكرتونية وخدمات الربامج
التلفزيونية/الفيديوية و/أو إمكانية النفاذ إىل شبكة الويب .ومع ذلك ،وحىت يف هذه السيناريوهات ،قد يكون من األنسب نشر
سياسات منفصلة ميسورة النفاذ ،وذلك تبعا ملدى تطور السوق ومستوى التداخل بني موردي هذه اخلدمات .فقد يكون من
قصر مقدمو خدمات الربجمة الفيديوية املرخص هلم 4واهليةات التنظيمية اهتمامهم على سياسة
األسهل مثال إنفاذ االمتثال إذا َ
نفاذ حمددة للربامج التلفزيونية/الفيديوية (انظر السياسة النموذجية إلمكانية النفاذ إىل الربامج التلفزيونية /الفيديوية) ومقدمو
خدمات االتصاالت أو تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/هيةات تنظيم االتصاالت على سياسة إمكانية النفاذ املتنقل (انظر
السياسة النموذجية إلمكانية النفاذ إىل االتصاالت املتنقلة) .ويرتك القرار يف هذا الشأن للبلد القائم بالتنفيذ .ويستخدم هذا
التقرير مصطلح "تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت" حبيث يشمل االتصاالت عموما واالتصاالت اإللكرتونية وشبكة اإلنرتنت
والربامج التلفزيونية/الفيديوية.
وقد صممت وصيغت الوحدات على أساس هنج مماثل ،ويستهدف كل منها ما يلي:
• شرح أهداف إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املرجو حتقيقها واخلطوات املطلوبة لتحقيق هذه األهداف؛
تزويد واضعي السياسات الوطنية واهليةات التنظيمية بنهج عمومي ميكن اعتماده ونص وموذجي ميكن استخدامه
•
وتكييفه لتلبية احتياجات بلد معني؛
تضمني شروح ملساعدة البلدان على فهم األساس لبعض الشروط املقرتحة (مثال ذلك أن االلتزامات املنبثقة من
•
االتفاقية مشار إليها يف الوحدة  1ويف السياسات النموذجية ملساعدة األطراف املوقعة على ضمان االمتثال لالتفاقية)؛
توفري الشروح اليت تسلط الضوء على املسائل اليت هتم البلدان لكي تنظر يف تكييف الوحدة  1والسياسات النموذجية
•
لتلبية متطلباهتا الوطنية (مثال ذلك ،االعتبارات احملددة من حيث عدد السكان ومستوى التعلم واإلطار املؤسسي
واملعايري املعتمدة)؛
تضمني التذييالت واألدوات الداعمة ،مثل املعلومات املفيدة لواضعي السياسات الوطنية واهليةات التنظيمية الذين
•
تنقصهم الدراية بسياسة إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملبادئ التوجيهية وقوائم املراجعة
وأمثلة للسياسات القائمة واملدونات النموذجية لقواعد السلوك أو اللوائح النموذجية ،حسب االقتضاء تبعا للموضو
والوالية القضائية.
لذا يتضمن هذا التقرير طائفة واسعة من املعلومات ملساعدة املشرعني واهليةات التنظيمية وواضعي السياسات يف صوغ سياسات
نفاذ شاملة وسليمة حمددة الحتياجاهتم وظروفهم اخلاصة ،آخذين يف االعتبار التطورات التكنولوجية .ونظرا لسرعة تطور البيةة
التكنولوجية ،تشجع البلدان على وضع آليات وعمليات إلجراء مراجعات دورية لسياساهتا وصكوكها القانونية لضمان أفضل
وسيلة لتسخري الفرص التكنولوجية اجلديدة ومعاجلتها لتعزيز إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
_______________

 4يستخدم وموذج سياسة إمكانية النفاذ إىل الربامج التلفزيونية/الفيديوية يف الوحدة  4مصطلح "مقدم اخلدمة املرخص له" لإلشارة إىل اجلهة
املسؤولة عن تقدمي الربامج التلفزيونية/الفيديوية وفقا لكل إطار قانوين وتنظيمي وطين ،مبا يف ذلك هيةات البث ومشغلي الشبكات الكبلية والساتلية
وغريها من خدمات الربامج الفيديوية املرخص هلا ألغراض االستقبال من قبل اجلمهور.
xiv

تقرير السياسة النموذجية بشأن إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

الوحدة  :1اإلطار القانوني والسياساتي والتنظيمي إلمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات
واالتااالت
ميكن أن تكون هذه الوحدة مبثابة أداة ملساعدة واضعي السياسات من خالل حتديد التعديالت الواجبة يف تشريعات قطا
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القائمة واليت من شأهنا أن تعزز النفاذ إىل هذه التكنولوجيا .ويستند األساس املنطقي هلذا
النهج على اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة (فيما يلي االتفاقية) اليت تنص يف ديباجتها على أن تعميم
مسائل اإلعاقة يف مجيع األطر هي "جزء ال يتجزأ من اسرتاتيجيات التنمية املستدامة".
وتوفر سياسات وتشريعات قطا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اإلرشاد للهيةات التنظيمية الوطنية واهليةات احلكومية األخرى
يف جمال وضع السياسات والتنظيم فيما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وحتدد السياسة والقانون متطلبات املؤسسات
ذات الصلة وكذلك حدود والياهتا .ويف كثري من األحيان ال تستطيع الوزارات واهليةات التنظيمية الوطنية أن تضع السياسات
أو اللوائح يف غياب "قوانني متكينية" حىت لو توفرت اإلرادة للقيام بذلك.
لذا يزود هذا التقرير واضعي السياسات واملشرعني باملعلومات األساسية عن جوانب النفاذ الرئيسية إىل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت من حيث التدابري القانونية والسياساتية والتنظيمية وكذلك التوصيات القانونية والسياساتية والشروط النموذجية اليت
ميكن تضمينها يف التشريعات القائمة للتأكد من أن احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة هي جزء ال يتجزأ من اإلطار القانوين
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأهنا تصب يف السياسة العامة واإلطار التنظيمي.
ويعكف الكثري من البلدان على تعديل تشريعاهتا يف جمال االتصاالت أو البث اإلذاعي أو تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
وذلك ملعاجلة املسائل من قبيل التقارب واألخذ بالنطاق العريض .وهذه الوثيقة هي مبثابة أداة للحرص ،يف تلك العملية ،على
إدراج التعديالت الرئيسية لتعزيز النفاذ يف القوانني اجلديدة .وبديال من ذلك ،قد يرتأي واضعو السياسة استهالل عمليات
تعديل القوانني القائمة خصيصا لتعزيز إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ويف معرض وضع التشريعات والسياسات واللوائح ،أو لدى تنفيذ االسرتاتيجيات "اخلفيفة" مثل مدونات قواعد السلوك الطوعية،
يتسم إشراك منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة بأمهية بالغة .وتنص االتفاقية على أن:

تتشاور الدول األطراف تشاورا وثيقا مع األشخاص ذوي اإلعاقة ،مبن فيهم األطفال ذوو اإلعاقة ،من خالل
املنظمات اليت متثلهم ،بشأن وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية إىل تنفيذ هذه االتفاقية ،ويف عمليات صنع
القرار األخرى بشأن املسائل اليت تتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة ،وإشراكهم فعليا يف ذلك5.

ولذلك تتضمن هذه الوحدة املقرتحات املتعلقة بإشراك األشخاص ذوي اإلعاقة يف وضع القواعد وضمان النفاذ إىل مجيع الوثائق
الصادرة عن اهليةات التنظيمية وواضعي السياسات.
وتبدأ هذه الوحدة بلمحة عامة عن النهج التنظيمية املختلفة اليت تستخدمها البلدان يف خمتلف أحناء العامل ،واليت ترتاوح من
وضع أطر تنظيمية "خفيفة" تشمل التنظيم الذايت واملشارك يف دوائر الصناعة إىل هنج تنظيمية أكثر تقليدية تتطلب إصدار
اللوائح .مث متضي يف حتديد التغيريات الالزمة يف التشريعات القائمة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الالزمة لتعزيز نفاذ
األشخاص ذوي اإلعاقة إىل هذه التكنولوجيا ،مبا يف ذلك التعاريف وسبل إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمليات التشاورية
لوضع أطر النفاذ إىل هذه التكنولوجيا وأطر النفاذ واخلدمات الشاملة ومحاية املستهلك واالتصاالت يف حاالت الطوارئ
ومتطلبات اإلبالغ .كما تتضمن قسما يتناول التغيريات الضرورية يف التشريعات بشأن اإلعاقة أو قوانني حقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة.
_______________
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انظر الفقرة  3من املادة " 4االلتزامات العامة" يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
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تقرير السياسة النموذجية بشأن إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
وأهداف الن هج القانونية والسياساتية والتنظيمية احملددة يف هذه الوحدة هي استحداث إطار قانوين وتنظيمي من شأنه أن يعزز
إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت باختاذ اخلطوات التالية:
مراجعة سياسات وتشريعات ولوائح تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القائمة لتعزيز النفاذ إىل تكنولوجيا
•
املعلومات واالتصاالت؛
التشاور مع األشخاص ذوي اإلعاقة بشأن وضع هذه السياسات والتشريعات واللوائح املنقحة لتكنولوجيا املعلومات
•
واالتصاالت ،مبا يف ذلك إنشاء جلنة معنية بإمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛
توعية األشخاص ذوي اإلعاقة ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة بالسياسات والتشريعات واللوائح املنقحة
•
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛
اعتماد املعايري التقنية وجودة اخلدمة يف إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛
•
إضافة ومراجعة تعاريف التشريعات الرئيسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتعزيز إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا
•
املعلومات واالتصاالت؛
تعديل اإلطار القانوين والتنظيمي للنفاذ الشامل/اخلدمة الشاملة لكي يتضمن إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات
•
واالتصاالت كهدف واضح للنفاذ الشامل/اخلدمة الشاملة وصندوق النفاذ الشامل/اخلدمة الشاملة؛
التأكد من أن متطلبات جودة اخلدمة تأخذ يف االعتبار االحتياجات اخلاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة وتضع معايري
•
اجلودة للخدمات امليسورة النفاذ؛
مراجعة األطر القانونية لالتصاالت يف حاالت الطوارئ لضمان نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل خدمات الطوارئ؛
•
وضع أهداف واضحة واإلبالغ عن تنفيذها سنويا؛
•
تعديل تشريعات اإلعاقة لكي تشري إىل إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
•
يوفر القسم  1من هذه الوحدة  -خيارات التنظيم  -املعلومات األساسية ،وخصوصا ألصحاب املصلحة يف إمكانية النفاذ إىل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذين يعوزهم اإلملام خبيارات التنظيم لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وهو يفسر أيضا
طائفة من النهج التنظيمية املستخدمة يف الوحدتني  2و .3وتتوفر فيه توصيات شىت ومثة نصوص قانونية وموذجية يف األطر 1
و 3و 4و.5
1

خيارات التنظيم

يقر هذا التقرير بأن األطر التنظيمية املختلفة تتطلب ن هجا خمتلفة لتعزيز النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .لذا يقدم
التقرير أحكاما وموذجية مرنة مبا فيه الكفاية الستخدامها يف خمتلف أنوا األطر التنظيمية .ففي بعض النظم التنظيمية مثال يتم
تضمني متطلبات النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف شروط الرتخيص ،بينما ميكن يف نظم أخرى تضمينها يف لوائح
عامة .وحيثما تسمح البلدان بالتنظيم الذايت أو املشرتك ،ميكن حتقيق النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بواسطة
مدونات قواعد السلوك .وهي توضح أيضا األدوات التنظيمية األكثر فعالية يف التوصل إىل النتائج املرجوة ،وهذا يتوقف بالطبع
على اإلطار القانوين يف البلد وتركيبة الصناعة.
وإدراكا هلذه االختالفات ،توفر الوحدتان  2و ،3بشأن النفاذ العمومي إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والنفاذ إىل
االتصاالت املتنقلة على التوايل ،مدونات وموذجية لقواعد السلوك ولوائح وموذجية ميكن اعتمادها تبعا لإلطار القانوين
والتنظيمي للبلد.
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تقرير السياسة النموذجية بشأن إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
خلفية أدوار واضعي السياسات والهيئات التنظيمية
أ)
الوزارة املعنية هي املسؤولة بشكل عام عن وضع السياسات اليت حتكم قطا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .لذا يتعني وضع
سياسات إمكانية النفاذ إىل هذه التكنولوجيا من جانب الوزارة املسؤولة وإدراجها يف إطار السياسة العامة .وحتدد هذه السياسة
نية احلكومة وحتتوي على رؤية وأهداف واسعة ،يف هذه احلالة من أجل النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ومع أن
السياسات توضع رمسيا من جانب احلكومات ،فإن خمتلف أصحاب املصلحة ،مبا يف ذلك اهليةات التنظيمية والقطا اخلاص
واجملتمع املدين واملنظمات اليت متثل األشخاص ذوي اإلعاقة ،يسهمون يف هذه العملية السياسية ويؤثرون على نتائجها.
ويستدعي األمر حتويل السياسات إىل تشريعات ولوائح و/أو شروط ترخيص جلعلها قابلة لإلنفاذ.
ويتناول دور اهليةة التنظيمية لتسهيل النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وفقا للجماعة األوروبية للهيةات التنظيمية ،تنفيذ
السياسات من خالل صوغ اللوائح وإنفاذها ووضع أهداف الرتخيص وشروطه ورصد االلتزامات وإنفاذها وصوغ مدونات املمارسة
أو اعتمادها وريادة محالت التوعية والتشاور .وينبغي دوما حتقيق التوافق بني السياسات واألدوات املستخدمة لتنفيذها  -مع أن
األدوات حتتوي على املزيد من التفاصيل.
ومن شأن األقسام التمهيدية التالية ،اليت تتناول خيارات التنظيم يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للجهات املعنية
بإمكانية النفاذ إىل هذه التكنولوجيا ،أن تؤدي إىل فهم أفضل خليارات التنظيم املنصوص عليها يف الوحدتني  2و 3من جانب
أولةك الذين تنقصهم الدراية بلوائح تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
خلفية شروط التراخيص/التااريح
ب)
يتعني على مقدمي اخلدمات ،من أجل العمل يف قطا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،احلصول على تراخيص تسمح هلم
بتقدمي خدمات معينة (قد تشمل أيضا خدمات متعددة ،حمايدة عادة من حيث التكنولوجيا) وفق شروط يتم االتفاق عليها
بني هيةة اإلصدار (اهليةة التنظيمية الوطنية عادة) واملرخص له .وكلمة "ترخيص" أو "تصريح" مصطلح عام ينطبق على مجيع
الصكوك القانونية (مبا فيها اتفاقيات االمتياز) املستخدمة لتسهيل الدخول إىل أسواق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
للخدمات (مبا فيها خدمات احملتوى) والشبكات .6وحتدد هذه الصكوك القانونية حقوق والتزامات الطرف املرخص له وكذلك
احلكومة يف حالة اتفاقات االمتياز .وعملية الرتخيص هي وسيلة إلدخال املنافسة وتشجيعها يف هذا القطا .
ويتوقف نو الرتخيص أو التصريح املستخدم يف كثري من األحيان على ما إذا كان البلد قد اعتمد هنجا تنظيميا تقليديا
إىل حد ما  ،حيث يتم إصدار تراخيص فردية خصيصا خلدمات "كربى" أو هنجا "خفيفا" قد يستخدم الرتاخيص حبسب
الصنف .وقد تكون بعض اخلدمات أيضا "معفية من الرتخيص" ويف هذه احلالة قد تظل خاضعة للتنظيم العام املطبق يف كل
أنشطة القطا .
ويف بعض احلاالت ،قد تتضمن شروط الرتخيص أحكاما تقضي بضمان النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كجزء من
إنفاذ التزامات الكيان املعين .وهذا يصلح يف حالة متطلبات النفاذ العمومي ،حيث يكون توفري اهلواتف العمومية أو مراكز
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اجملتمعية شرط ترخيص مرهون مبشغل حمدد (حيث تقدم اخلدمة مثال كجزء من عملية
الرتخيص) ومن مث من املنطق النص على الشروط املرتبطة بااللتزام يف رخصة املشغل.
وال ختضع شروط الرتخيص للتعديل مرارا كما هو احلال لبعض الصكوك التنظيمية األخرى ،مثل اللوائح ،ومن مث قد ال تكون
مناسبة ملتطلبات النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف قطا هذه التكنولوجيا املتغري بسرعة ،حيث من شأن االبتكار
والتطورات التكنولوجية أن حتسن أساليب النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وباإلضافة إىل ذلك ،ومبا أن شروط
الرتخيص قد ختتلف باختالف األطراف املعنية ،فهناك حمذور عدم توفر هنج موحد .وبقدر ما يكون االمتثال للوائح شرط من
شروط الرتخيص فإنه يفتح اخليار أمام استخدام اللوائح وبالتايل فهو يضمن ،مبرور الزمن ،بيةة أكثر شفافية وإنصافا جلميع املشغلني.
_______________
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تقرير السياسة النموذجية بشأن إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
خلفية اللوائح
ج)
صدر العديد من شروط الرتخيص األصلية املفصلة واحملددة اخلدمة يف أوائل عهد التنظيم ،عندما كان هناك قدر حمدود جدا
من التنظيم ومن مث كانت تستخدم شروط الرتخيص مبثابة الصك التنظيمي األساسي .وقد أصدرت وحدثت اهليةات التنظيمية
منذ ذلك احلني جمموعة كبرية من اللوائح ،وبذلك استغنت عن إصدار تراخيص معينة مفصلة وحمددة .وبدال من ذلك ،ميكن
للهيةات التنظيمية بكل بساطة أن تشري إىل اللوائح ذات الصلة كلما دعا األمر.7
وميكن هذا النهج اهليةات التنظيمية من تطبيق جمموعات متشاهبة من املتطلبات على فةات متشاهبة من أصحاب املصلحة
يف قطا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وهذا مفيد عندما يتعلق األمر بتنظيم النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
ألنه ميكن اهليةات التنظيمية الوطنية من وضع قواعد تطبق على نطاق واسع يف كل القطا  ،ومن مث ميكن من تنفيذ املعايري
واملتطلبات املتسقة وبالتايل اتبا هنج منسق .وتوضع اللوائح إثر عملية تشاورية تتاح فيها فرصة املسامهة لكل اجلهات املعنية.
وعملية تعديلها أيسر من تعديل شروط الرتخيص ،ولكن رغبة يف االستقرار ال جيري تعديل اللوائح على فرتات متقاربة جدا.
التدابير الطوعية التي تتخذها دوائر الاناعة
د)
تكون التدابري الطوعية اليت تتخذها دوائر الصناعة ،يف بعض احلاالت ،فعالة بشكل خاص يف تعزيز إنصاف النفاذ إىل تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف بيةة تكنولوجيا سريعة التغري .وهي قيمة أيضا يف بيةة تشتمل على سلسلة قيمة مفصلة فيها العديد
من األطراف الذين ال تسيطر عليهم اهليةة التنظيمية سيطرة كاملة .مثال ذلك أن اهليةات التنظيمية قلما تسيطر على الشركات
املصنعة لألجهزة ومع ذلك ميكن للمشغلني من خالل قرارات الشراء اخلاصة هبم أن يؤثروا يف سلوك الشركات املصنعة .ويف
هذا السياق قد يكون من األفضل هلا أن تتخذ تدابري طوعية لتعزيز النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ومن اخلطوات الرئيسية اليت ميكن لواضعي السياسات اختاذها هو احلرص على جعل حلول النفاذ القائمة املتوفرة جتاريا يف السوق
العاملية متاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة على املستوى الوطين .مثال ذلك أن بائعي األجهزة املتنقلة احملمولة يدويا يعرضون
أشكاال شىت من األجهزة اليت هلا مزايا نفاذ ميكن احلصول عليها من مشغلي شبكات املهاتفة املتنقلة .وكذلك يعرض بائعو
أجهزة التلفزيون حلوال متأصلة من أجل 'العرض النصي املغلق' .وميكن لدوائر الصناعة أن تضع مدونات قواعد سلوك تلزم
بتضمني هذه احللول القائمة املتاحة جتاريا يف عروضها للمستهلك .وميكن لتشريعات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت امليسورة
النفاذ أن تشجع على تطوير مدونات قواعد السلوك هذه اليت ميكن إنفاذها من خالل التنظيم املشرتك.
وميكن تدعيم التدابري الطوعية بواسطة التنظيم ،أي بوضع آليات تنظيم مشرتك تتضمن تشريعات:8
تفوض السلطة إىل جلنة ترعاها احلكومة ،تشمل الصناعة وممثلي األشخاص ذوي اإلعاقة ،تعمل على وضع مدونات
•
ومراقبتها وإنفاذها؛
أو تضمن إنفاذ التعهدات باالمتثال ملدونة ما؛
•
أو ال تتطلب وضع مدونة ولكن لديها سلطة حتفظ جلعل مدونة ما إلزامية؛
•
أو تتطلب من دوائر الصناعة وضع مدونة بعد التفاوض مع منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة وتنص ،يف غياهبا،
•
على أن تقوم احلكومة أو اهليةة التنظيمية الوطنية بفرض مدونة أو الئحة؛
أو تنص على مدونة ال تطبق سوى على من اشرتك فيها" ،مدونات طوعية مقررة"؛
•
أو تنص على مدونة مبثابة الئحة تطبق على مجيع أعضاء الصناعة" ،مدونات إلزامية مقررة".
•
_______________
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تقرير السياسة النموذجية بشأن إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
وميكن أن تشمل التدابري الطوعية اعتماد املبادئ التوجيهية واملزايا واملعايري عندما تكون متاحة وخرائط الطريق املتفاوض عليها
ومدونات قواعد السلوك واالمتثال اليت تضعها الصناعة .مثال ذلك مدونة قواعد السلوك النموذجية املشار إليها يف الوحدة 3
(امللحق .)A
ومع ذلك ،ال ميكن اعتبار التدابري الطوعية إال يف البلدان اليت لديها إطار تنظيمي وقانوين يدعم هذا النهج .ويف هذه البلدان،
يوفر التشريع طبقة إضافية من الضمان بأن حتقق التدابري الطوعية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ولكن يف كثري
من هذه البلدان ال تنص هذه التدابري الطوعية حاليا على االعرتاف مبنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة وإشراكها يف املشاورات
العمومية بشأن اعتماد املعايري أو اختيار احللول املتاحة جتاريا وتنفيذها على حنو فعال.
التوصية بسياسة التدابير الطوعية من جانب الاناعة :ميكن للبلدان اليت يسمح فيها اإلطار القانوين بالتنظيم الطوعي من
جانب الصناعة أو التنظيم املشرتك أن تعمد إىل تعديل أطرها القانونية لالعرتاف بدور منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة
يف وضع عمليات التنظيم الطوعية أو املشرتكة.
ه)

التنظيم التقليدي إلمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتااالت

ال تنص التشريعات اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،يف العديد من البلدان ،على نظام تنظيم ذايت أو تنظيم مشرتك
يتعني إنفاذه من خالل "مدونات تضعها الصناعة" أو "مدونات قواعد سلوك" .وعالوة على ذلك ال ينص القانون على
االعرتاف برابطات دوائر الصناعة أو اهليةات اليت تشمل منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة.
التوصية بسياسة تنظيم تقليدية :ميكن ،كنهج طويل األجل يف البلدان اليت ال تنص فيها تشريعات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت على ن هج تنظيم مشرتك أو تنظيم ذايت ،أن تراجع تشريعات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للسماح هبذه النظم
"اخلفيفة" وأن تعرتف بدور الرابطات الصناعية أو هيةات ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة يف عمليات التنظيم املشرتك.
ولكن ،يف األجل القصري ،يعترب التنظيم األكثر تقليدية  -الذي دحدد املتطلبات من خالل اللوائح أو شروط الرتخيص -
املسبوق بالعمليات التشاورية أفضل اخليارات املتاحة يف هذه البلدان .ولتيسري تنفيذ تدابري النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف هذه البلدان ،من بني أمور أخرى ،يتضمن هذا التقرير مبادئ توجيهية وموذجية بشأن إمكانية النفاذ العمومي
(انظر الوحدة  )2وسياسة وموذجية إلمكانية النفاذ إىل االتصاالت املتنقلة (انظر الوحدة .)3
2

التكنولوجيا والمعايير

من شأن املعايري التقنية أن تضمن قابلية التشغيل البيين ،للعرض النصي املغلق على التلفزيون مثال ،أو إمكانية التوافق مع معينات
السمع أو النفاذ إىل شبكة الويب لقارئات الشاشة .واملعايري التقنية مهمة أيضا لألغراض املعيارية ،وذلك لتحديد معدات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت امليسورة النفاذ من أجل املشرتيات العامة أو لوضع مقاييس لقياس جودة اخلدمة يف الربامج
التلفزيونية/الفيديوية واملهاتفة وموثوقية العرض النصي وتزامنه.
التوصيات بسياسات المعايير التقنية
يتعني على احلكومات ،يف ضوء دور املعايري يف ضمان النفاذ ووفقا للمادة ( 2.9أ) من االتفاقية ،وضع معايري لنفاذ األشخاص
ذوي اإلعاقة .وتنص املادة ( 4ز) أنه جيب على احلكومات " تعزيز توفر التكنولوجيات اجلديدة واستعماهلا ،مبا يف ذلك
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،والوسائل واألجهزة املساعدة على التنقل ،والتكنولوجيات املعينة املالئمة لألشخاص ذوي
اإلعاقة ،مع إيالء األولوية للتكنولوجيات املتاحة بأسعار معقولة ".وهكذا ينبغي للحكومات تعزيز معايري النفاذ إىل تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت واعتماد املعايري الدولية إىل أقصى حد ممكن لتحقيق وفورات احلجم بغية خفض التكلفة وضمان قابلية
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تقرير السياسة النموذجية بشأن إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
التشغيل البيين يف نفس الوقت .ويتعني على احلكومات أيضا تشجيع تعميم النفاذ يف عملية وضع املعايري ،مبا يف ذلك استخدام
إرشادات التصميم الواردة يف التوصيتني  ITU-T F.790و9.ITU-T F.703
ولذلك تستطيع اهليةات التنظيمية الوطنية ،بالعمل مع هيةات املعايري ذات الصلة ،أن تعتمد املعايري التقنية ،مبا فيها املعايري
الدولية ذات الصلة ،لضمان قابلية التشغيل البيين لطائفة من منتجات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،من قبيل
العرض النصي املغلق للتلفزيون والوصف السمعي وتوافق معينات السمع مع املهاتفة املتنقلة وتوافق مواقع الويب مع قارئات
الشاشة .وميكنها أيضا وضع معايري جلودة خدمات املهاتفة والربامج التلفزيونية/الفيديوية والوسائط املتعددة .وكذلك ميكن
للهيةات التنظيمية وضع معايري جلودة اخلدمة يف جمال البث اإلذاعي واخلدمات املتقاربة لتوفري دقة وتزامن العرض النصي املغلق
والوصف السمعي .وميكن للحكومات كذلك توفري اإلرشاد السياسايت ملنظمات املعايري الوطنية ،أو تكليف هذه املنظمات
بوضع معايري حمددة أو اعتماد املعايري الدولية أو حتقيق االتساق مع املواصفات اليت تضعها منظمات املعايري الدولية.
3

مراجعة التعاريف القائمة في تكنولوجيا المعلومات واالتااالت
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تؤدي التعاريف دورا أساسيا يف اخلطاب القانوين ،فهي تتجنب الغموض يف التفسري وتضمن تطبيق القانون يف قضية حمددة.
وميكن للتعاريف الواردة يف القانون أن تؤثر يف كل فرضية يف الئحة أو مدونة توضع حبكم ذلك القانون:
التوصيات بشأن مراجعة تعاريف التشريعات القائمة في تكنولوجيا المعلومات واالتااالت :ينبغي للتعاريف
•
أن تأخذ يف االعتبار هدف تيسري املساواة يف معاملة األشخاص ذوي اإلعاقة وينبغي أن يدرج هذا اهلدف بشكل
واضح يف التشريعات األولية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وينبغي أن تستعرض اهليةات التنظيمية الوطنية
التعاريف الرئيسية القائمة وأن تضيف إليها أو تعدهلا حسب االقتضاء .ويف بعض احلاالت يوصى بإدراج التعاريف
(فقط إذا كانت تستخدم يف القانون) ويف حاالت أخرى تكون التعاريف موجودة بالفعل ويتعني استعراضها وضمان
اتساقها .والتوصيات بشأن تعديالت تعاريف النفاذ الشامل/اخلدمة الشاملة واردة مثال يف اإلطار .4
التوصيات بشأن تعاريف التشريعات الجديدة في تكنولوجيا المعلومات واالتااالت لتعزيز إمكانية النفاذ إلى
•
هذه التكنولوجيا :باإلضافة إىل تعديل تعاريف القوانني القائمة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،من الضروري
إدراج تعاريف إضافية لتعزيز إمكانية نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة .وينبغي أن تدرج التعاريف الواردة هنا يف قانون
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وهي تنطبق على مجيع الوحدات يف التقرير .وتقدم تعاريف إضافية يف الوحدات
حيثما كان مناسبا.

_______________

 9دحتوي املعيار الدويل للقطا  ITU-Tيف التوصية  F.790على إرشادات بشأن صوغ معايري إمكانية النفاذ اليت ميكن استخدامها من قبل مجيع
واضعي املعايري ،بينما تقدم التوصية  ITU-T F.703املعيار الدويل لالتصال الكلي ،وهو مفهوم يقول بإن االتصاالت ينبغي أن تستخدم مجيع
وسائل االتصال املمكنة ،تبعا لالحتياجات اخلاصة للمستعملني .وتستكمل التوصية  ITU-T F.790بالقائمة املرجعية إلمكانية النفاذ يف الورقة
التقنية للقطا .(2006) FSTP-TACL "Telecommunications Accessibility Checklist" ITU-T
 10يستخدم بعض البلدان مصطلح "تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت" بينما يستخدم البعض اآخر "االتصاالت اإللكرتونية" أو "االتصاالت"
و"البث".
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اإلطار  :1التعاريف الواجب إدراجها في تشريعات تكنولوجيا المعلومات واالتااالت
التعاريف الواردة يف هذا اإلطار غري مدرجة حاليا يف معظم قوانني تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وسوف يتعني إدراجها
من أجل دعم األحكام اجلديدة يف القانون املقرتح يف هذه الوحدة والوحدات األخرى .ويشجع املشرعون وواضعو السياسات
على تأكيد ما إذا كانت هذه املصطلحات مستخدمة أم ال ،وأين استخدمت ،قبل إدراجها يف قوانينهم.
"االتااالت الميسورة النفاذ" ،كما هي حمددة يف املادة  2من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،تتضمن أي وسيلة
أو شكل من أشكال االتصال ،سواء كان مسعيا أو بصريا أو ملسيا ،مبا يف ذلك اللغة املنطوقة ولغة اإلشارة ،وعرض النصوص،
وطريقة برايل ،واالتصال عن طريق اللمس ،وحروف الطباعة الكبرية ،والوسائط املتعددة امليسورة النفاذ ،وكذلك أساليب
االتصال اخلطية والسمعية ،وباللغة املبسطة والقراءة بواسطة البشر والوسائط املعززة والبديلة ،ووسائل وأشكال االتصال،
مبا يف ذلك تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت امليسورة النفاذ.
"أنساق المنشورات الميسورة النفاذ" تعين املعلومات املتاحة يف أنساق مثل طريقة برايل ،و التسجيل الصويت ،أو العرض
الشفوي ،أو لغة اإلشارة (املدرجة يف ضوء الوسائط الغنية املستخدمة يف النشر اإللكرتوين) أو إلكرتونيا لألشخاص الذين
لديهم صعوبة يف القراءة.
"النشر الميسور النفاذ" يعين إتاحة املعلومات يف شكل يسهل النفاذ إليه ،والذي قد يشمل ،دون احلصر ،أنساقا بديلة
مثل طريقة برايل ،أو التسجيل الصويت ،أو العرض الشفوي أو إلكرتونيا لألفراد الذين لديهم صعوبة يف القراءة.
"التكنولوجيا المساعدة" أو " "ATهي أي تكنولوجيا أو منتج أو جهاز أو معدات أو خدمات ذات صلة باملعلومات
واالتصاالت تستخدم للحفا على القدرات الوظيفية لدى األفراد ذوي االحتياجات اخلاصة أو ذوي اإلعاقة أو تعزيز هذه
القدرات أو حتسينها.
"المعينات والخدمات اإلضافية" تعين املعينات واخلدمات اليت تساعد األشخاص ذوي اإلعاقة على إدراك وفهم
االتصاالت 11.وميكن أن تشمل املعينات واخلدمات اإلضافية ما يلي:
خدمات مرتجم مؤهل بلغة اإلشارات؛ مدونو املالحظات؛ خدمات النسخ مبساعدة احلاسوب؛ املواد املكتوبة
)(1
أو تبادل املذكرات املكتوبة؛ مكربات صوت اهلاتف؛ األجهزة والنظم املعينة لالستما ؛ اهلواتف املتوافقة مع
املعينات السمعية و'القواقع' املزروعة؛ مفككات شفرة العروض النصية املغلقة؛ العروض النصية املفتوحة واملغلقة؛
منتجات ونظم االتصاالت الصوتية والنصية والفيديوية ،مبا يف ذلك اهلواتف الفيديوية وهواتف العروض النصية،
أو أجهزة االتصاالت الفعالة املكافةة؛ العروض الفيديوية النصية؛ التكنولوجيا اإللكرتونية وتكنولوجيا املعلومات
امليسورة النفاذ؛ أو أي طرائق أخرى فعالة إلتاحة توصيل املعلومات الشفوية إىل األفراد الصم أو ضعاف السمع؛
القراء املؤهلون؛ النصوص املسجلة؛ التسجيالت الصوتية؛ املواد واملعروضات بطريقة برايل؛ برجميات قارئات
)(2
الشاشة؛ برجميات التكبري؛ القارئات البصرية؛ الربامج السمعية الثانوية )(SAP؛ املواد املطبوعة حبروف كبرية؛
أو التكنولوجيا اإللكرتونية وتكنولوجيا املعلومات امليسورة النفاذ؛ أو أي طرائق أخرى فعالة إلتاحة توصيل
املعلومات املرئية إىل املكفوفني أو ضعاف البصر؛
اقتناء أو تعديل املعدات أو األجهزة؛
)(3
أي خدمات أو إجراءات مماثلة أخرى.
)(4
"برايل" هي عبارة عن سلسلة من النقاط النافرة اليت ميكن إدراكها باألصابع من قبل املكفوفني أو ضعاف البصر لقراءة املواد املطبوعة.
"اللجنة المعنية بإمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتااالت" تعين جلنة أنشةت من قبل اهليةة التنظيمية الوطنية لتعزيز
مصاحل املستعملني وضمان إشراك منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة إىل جانب غريها من أصحاب املصلحة ،من قبيل ممثلي
مقدمي خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وباعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخرباء التكنولوجيا املساعدة مبن فيهم
خرباء املعينات السمعية وإعادة التأهيل ،يف وضع مجيع السياسات أو اللوائح أو مدونات الصناعة منذ البداية .وقد تشكل هذه
اللجان جلانا فرعية جملاالت حمددة مثل التكنولوجيا واخلدمات (التلفزيون واملهاتفة املتنقلة ،وما إىل ذلك) .انظر اإلطار .3
1

تقرير السياسة النموذجية بشأن إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
"االتاال الفعال" يعين أي اتصال يقدم يف شكل ما ،أو تتاح له معينات إضافية ،حبيث تكون املعلومات متاحة على
السواء لألفراد ذوي اإلعاقة ،مبن فيهم ذوي اإلعاقة البصرية أو السمعية أو اإلدراكية أو التعلمية أو الكالمية أو احلركية.
وجيب استشارة األشخاص ذوي اإلعاقة كلما أمكن ذلك لتحديد نو املعينات اإلضافية الالزمة لضمان التواصل الفعال.
"إمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتااالت" هي مقياس ملدى إمكانية استعمال منتج أو خدمة من قبل
شخص ذي إعاقة على حنو فعال كما ميكن أن يستعمله شخص دون تلك اإلعاقة ألغراض النفاذ إىل منتجات أو حمتوى
أو خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ذات الصلة أو استعماهلا .وينبغي حتقيق النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت إىل أقصى حد ممكن من خالل تطبيق مبادئ 'التصميم العاملي' وضمان التوافق مع التقنيات املساعدة.

"اللغة" (املادة  ،2اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة) تشمل لغة الكالم ولغة اإلشارة وغريمها من أشكال اللغات غري
الكالمية.
"األشخاص ذوو اإلعاقة" (املادة  1من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة) تعين األفراد الذين يعانون من عاهات
طويلة األجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية ،قد متنعهم لدى التعامل مع خمتلف احلواجز من املشاركة بصورة كاملة
وفعالة يف اجملتمع على قدم املساواة مع اآخرين .ويعترب أيضا من ذوي اإلعاقة كبار السن املعوقون وظيفيا .ويف بعض البلدان،
مثل الواليات املتحدة ،ال متيز سياسة اإلعاقة بني الناس ذوي اإلعاقة املؤقتة أو الطويلة األجل ،وكل بلد يقرر كيف يرغب
يف حتديد من هم األشخاص ذوي اإلعاقة (انظر .)www.infinitec.org/live/citizenship/adadefine.htm
"خدمات التتابع" هي خدمات هاتفية يقوم هبا 'مرتمجون' متكن الصم أو ضعاف السمع أو الذين لديهم علة يف الكالم
من التواصل عرب اهلاتف بواسطة 'مرتجم' مع شخص يسمع بطريقة "مكافةة وظيفيا" لقدرة فرد دون إعاقة12.
"التاميم العالمي" يعين تصميم املنتجات والبيةات والربامج واخلدمات لكي يستعملها مجيع الناس ،إىل أقصى حد ممكن،
دون حاجة إىل تكييف أو تصميم متخصص .وال يستبعد التصميم العاملي األجهزة املساعدة لفةات معينة من ذوي اإلعاقة
حيثما دحتاجون إليها13.

4

تشجيع مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في وضع السياسات  -توصيات

تنطوي عمليات التنظيم ووضع السياسات على عدد من املراحل السابقة لنشر مشرو اللوائح والسياسات أو صياغتها النهائية.
ولذلك من األمهية مبكان أن ينص التشريع على مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة واملنظمات املعنية باإلعاقة وغريها من أصحاب
املصلحة 14منذ البداية يف مجيع مراجعات السياسات ووضعها و/أو عمليات وضع اللوائح .ويشمل ذلك تسهيل املشاركة
والتشاور يف السياسات احملددة إلمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ويف السياسات اليت هلا تأثري على إمكانية
_______________

 11على النحو الذي حددته وزارة العدل يف الواليات املتحدة ،اللوائح التنفيذية للباب الثالث من قانون األمريكيني ذوي اإلعاقة ،األماكن
العامة ،28 C.F.R. 36.303(b) ،متاح يف املوقع. www.ada.gov/reg3a.html#Anchor-97857 :
 12التعريف مقتبس ومكيف من الرابطة الوطنية للصم (الواليات املتحدة)؛ انظر www.nad.org/issues/telephone-and-relay-
 :ITU-G3ict .services/relay-servicesإتاحة نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل اهلواتف واخلدمات املتنقلة ،ملزيد من املعلومات عن خدمات
التتابع ،انظر .www.itu.int/ITU-D/sis/PwDs/Documents/Mobile_Report.pdf :وتناقش صحيفة وقائع اهليةة الفيدرالية لالتصاالت
خدمات التتابع يف  www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/trs.htmlمبا يف ذلك خدمات تتابع حتويل النص إىل صوت وحتويل الكالم إىل
كالم والعرض النصي والتتابع الفيديوي وخدمات تتابع بروتوكول واإلنرتنت.
 13كما هو معرف يف املادة  ،2اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
 14ميكن أن يشمل أصحاب املصلحة اآخرون املشغلني ومقدمي اخلدمات املرخص هلم لربامج الفيديو وبائعي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ومهنيي التكنولوجيات املساعدة واملنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين ،وما إىل ذلك.
8

تقرير السياسة النموذجية بشأن إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
النفاذ إىل هذه التكنولوجيا ،مثل سياسات التعريفات والرتاخيص .وميكن حتقيق مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف عملية
التشاور باختاذ ثالث خطوات:
استعمال االتصال الفعال ونشر مجيع الوثائق يف شكل ميسور النفاذ (القسم )4؛
1
احلرص على أن تشمل مرحلة التشاور مع اجلمهور األشخاص ذوي اإلعاقة (القسم )4؛
2
إرساء عملية تشاور رمسية مع األشخاص ذوي اإلعاقة ،بالتشاور مثال مع املنظمات اليت متثل األشخاص ذوي
3
اإلعاقة أو إنشاء جلنة معنية بإمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (انظر اإلطار .)3
وكجزء من اخلطوة الثالثة ،قد ترغب أيضا الوزارات أو اهليةات التنظيمية يف عقد منتدى سنوي يتناول إمكانية نفاذ األشخاص
ذوي اإلعاقة إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،لرفع مستوى الوعي بقضايا النفاذ إىل هذه التكنولوجيا وتشجيع االبتكار
وحلول إمكانية النفاذ اجلديدة املتاحة جتاريا يف السوق العاملية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وميكن أن تشمل هذه
املنتديات السنوية معارض ومسابقات ابتكار وحلقات دراسية ،وغري ذلك من األنشطة .ومثة أحكام وموذجية خبصوص هذه
اخلطوات واردة يف اجلزء املتبقي من هذا القسم.
أ)

الوثائق الميسورة النفاذ لعمليات التشاور مع الجمهور  -توصيات

من املمارسات الفضلى اليت توصى اهليةات التنظيمية الوطنية باتباعها هي عملية تشاور عمومية قبل أن تنشر أي قواعد أو
لوائح أو سياسات .وتتكون عمليات التشاور العمومية عادة من نشر الوثائق التماسا لتعليق العموم وتلقي املذكرات اخلطية
والشفوية يف اجتما مفتوح .ولضمان مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة جيب نشر مجيع الوثائق املتصلة بعمليات التشاور
يف أنساق ميسورة النفاذ15.
اإلطار  :2النشر في نسق ميسور النفاذ
اإلحاالت املرجعية بشأن التواصل الفعال والنشر امليسور النفاذ
احلق يف القراءة حق أساسي جلميع األشخاص يف 'عصر املعلومات' .والقدرة على التماس املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها
أمر حيوي لكفالة قدرة مجيع األشخاص على املشاركة بشكل مثمر يف احلياة الثقافية والعلمية واالقتصادية للبلد .وهذا
يشمل القدرة على النفاذ إىل عملية وضع السياسات واللوائح ،مبا يف ذلك عمليات وضع السياسات واللوائح اليت ميكن أن
تؤثر على ذوي اإلعاقة .ومع ذلك ،هناك عدة جمموعات من األشخاص غري القادرين على النفاذ إىل املواد يف شكل مطبو
بسبب إعاقة بدنية أو حسية أو معرفية (األشخاص املعاقون طباعيا) .وقد يكون هؤالء األشخاص من املكفوفني أو ضعاف
البصر أو الذين جيدون صعوبة يف القراءة ،أو يعانون من إعاقة إدراكية أو تعلمية أو بدنية أو حركية متنعهم من اإلمساك
بكتاب أو وثيقة أو قلب صفحاهتا .ولذلك من األمهية مبكان أن تتأكد اهليةات التنظيمية وواضعو السياسات وأصحاب
املصلحة اآخرون ،حرصا على مشولية العمليات التشاورية ،من إمكانية نفاذ هؤالء األفراد إىل مجيع املنشورات .وينبغي لدى
إعداد الوثائق اإللكرتونية احلرص على وضع هذه الوثائق ونشرها وتعميمها على حنو ميسور النفاذ.
16

ب)

الدعوة إلى التعليق على مشاريع الوثائق  -توصيات

إن إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة يف مجيع عمليات وضع اللوائح هو اهلدف األمسى .وينبغي هليةات التنظيم الوطنية إعادة
النظر يف قواعد ولوائح التشاور مع الناس حبيث تشري على حنو حمدد إىل إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة واملنظمات املمثلة
_______________
15
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انظر تعريف "النشر امليسور النفاذ" و "االتصال الفعال" يف اإلطار .1
املصدر :جمموعة أدوات إمكانية النفاذ اإللكرتوين:

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

3

تقرير السياسة النموذجية بشأن إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
لألشخاص ذوي اإلعاقة إىل جانب غريها من أصحاب املصلحة ،مثل ممثلي مقدمي خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
وباعة هذه التكنولوجيا وخرباء التكنولوجيا املساعدة /مبا يف ذلك املهنيني يف جمال السمع وإعادة التأهيل .وينبغي هلا أن تتأكد
من أن املنظمات اليت متثل األشخاص ذوي اإلعاقة على بينة من الفرص للمشاركة يف العمليات املتاحة للجمهور وبإمكاهنا
النفاذ إىل أي وثائق ذات صلة باستخدام أنساق النشر امليسورة النفاذ واالتصاالت الفعالة لتوسيع نطاق املشاركة من قبل مجيع
شرائح اجملتمع.
ج)

تمثيل األشخاص ذوي اإلعاقة ومشاركتهم  -توصيات

جيب متثيل األشخاص ذوي اإلعاقة والتشاور معهم يف مجيع عمليات وضع السياسات والعمليات التنظيمية اليت تشمل خدمات
النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أو خدمات هذه التكنولوجيا اليت تؤثر حتديدا على األشخاص ذوي اإلعاقة .وميكن
أن يتم ذلك من خالل املؤسسات العامة ،مثل الوزارة واهليةة التنظيمية الوطنية ،بإقامة عالقات مع اهليةات املمثلة لألشخاص
ذوي اإلعاقة ودعوهتم إىل املشاركة يف العمليات التنظيمية وعمليات وضع السياسات.
ورغبة يف تعميم النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،حري باهليةة التنظيمية الوطنية أن تنشئ جلنة تعىن بالنفاذ إىل هذه
التكنولوجيا حلماية مصاحل املستعملني وضمان إشراك منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة يف وضع مجيع السياسات أو اللوائح
أو قواعد سلوك الصناعة .وميكن هلذه اللجنة أن توفر اإلرشاد ،ال يف جمال السياسات واللوائح اخلاصة باإلعاقة فحسب وإوما
بشأن كل السياسات واللوائح اليت قد تؤثر يف األشخاص ذوي اإلعاقة .وقد يرتاوح ذلك من لوائح التعريفات (اليت ينبغي أن
تأخذ يف االعتبار التعريفات اخلاصة و/أو املخفضة لفةات معينة من املستعملني ،انظر القسم  7يف الوحدة  )3إىل شروط
الرتخيص (مثال ذلك ،شروط الرتخيص بشأن إمكانية النفاذ العمومي ،انظر امللحق  Aيف الوحدة  ،)2إىل تقدمي املشورة بشأن
معايري النفاذ 17.وحيثما ال تنشأ يف بلد ما جلنة كهذه ،ميكن حتقيق نفس اهلدف من خالل االستعراض الدوري للوائح القائمة
رهنا بالتشاور مع اجلمهور الذي يشمل األشخاص ذوي اإلعاقة.
وإنشاء جلنة لتعزيز إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يتماشى بشكل كامل مع والية غالبية اهليةات التنظيمية
الوطنية ،واليت تشمل:
تشجيع التوفري الشامل لشبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدماهتا وتوصيليتها للجميع؛
•
محاية املستهلك؛
•
تشجيع املنافسة العادلة داخل القطا ؛
•
تشجيع االستثمار واالبتكار يف القطا ؛
•
ضمان استفادة املستعملني القصوى من حيث االختيار والسعر واجلودة؛
•
تعزيز التقييس لضمان قابلية التشغيل البيين أو لضمان إمكانية التنبؤ بسبل النفاذ ومتاثلها عرب كل املنصات؛
•
تعزيز مواءمة املعايري على الصعيد الدويل.
•
وقد تكون اللجنة املنشأة جلنة دائمة يف البلدان اليت ينص فيها التشريع على ذلك أو جلنة استشارية حيث ال يوجد حكم يقضي
بإنشاء جلنة دائمة رمسية .وبغض النظر عن شكل اللجنة فإنه ينبغي هلا ،حيثما تنشأ ،أن تشمل ممثلني عن منظمات اإلعاقة
وممثلني عن مقدمي اخلدمات وباعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملهنيني يف جمال التكنولوجيا املساعدة ،مثل خرباء
معينات السمع وإعادة التأهيل .وميكن إنشاء جلان فرعية لكل جمال رئيسي من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف البلدان
_______________

 17قد يكون إنشاء جلنة معنية بإمكانية نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مفيد بشكل خاص يف البلدان اليت
ال تكون فيها املنظمات املمثلة لألشخاص ذوي اإلعاقة نشطة يف سياسة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والفضاء التنظيمي واليت قد ال تكون
لديها اخلربة أو املوارد لالستجابة ملشاريع الوثائق أو املشاركة يف العمليات التشاورية.
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اليت يتطلب فيها حجم وتعقيد كل قطا املزيد من الرتكيز وإشراك فةات حمددة من أصحاب املصلحة (مثل مقدمي اخلدمات
املرخص هلم للربامج الفيديوية ومقدمي خدمات املهاتفة املتنقلة ،وما إىل ذلك) .وميكن بديال من ذلك أن ينص عليها القانون
وأن تضم ممثلني عن املنظمات الوطنية املعنية باإلعاقة واملنظمات غري احلكومية واملشغلني واإلدارات احلكومية املسؤولة عن رصد
حتقيق أهداف إمكانية النفاذ.
اإلطار  :3نص نموذجي – اللجنة المعنية بإمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتااالت
إنشاء جلنة معنية بإمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
جيب على [اهليةة التنظيمية الوطنية/الوزارة] إنشاء جلنة استشارية [دائمة/خمصصة] بشأن النفاذ إىل تكنولوجيا
)(1
املعلومات واالتصاالت (فيما بعد اللجنة) لتقدمي املشورة إىل اهليةة التنظيمية الوطنية خبصوص املسائل املتعلقة باحتياجات
األشخاص ذوي اإلعاقة يف البلد.
)(2

)(3

(أ)
(ب)
(ج)
(د)
(ه)
(و)
(ز)
)(4

)(5

جيب أن يكون إنشاء اللجنة حمدد قانونا وأن تشمل ممثلني عن منظمات اإلعاقة ومقدمي اخلدمات وبائعي
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملهنيني يف جمال التقنيات املساعدة وغريهم من خرباء النفاذ ذوي الصلة مثل
املهنيني يف جمال معينات السمع وإعادة التأهيل.
جيب على اللجنة ،من بني أمور أخرى ،أن:
تقدم تعليقات على تنقيحات السياسة املقرتحة حيثما تؤثر هذه التنقيحات يف النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت من جانب األشخاص ذوي اإلعاقة ،وهذا يشمل التزامات اخلدمة الشاملة وشروط الرتخيص ولوائح
التعريفات ،وغريها؛
حتدد اخلدمات واملنتجات اليت يوفرها مقدمو خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والشركات املصنعة واليت
تكون ذات صلة باحتياجات مجيع املستعملني وأن تساعد اهليةة التنظيمية الوطنية يف احلفا على احلوار املستمر
مع مقدمي اخلدمات هؤالء؛
تضمن تشجيع منتجات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت امليسورة النفاذ واملتاحة دوليا ومعايري النفاذ الدولية يف البلد؛
حتدد مسائل النفاذ بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة فيما يتعلق مبنتجات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛
تشجع املمارسات اجليدة لدى مقدمي خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فيما يتعلق بالنفاذ إىل خدمة
العمالء؛
تعزز احتياجات املستعملني من خالل استعراض فعالية سياسة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتشريعات
واللوائح القائمة يف تلبية احتياجات املستعملني والتوصية بإدخال حتسينات و/أو صكوك قانونية جديدة؛
تعزز إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف عمليات صنع القرار ووضع السياسات اليت تؤثر يف إمكانية النفاذ إىل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ميكن تشكيل جلان فرعية حبسب اجملاالت الرئيسية خلدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتسهيل زيادة
الرتكيز على التحديات واحللول احملددة بشأن النفاذ (مثل الربامج التلفزيونية/الفيديوية واملهاتفة املتنقلة وغريها).
جيب أن تدعم [اهليةة التنظيمية الوطنية/الوزارة] عمل األشخاص ذوي اإلعاقة الذين هم أعضاء يف اللجنة ،ويشمل
ذلك تغطية تكاليف االجتماعات ولوجستيات السفر ودفع األتعاب لقاء مشورة اخلرباء عند احلاجة وضمان الدعم
الكايف لألعضاء من خالل توفري املعينات اإلضافية واملعلومات يف أنساق ميسورة النفاذ للوفاء بواليتها.
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إطار الخدمة الشاملة والنفاذ الشامل

5

تدرج غالبية البلدان اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل كأحد األهداف الرئيسية لسياسة وتشريعات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت لديها ،ويتجسد ذلك يف والية اهليةة التنظيمية الوطنية .وقد بنيت أطر سياسة اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل
عموما على مبدأين رئيسيني  -زيادة التغلغل من خالل توسيع انتشار الشبكة لتشمل اجملتمعات احملرومة ،وتعزيز القدرة على
حتمل التكاليف .وبينما ال يزال هذان املبدأن األساسيان صاحلني فهما ليسا كافيني لضمان إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ألن األشخاص ذوي اإلعاقة حباجة إىل أجهزة وخدمات تكنولوجيا معلومات واتصاالت خالية من
العوائق للتمكن من النفاذ على قدم املساواة مع غريهم من املواطنني .وللتأكد من أن األعداد الكبرية من األشخاص ذوي
اإلعاقة والسكان املسنني مشمولة يف أهداف اخلدمة الشاملة دحتاج األمر إىل اختاذ عدد من خطوات السياسة املتعلقة بتوسيع
األهداف والتعاريف وأنوا اإلعانات الواجب تقدميها أو املشاريع الواجب متويلها.
أ)

تعاريف الخدمة الشاملة والنفاذ الشامل – توصيات

إىل جانب التعاريف اجلديدة اليت تضاف إىل تشريعات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،قد دحتاج األمر إىل تعديل التعاريف
القائمة لتكون أكثر مشولية وإىل النظر يف النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من منظور كلي .وينبغي تعريف مصطلحي
"اخلدمة الشاملة" و"النفاذ الشامل" يف لوائح القانون واللوائح ذات الصلة أو يف شروط الرتخيص ،وجيب أن يكون التعريف
متسقا مع التشريعات الوطنية والصالحيات املخولة للوزارة أو اهليةة التنظيمية الوطنية أو الصندوق ،وأال يقتصر الرتكيز على
النفاذ إىل البنية التحتية والقدرة على حتمل التكاليف بل أن يشمل أيضا األحكام املتعلقة بالنفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت للمستعملني النهائيني ،مبن فيهم األشخاص ذوي اإلعاقة .وكذلك ينبغي تعديل تعريف "اجملتمع احملروم" حبيث
يشمل حتديدا األشخاص ذوي اإلعاقة بني املستفيدين.
اإلطار  :4تعديل تعاريف الخدمة الشاملة
تعريف الماطلحات الرئيسية للخدمة الشاملة
"المجتمع المحروم" يعين اجملموعات السكانية اليت دحددها [صندوق اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل/اهليةة التنظيمية
الوطنية/الوزارة] من وقت آخر ،واليت قد تشمل األشخاص ذوي اإلعاقة أو كبار السن أو النساء و/أو الفقراء.
"النفاذ الشامل" يعين االستخدام املشرتك لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ويكاد يشمل التوفر يف كل مكان والقدرة
على حتمل التكاليف والنفاذ إىل البنية التحتية واخلدمات واحملتوى لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جلميع اجملتمعات
واملستعملني النهائيني من خالل نقاط النفاذ العمومية يف املدارس واملكتبات والعيادات وما شابه ذلك.
"األيقونات العالمية" تعين اإلشارات والرموز احملايدة من حيث اللغة واليت ميكن استخدامها من قبل مجيع الناس ،إىل أقصى
حد ممكن ،دون احلاجة إىل تكييف أو ترمجة.
"الخدمة الشاملة" تعين النفاذ الفردي أو الشخصي إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستخدامها وتتطلب إمكانية
النفاذ شبه الكامل يف كل مكان وبأسعار معقولة إىل البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واخلدمات واحملتوى
لألفراد واألسر ومشاريع األعمال ،مبا يف ذلك تلك املوجودة يف املناطق احملرومة واليت تشكل جزءا من اجملتمعات احملرومة.
"االلتزام بتوفير الخدمة الشاملة" يعين االشرتاط املفروض على املرخص له بتوفري البنية التحتية واخلدمات و/أو احملتوى
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،مبا يف ذلك منتجات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت امليسورة النفاذ
لألشخاص ذوي اإلعاقة ،للوفاء بأهداف اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل على الصعيد الوطين.
"المستعملون" تعين األفراد الذين يستهلكون خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،مبن فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة.

12

تقرير السياسة النموذجية بشأن إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ب)

نطاق واستخدام صناديق الخدمة الشاملة والنفاذ الشامل – توصيات

أنشأ العديد من البلدان وكاالت مستقلة للخدمة الشاملة وصناديق للخدمة الشاملة والنفاذ الشامل من خالل تشريعات صيغت
أساسا لتشجيع توسيع الشبكات لتشمل املناطق احملرومة وتعزيز خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بأسعار معقولة.
وجيب تعديل هذه القوانني لكي تتناول مسألة تعزيز نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
والتعديالت التالية ضرورية لتمكني البلدان من استعمال صناديق اخلدمة الشاملة/النفاذ الشامل لديها من أجل تعزيز النفاذ إىل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت:
إذا كان هناك تشريع منفصل إلنشاء صندوق خدمة شاملة ونفاذ شامل ،فإنه ينبغي أن يشمل التعريف املناسب
•
فيما يتعلق باخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل (انظر اإلطار .)4
قد يكون من الضروري إرساء عملية لتجنيد 18األشخاص ذوي اإلعاقة ألغراض إدارة أي برامج أو منح أو أموال
•
قد تتوفر لألشخاص املؤهلني ذوي اإلعاقة.
ينبغي أن تدرج إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كمعيار لتقييم الفجوات يف اخلدمات باإلضافة
•
إىل املفاهيم القائمة بشأن التغلغل/التغطية بالشبكة والقدرة على حتمل التكاليف19.
وعندما يكون لبلد ما صندوق موحد للخدمة الشاملة والنفاذ الشامل مسؤول عن االتصاالت والبث اإلذاعي على السواء،
ينبغي صوغ القانون على حنو واسع مبا يكفي للسماح باستخدام أموال الصندوق يف املشاريع املتصلة بالبث اإلذاعي مثل:
توفري صناديق لفك التشفري ميسورة االستعمال لألشخاص ذوي اإلعاقة لتسهيل االنتقال إىل البث الرقمي؛
•
خطط مساعدة رمسية للتحول من التلفزيون التماثلي إىل التلفزيون الرقمي لكبار السن (الذين قد يواجهون صعوبات
•
مثال يف االحنناء لضبط جهاز التلفزيون) وذوي اإلعاقة؛
متكني النفاذ إىل الربامج التلفزيونية/الفيديوية اليت قد ال تكون خالف ذلك مطلوبة من حيث قانون و/أو سياسة
•
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،مع احرتام قوانني امللكية الفكرية املعمول هبا.
يف حالة صناديق اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل اليت هلا والية مقرتنة باالتصاالت ،ينبغي صوغ القانون على حنو واسع مبا فيه
الكفاية أو أن ينص حتديدا على إمكانية استخدام الصندوق إضافيا من أجل:
دعم اقتناء األجهزة احملمولة وامليسورة و/أو االشرتاكات الشهرية؛
•
دعم توفري خدمات التتابع؛
•
دعم شراء األدوات والتكنولوجيا امليسورة النفاذ واملساعدة من قبل مقدمي اخلدمات ،مبا يف ذلك مراكز االتصاالت،
•
وغريهم من مقدمي خدمات النفاذ العمومي ومنظمات اإلعاقة أو املستعملني النهائيني ذوي اإلعاقة؛
متويل التكييف اإلفرادي ألدوات التقنيات املساعدة األساسية ،باللغات احمللية مثال مبا يف ذلك حتويل النص إىل
•
كالم والتعرف على الصوت وتطبيقات العرض النصي وقارئات الشاشة؛20
توفري احلوافز للبحث والتطوير يف جمال احللول املساعدة ،مثل تطوير حمركات نقل الكالم إىل نص باللغات الرمسية؛
•
_______________

 18يسمح بعض البلدان لألفراد بالتقدم بشكل مباشر للحصول على املنح واإلعانات ،مما يسهل إدراجهم يف زمرة املستفيدين وتزويد املستعملني
النهائيني باملنح واإلعانات .وهذا يتطلب قدرة مؤسسية وإدارية إضافية من جانب صندوق اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل ليكون قادرا على معاجلة
الطلبات الفردية للحصول على اإلعانات.
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http://trace.wisc.edu/docs/framework/framewrk.htm

 20ميكن أن يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الرتبية والتعليم  -يدرج اشرتاط صريح حيثما تتمتع الوزارة أو اهليةة التنظيمية الوطنية بصالحية التماس
مشاركة وزارات أخرى يف هذا اجملال.
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•
•

•

تسهيل التوعية والرتويج للسلع املتنقلة املصممة عامليا؛
تسهيل التدريب لألشخاص ذوي اإلعاقة يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت امليسورة النفاذ وتدريب
املهنيني الذين يدعمون األشخاص ذوي اإلعاقة يف اعتماد واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 21،مبا
يف ذلك اخلرباء من منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة أو العاملني مع األشخاص ذوي اإلعاقة ،مثل املدرسني
والعاملني الصحيني ومستشاري التوجيه احلريف؛
تسهيل وضع املناهج وتدريب املهنيني يف تكنولوجيا املعلومات على إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت املتنقلة.

ويستكشف استخدام صناديق اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل لتوسيع النفاذ العمومي إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
مبزيد من التفصيل يف الوحدة  :2إطار إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عرب النفاذ العمومي واستخدام
صناديق اخلدمة الشاملة .ويستكشف النفاذ الشامل لتوسيع نطاق اخلدمات املتنقلة مبزيد من التفصيل يف الوحدة  :3إطار
السياسة إلمكانية النفاذ إىل االتصاالت املتنقلة .ويستكشف التمويل من أجل النفاذ إىل الربامج التلفزيونية/الفيديوية ،مبا يف ذلك
من خالل صناديق اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل ،مبزيد من التفصيل يف الوحدة  :4إطار السياسة إلمكانية النفاذ إىل الربامج
التلفزيونية/الفيديوية.
ج)

شروط وأحكام الترخيص أو اتفاقات مستوى الخدمة لاناديق الخدمة الشاملة والنفاذ الشامل – توصيات

عدم التمييز هو مبدأ هام يف سياسة ولوائح إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وجيب توفري مستويات متساوية
من النفاذ وجودة اخلدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة .ويف البلدان اليت يكون فيها االلتزام باخلدمة الشاملة جزء من التزام الرتخيص
املطلوب من قبل اهليةة التنظيمية ،ينبغي النص على مبدأ عدم التمييز هذا يف شروط وأحكام الرتخيص .وميكن أيضا تضمني
االشرتاط يف اتفاقات مستوى اخلدمة أو اتفاقات التمويل بني صناديق اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل واملستفيدين منها.
6

جودة الخدمة في إمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتااالت – توصيات

هتدف لوائح جودة اخلدمة إىل التأكد من أن اخلدمات واألجهزة املعروضة على اجلمهور تفي مبعايري سالمة وخدمة حمددة.
وجيب على مقدمي اخلدمات ،كقاعدة عامة ،التأكد من إمكانية النفاذ إىل اخلدمات من جانب كل قطاعات اجلمهور ومن
الوفاء ببعض معايري اخلدمة الدنيا .وقد يكون لألشخاص ذوي اإلعاقة متطلبات حمددة من حيث جودة اخلدمة ،ومن مث ينبغي
النظر يف البنود التالية لدى وضع أو تعديل معايري ولوائح جودة اخلدمة:
قد يعتمد األشخاص ذوو اإلعاقة بقدر أكرب على خدمة اتصاالت معينة ولذلك ينبغي أن تعرتف لوائح جودة
•
اخلدمة مثال بأثر عدم تسليم الرسائل النصية للصم وضعاف السمع الذين يتواصلون حصرا بواسطة النص أو بأثر
سوء خدمات التتابع للصم.
قد يكون تأثري اخنفاض اجلودة أكثر أمهية لبعض املستعملني من غريهم (مثال ذلك ،أثر ظاهرة 'الثلج' يف شاشات
•
التلفزيون على ضعاف البصر أو أثر اخنفاض جودة الشبكة على ضعاف السمع).
وملعاجلة الشواغل احملتملة فيما يتعلق جبودة اخلدمة ،ينبغي أن يشرتط يف لوائح جودة اخلدمة أن تأخذ يف االعتبار االحتياجات
احملددة لألشخاص ذوي اإلعاقة بوضع معايري لقياس جودة اخلدمة املقدمة هلؤالء األشخاص ،مبا يف ذلك إمكانية النفاذ إىل
خدمات مثل خدمات التتابع والعرض النصي والوصف السمعي .وجيب أن تكون هذه اللوائح متاحة للجنة املعنية بإمكانية
_______________
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مطلوب مبوجب اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،االلتزامات العامة :املادة ( 1.4ط).

تقرير السياسة النموذجية بشأن إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 22حيثما تنشأ ،للنظر فيها واستعراضها ،أو من خالل االستعراض الدوري للوائح
محاية املستهلك .وأي استعراض من هذا القبيل جيب أن يشمل مشاورات مع اجلمهور يشارك فيها األشخاص ذوو اإلعاقة.
7

خدمات الطوارئ

ينبغي للمشرعني وواضعي السياسات واهليةات التنظيمية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إعادة النظر يف التشريعات
والسياسات واللوائح املتعلقة خبدمات الطوارئ للتأكد من أهنا تأخذ احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة يف االعتبار .وهذا
يسري على استعراض االحتياجات خلدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،مبا يف ذلك أرقام خطة ترقيم االتصاالت
العمومية الدولية ) 23(E164اليت وضعها االحتاد الدويل لالتصاالت واملستخدمة خلدمات الصوت والشفرات القصرية وأي أرقام
أخرى معمول هبا .وهذا ينطبق على كل من البث اإلذاعي واالتصاالت على النحو املبني يف هذا القسم.
وفيما يتعلق باالتصاالت ،ينبغي أن تتطلب األحكام الواردة يف القانون واللوائح ما يلي:
ينبغي أن يكون األشخاص ذوو اإلعاقة قادرين على استخدام وسائل االتصال اليومية اخلاصة هبم (من قبيل معدات
•
املطاريف واخلدمات) للوصول إىل خدمات الطوارئ ،وينبغي أن يكونوا قادرين على االتصال خبدمات الطوارئ
جمانا ،مهما كانت التكنولوجيا أو اجلهاز الذي يستخدمونه24.
ينبغي جلميع محالت التوعية العمومية أن توفر إلزاميا على وجه التحديد معلومات عن كيفية متكن األشخاص ذوي
•
اإلعاقة من االتصال واستخدام هذه اخلدمات .وتقع املسؤولية على عاتق اهليةة التنظيمية الوطنية ومقدمي اخلدمات
ومراكز نداءات الطوارئ واهليةات العامة املسؤولة عن خدمات الطوارئ للتوعية بتوفر خدمات الطوارئ لألشخاص
ذوي اإلعاقة وإمكانية النفاذ إليها.
ينبغي أن تكون معلومات الطوارئ املتاحة للجمهور متوفرة أيضا يف أنساق بديلة ميكن النفاذ إليها مثل الرسائل
•
النصية على اهلواتف املتنقلة.
ينبغي لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين يستخدمون تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن يكونوا قادرين على االتصال
•
خبدمات الطوارئ عرب أرقام الطوارئ العادية .ومبا أن أرقام الطوارئ قد ختتلف من بلد آخر وكذلك تبعا لنو
اإلعاقة ،يشجع عموما على استخدام الرقم " "112و/أو " "911مبثابة رقم الطوارئ املشرتك25.
ينبغي أن تكون مراكز نداءات الطوارئ قادرة على استقبال الرسائل النصية ) (SMSوالرد عليها وكذلك النداءات
•
من خدمات التتابع لتمكني نداءات الطوارئ من قبل األشخاص املعاقني من حيث السمع أو الكالم.
وفيما يتعلق بالبث اإلذاعي ،ينبغي أن تتطلب األحكام الواردة يف القانون واللوائح ما يلي:
ينبغي أن تكون توعية اجلمهور حتديدا بشأن كيفية استخدام األشخاص ذوي اإلعاقة خلدمات الطوارئ إلزامية كما
•
ينبغي ألي إعالنات خدمة عامة يطلب تعميمها أن تشمل هذه املعلومات .وتقع املسؤولية على عاتق اهليةة التنظيمية
_______________

 22انظر اإلطارين  1و 3والقسم  4يف هذه الوحدة .وعندما ال ينشئ البلد جلنة من هذا القبيل ،ميكن حتقيق نفس اهلدف من خالل مراجعة
دورية للوائح القائمة رهنا بالتشاور مع اجلمهور الذي يشمل األشخاص ذوي اإلعاقة.
 23انظر التوصية www.itu.int/rec/T-REC-E.164/en :ITU E.164
 24جدير بالذكر أن اهليةة التنظيمية الوطنية تدرك يف الوقت الراهن يف معظم البلدان أن اتصاالت خدمات الطوارئ بواسطة بروتوكول اإلنرتنت،
من قبيل سكايب مثال ،ال ميكن االعتماد عليها ،وبالتايل ال يتم تقدميها .وعندما ال يكون من املمكن تقنيا تقدمي خدمات الطوارئ بشكل عام،
عندئذ ال حاجة إىل اشرتاط تلبية احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة.
 25انظر التوصية  :ITU E.161.1التشغيل العام للشبكة واخلدمة اهلاتفية وتشغيل اخلدمات والعوامل البشرية  -التشغيل الدويل -
www.itu.int/rec/T-REC-E.161.1
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•

•

الوطنية ومقدمي خدمات الربامج الفيديوية املرخص هلم واهليةات العامة املسؤولة عن خدمات الطوارئ للتوعية بشأن
توفر خدمات الطوارئ لألشخاص ذوي اإلعاقة وإمكانية النفاذ إليها.
ينبغي أيضا توفري معلومات الطوارئ املتاحة للجمهور يف أنساق ميسورة النفاذ لألشخاص ذوي اإلعاقة مثل لغة
اإلشارة والعروض النصية للصم وضعاف السمع والرسائل الصوتية يف الربامج التلفزيونية/الفيديوية لذوي اإلعاقة
البصرية.
جيب أن تكون االتصاالت واإلعالنات العمومية اليت تبث يف حاالت الكوارث الطبيعية يف متناول األشخاص ذوي
اإلعاقة يف أنساق اتصاالت مناسبة ،وبالتايل االستفادة من قنوات االتصال السائدة .وجيب على مقدمي خدمات
الربامج الفيديوية املرخص هلم ضمان بث هذه اإلعالنات واإلنذارات يف األنساق ذات الصلة اليت ميكن جلميع
األشخاص ذوي اإلعاقة النفاذ إليها.

اإلطار  :5نص نموذجي  -خدمات الطوارئ الميسورة النفاذ
فيما يلي وموذج نص يتعني إدراجه يف تشريعات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتأكد من أن احتياجات األشخاص
ذوي اإلعاقة قد أخذت يف االعتبار عندما ينظر يف خدمات الطوارئ*:
"جيب على مقدمي اخلدمات –
يف حالة خدمات االتصاالت اإللكرتونية/االتصاالت السلكية ،ما مل يتعذر التطبيق من الناحية التقنية،
)(1
إتاحة هوية الرقم التلقائية ملراكز الطوارئ ،مثل هوية خط طالب النداء وهوية املكان التلقائية؛
(أ)
(ب)

توصيل االتصاالت إىل مراكز الطوارئ؛

(ج)

إتاحة االتصاالت يف أنساق ميكن النفاذ إليها.
يف حالة مقدمي اخلدمات املرخص هلم بالربجمة الفيديوية ،إتاحة إعالنات الطوارئ العمومية يف مجيع الشبكات
والربامج الفيديوية يف أنساق ميكن النفاذ إليها.

)(2

وكذلك:
"جيب أن تضع اهليةة التنظيمية الوطنية اللوائح لضمان النفاذ إىل خدمات الطوارئ عن طريق االتصاالت اإللكرتونية وشبكات
البث اإلذاعي وشبكة الويب ،عند االقتضاء ،من قبل اجلمهور ،مبا يف ذلك األشخاص ذوو اإلعاقة"**.

مالحظات:

ميكن النص على كلتا الفقرتني ) (1و) (2يف التشريعات املدجمة .ويف البلدان اليت ال تكون فيها التشريعات مدجمة
*
تنطبق الفقرة ) (1على قانون االتصاالت والفقرة ) (2على قانون البث اإلذاعي.
تتوفر وماذج اللوائح يف وحدة إمكانية النفاذ إىل اخلدمات املتنقلة ويتوفر إطار التنفيذ يف وحدة إمكانية النفاذ إىل
**
الربامج التلفزيونية/الفيديوية.
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8

األهداف ومتطلبات اإلبالغ

ينبغي للهيةات التنظيمية الوطنية أن تضع ،بالتشاور مع األشخاص ذوي اإلعاقة متاشيا مع القسم  4أعاله ،أهدافا سنوية قابلة
للقياس ليتم تنفيذها من قبل مجيع أصحاب املصلحة املعنيني 26،وأن تصدر تقريرا علنيا سنويا عن التنفيذ ،وأن تتخذ إجراءات
اإلنفاذ الالزمة عند االقتضاء.
ومن أمثلة أهداف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت:
تعميم النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ضمن املعايري؛
•
تعديل تعاريف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القائمة وإضافة تعاريف جديدة لتشريعات هذه التكنولوجيا لتعزيز
•
إمكانية النفاذ إليها؛
إنشاء جلنة معنية بإمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تكفل مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة،
•
واملنظمات املعنية باإلعاقة وغريها من أصحاب املصلحة ذوي الصلة ،يف وضع السياسات؛
وضع إطار نفاذ شامل وخدمة شاملة يشمل إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت باعتباره هدفا؛
•
لوائح جودة اخلدمة وغريها من اللوائح تأخذ يف االعتبار احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة؛
•
اإلطار القانوين والتنظيمي خلدمات الطوارئ يأخذ يف االعتبار احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة؛
•
حتديث تشريعات اإلعاقة مع إدراج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تعريف إمكانية النفاذ.
•
وباإلضافة إىل ذلك ،ينبغي وضع أهداف مرحلية لقياس التقدم احملرز يف تنفيذ التدابري القانونية والتنظيمية أو يف وضع مدونات
قواعد السلوك والقدرة على تنفيذ السياسة العامة (من قبيل وضع امليزانيات وبرامج التدريب الالزمة والتقدم احملرز يف توفر
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت امليسورة للنفاذ لألشخاص ذوي اإلعاقة) ،مبا يف ذلك إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وتوفرها بتكلفة معقولة وذلك على أساس نو اإلعاقة لكل جمال يف التكنولوجيا (النفاذ العمومي ،املهاتفة املتنقلة،
املواقع على شبكة الويب ،الربامج التلفزيونية/الفيديوية).
والنفاذ إىل املعلومات عن إمكانية نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أمر بالغ األمهية لضمان
فعالية االستعراضات املقبلة لتدابري السياسة العامة بشأن إمكانية النفاذ واحلرص على أن تكون التدخالت من حيث السياسة
العامة قائمة على األدلة .ولتحقيق ذلك ،ينبغي للهيةات التنظيمية الوطنية حتديد متطلبات اإلبالغ إلحاطة ذوي اإلعاقة علما
مبتطلبات النفاذ الواردة يف القوانني واللوائح املعتمدة وفقا هلذه السياسات .وينبغي إجراء استعراض شامل من قبل اهليةات
التنظيمية الوطنية جلميع متطلبات اإلبالغ للتأكد من مجع البيانات الصحيحة فيما يتعلق بإمكانية نفاذ األشخاص ذوي
اإلعاقة ،عند املستوى الصحيح من التفاصيل وعلى فرتات معقولة27.

_______________

 26مبا يف ذلك املشغلون ومقدمو اخلدمات املرخص هلم لربامج الفيديو وبائعو تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومهنيو التكنولوجيات املساعدة
وخدمات االستجابة للطوارئ.
 27قد يتعني تغيري متطلبات اإلبالغ يف اللوائح تبعا ملا إذا كان قانون تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت له قسم خاص يتناول اإلبالغ.
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9

التغييرات في تشريعات اإلعاقة وحقوق ذوي اإلعاقة  -توصيات

اجه يف تضمني إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف خطاب اإلعاقة ،باإلضافة إىل
من التحديات اليت تو َ
التغيريات املطلوبة يف السياسات والتشريعات واللوائح بشأن هذه التكنولوجيا ،هو أن تشريعات اإلعاقة اليت تغطي إمكانية النفاذ
ال تشري دوما على وجه التحديد إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالتصاالت املتنقلة ،واالتصاالت اإللكرتونية وخدمات
البث اإلذاعي والربجمة الفيديوية أو إمكانية النفاذ إىل اإلنرتنت28.
ولدى العديد من البلدان تشريعات تطبيق عام حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة تتناول النفاذ غري التمييزي وتكافؤ الفرص أمام
كل شرائح اجملتمع يف جماالت مثل املشرتيات والعمالة والتعليم .ومع ذلك ،ويف كثري من احلاالت ال تتناول تشريعات نفاذ ذوي
اإلعاقة العديد من السلع واخلدمات ذات الصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واليت هي يف صلب اجملتمع احلديث نظرا
إىل أن هذه التكنولوجيا كادت تتغلغل يف مجيع أنشطة الناس من حيث املعيشة والعمل والتسلية.
ودحتاج األمر إىل مراجعة وحتديث تشريعات إمكانية نفاذ ذوي اإلعاقة لكي تأخذ يف االعتبار أن نسبة متزايدة من األعمال
التجارية جتري عرب اإلنرتنت أو اهلاتف ،وليس يف "مرافق" أو "أماكن" .وينبغي إعادة النظر يف تعاريف مصطلحات مثل
"األماكن" و"املرافق" و"األماكن العمومية" و "املرافق التجارية" لكي تشمل السلع واخلدمات املقدمة من خالل تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت واليت قد ال يكون هلا موقع "مادي" .ومن شأن تضمني تعريف إلمكانية النفاذ يعكس الصيغة املستخدمة
يف املادة  9من االتفاقية معاجلة هذا األمر.
وميكن أن يوصي واضعو سياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واهليةات التنظيمية هبذه التغيريات يف تشريعات إمكانية نفاذ
ذوي اإلعاقة لكي تصبح اخلدمات اإللكرتونية األخرى ،مثل آالت الصرف اآيل واملعامالت اإللكرتونية وأجهزة الدفع ومطاريف
احلواسيب العمومية واألكشاك اإللكرتونية ،مبا يف ذلك ما يستخدم منها يف وسائط النقل ،هي أيضا يف متناول األشخاص
ذوي اإلعاقة.
10

االستعراض الدوري

يف ضوء التطورات التكنولوجية السريعة والتغريات يف ظروف السوق ،جيب أن تستعرض هذه السياسة كل سنتني على األقل.

_______________

 28مثة تقدم يف هذا الصدد ،كما هو مبني يف التقرير املرحلي إلمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لعام  2013بشأن اتفاقية
األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،الذي أشار إىل أنه بينما كان يف عام  2012لدى  31يف املائة من البلدان املصدقة تعريف إلمكانية
النفاذ يشمل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تشريعاهتا ،ارتفعت هذه النسبة إىل  52يف املائة يف عام  .2013انظر أيضا تقرير املبادرة العاملية
 ،G3ictالتقرير املرحلي إلمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لعام  2013بشأن اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي
للمعاقني:
الدولية
املنظمة
مع
بالتعاون
أجريت
استقصائية
دراسة
اإلعاقة،
http://g3ict.org/resource_center/CRPD_2013_ICT_Accessibility_Progress
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الوحدة  :2إطار إمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتااالت عبر النفاذ العمومي
الغرض من هذه الوحدة هو توفري اإلرشاد لواضعي السياسات واملنظمني واملشغلني وأصحاب املشاريع الذين يقدمون خدمات
النفاذ العمومي ملساعدهتم على ضمان إمكانية نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل خدمات ومرافق النفاذ العمومي إىل االتصاالت.
ولذلك فإن اإلطار النموذجي للنفاذ العمومي إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يشمل شروط الرتخيص النموذجية واملبادئ
التوجيهية وقائمة مرجعية ملقدمي خدمات النفاذ العمومي .ويستند األساس املنطقي هلذا النهج إىل اتفاقية األمم املتحدة حلقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة (فيما بعد االتفاقية) اليت تنص يف ديباجتها على أن تعميم مسائل اإلعاقة يف مجيع األطر هو "جزء
ال يتجزأ من اسرتاتيجيات التنمية املستدامة ذات الصلة".
وعالوة على ذلك تعرتف االتفاقية بقدرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على متكني النفاذ واملشاركة من جانب األشخاص
ذوي اإلعاقة يف مجيع أنشطة اجملتمع .وتستخدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على حنو متزايد باعتبارها الوسيلة املفضلة
لالتصال وتقدمي اخلدمات يف مجيع القطاعات وال سيما العمالة والتعليم واحلوكمة والصريفة.
وبينما يرتفع معدل االشرتاكات الفردية يف املهاتفة واإلنرتنت ،تقدم أيضا خدمات االتصاالت هذه من خالل اهلواتف العمومية
و'دكاكني اهلاتف' ونقاط النفاذ املشرتكة إىل اإلنرتنت املزودة باحلواسيب العادية واملتنقلة واللوحية .ويعتمد العديد من مستخدمي
اإلنرتنت يف البلدان النامية على النفاذ العمومي من أجل تصفح اإلنرتنت .وباإلضافة إىل ذلك ،يتزايد النفاذ إىل اخلدمات
اإللكرتونية التجارية والعمومية من خالل اإلنرتنت من قبل مجيع فةات املواطنني التماسا جملموعة متنوعة من اخلدمات األساسية.
والنفاذ العمومي له أمهية خاصة يف البلدان النامية ،وال سيما أقل البلدان توصيال ،حيث تتخلف معدالت تغلغل االتصاالت
الصوتية واإلنرتنت والنطاق العريض ،وفقا لتقرير االحتاد الدويل لالتصاالت 'قياس جمتمع املعلومات  29،'2013عن نظرياهتا
يف البلدان املتقدمة.
ويف ضوء دور النفاذ العمومي يف تقدمي اخلدمات للجمهور العام ،وعلى وجه التحديد إىل أي شخص ال ميلك سبيل النفاذ
الفردي إىل خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،ينبغي تشجيع مقدمي خدمات اهلواتف العمومية ونقاط النفاذ العمومية
إىل اإلنرتنت على ضمان إمكانية النفاذ إىل اهلواتف واحلواسيب واملرافق اليت تؤويهم وإتاحتها على قدم املساواة لألشخاص
ذوي اإلعاقة والتأكد من استجابتها الحتياجاهتم.
وتنطبق املبادئ التوجيهية النموذجية للنفاذ العمومي إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على مجيع سبل النفاذ العمومي إىل
هذه التكنولوجيا ،الثابتة والالسلكية على السواء ،اليت يوفرها مقدمو اخلدمات واملشغلون .وهي تنطبق على النفاذ العمومي
القائم بذاته (أي اهلواتف العمومية املدفوعة) وكذلك من خالل أجهزة النفاذ العمومي يف األكشاك ودكاكني اهلاتف ومراكز
االتصاالت واملراكز اجملتمعية املتعددة األغراض ومرافق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املماثلة .ومن املهم أن نالحظ أن
يف بعض البلدان:
اهليةات التنظيمية هلا والية قضائية على النفاذ العمومي إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذي يوفره املشغلون
•
ومقدمو اخلدمات يف شكل التزام بتوفري اخلدمة الشاملة أو غريها من شروط الرتخيص؛
ما زال يتعني ترخيص املختربات السيربانية ومقاهي اإلنرتنت – مع أن االجتاهات تشري إىل االبتعاد عن ذلك – ويف
•
مثل هذه احلاالت يكون للهيةات التنظيمية السلطة القانونية لفرض اللوائح أو املبادئ التوجيهية أو أي تدابري أخرى
على النفاذ العمومي؛30
_______________
29

www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/mis2013/MIS2013_without_Annex_4.pdf

30

انظر امللحق  Aيف هذه الوحدة.
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•

يف احلاالت اليت تنشأ فيها املختربات السيربانية ومقاهي اإلنرتنت ومراكز االتصاالت واملراكز اجملتمعية املتعددة
األغراض وغريها من أشكال النفاذ العمومي باستخدام التمويل العام ،من صندوق اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل
مثال ،ميكن فرض املبادئ التوجيهية كجزء من اتفاق مستوى اخلدمة أو العقد املربم بني الصندوق ومقدم خدمة
النفاذ العمومي.

ويالحظ أنه يف احلاالت اليت يتم فيها توفري النفاذ العمومي من قبل أصحاب املشاريع واألعمال التجارية الصغرية غري املرخص
تشجع اهليةة التنظيمية
هلم ،ال تستطيع اهليةة التنظيمية أن تفرض أي التزامات على مقدم خدمات النفاذ العمومي .ومع ذلك َّ
الوطنية على نشر مبادئ توجيهية للنفاذ تكون مبثابة توصيات ملراكز النفاذ العمومي اليت يتم تشغيلها جتاريا.
وميكن نشر املبادئ التوجيهية النموذجية للنفاذ العمومي مبثابة إرشاد ألولةك العاملني يف جمال توفري خدمات االتصاالت بالنفاذ
العمومي .وإذا لزم األمر ،قد جتعل اهليةات التنظيمية هذه املبادئ التوجيهية جزءا من شروط الرتخيص أو اللوائح لديها حسب
مقتضى احلال.
وتشمل هذه الوحدة أيضا جمموعة من شروط الرتخيص النموذجية وتضع أحكاما وموذجية لتضمينها إما يف التزامات الرتخيص
أو يف اللوائح اليت تتناول نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،واليت ميكن استخدامها يف احلاالت
اليت يكون فيها النفاذ العمومي جزءا من شروط الرتخيص أو مبثابة التزام بتوفري اخلدمة الشاملة .وميكن تكييف شروط الرتخيص
النموذجي أو االلتزامات بتوفري اخلدمة الشاملة بشأن النفاذ العمومي لألشخاص ذوي اإلعاقة إىل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف امللحق  Aلالستخدام يف صندوق اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل عندما ميول النفاذ العمومي.
وأخريا ،يقدم امللحق  Bقائمة مرجعية بشأن النفاذ العمومي لذوي اإلعاقة ميكن للمرخص هلم استخدامها مبثابة أداة لإلبالغ؛
وميكن ،بديال من ذلك ،استخدامها من قبل مجيع مقدمي خدمات االتصاالت بالنفاذ العمومي ،سواء خضعوا للتنظيم أم ال،
وذلك ملساعدهتم يف ضمان إمكانية النفاذ إىل مرافقهم.
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[تنطبق املبادئ التوجيهية إلمكانية النفاذ العمومي إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على مجيع أشكال هذا النفاذ ،الذي
يوفره مقدمو اخلدمات واملشغلون .وتشري عبارة "النفاذ العمومي" أو "خدمات اتصاالت النفاذ العمومي" إىل خدمات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت املقدمة للجمهور ،مبا يف ذلك األشخاص ذوي اإلعاقة ،القائمة بذاهتا من خالل اهلواتف العمومية
املدفوعة أو على أساس مشرتك من خالل األجهزة املوضوعة يف األماكن العامة مثل املختربات السيربانية ومقاهي اإلنرتنت
ومراكز االتصاالت واملراكز اجملتمعية املتعددة األغراض واألكشاك ونقاط النفاذ اجملتمعية العامة إىل اإلنرتنت للهيةات ودكاكني
اهلاتف .وعلى وجه التحديد ،تتناول هذه املبادئ التوجيهية:
املشغلون ومقدمو اخلدمات الذين يوفرون النفاذ العمومي مبثابة التزام بتوفري اخلدمة الشاملة أو غري ذلك من
•
شروط الرتخيص؛
مقدمو خدمات اتصاالت النفاذ العمومي الذين يتلقون متويال من صندوق اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل أو غريه
•
من هيةات التمويل العام لتوفري خدمات اتصاالت النفاذ العمومي؛
مقاهي اإلنرتنت واملختربات السيربانية املرخص هلا (يف حاالت استثنائية ،يف البلدان اليت ما زال الرتخيص
•
فيها مطلوبا)].
1
1.1

2.1

3.1

الوالية الوطنية

[البلد] هو/هي من األطراف املوقعة على اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ("االتفاقية") اليت
دخلت حيز النفاذ يف مايو  .2008وتعرتف االتفاقية بإمكانية النفاذ كشرط لألشخاص ذوي اإلعاقة ملمارسة حقوقهم
وحرياهتم األساسية ،وتشرتط على األطراف املوقعة اختاذ التدابري املناسبة لضمان متتع األشخاص ذوي اإلعاقة بالنفاذ
إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدمات الطوارئ وخدمات اإلنرتنت على قدم املساواة مع اآخرين.
دستور [البلد] يدعم احلق يف املساواة أمام القانون .وهذا يشمل التمتع الكامل وعلى قدم املساواة جلميع الناس
جبميع حقوق اإلنسان واحلريات .ويتطلب تعزيز حتقيق املساواة وضع تشريعات وغريها من التدابري الرامية إىل توفري
احلماية أو النهوض باألشخاص أو فةات األشخاص الذين كانوا متضررين تارخييا من التمييز اجملحف على أساس
إعاقتهم وذلك جلرب ذلك الضرر.
على املستوى الوطين ،دحتوي عدد من صكوك السياسات والتشريعات على أحكام رئيسية تدعم اهلدف املعلن هلذه
السياسة ،أي متكني األشخاص ذوي اإلعاقة من النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وهي تشمل:
[السياسة العامة/التشريعات بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة ،اقتباس ،وصف خمتصر]
•
[السياسة العامة/التشريعات بشأن مكافحة التمييز ،اقتباس ،وصف خمتصر]
•
[السياسة العامة /التشريعات بشأن املشرتيات ،اقتباس ،وصف خمتصر]
•
[السياسة العامة /التشريعات بشأن النفاذ إىل املعلومات ،اقتباس ،وصف خمتصر]
•
[السياسة العامة /التشريعات بشأن اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل ،اقتباس ،وصف خمتصر]
•

_______________

 31إذا لزم األمر ،جيوز [للهيةة التنظيمية الوطنية] أن حتول هذه املبادئ التوجيهية إىل شروط ترخيص أو لوائح حسب االقتضاء .ملزيد من
املعلومات ،انظر الوحدة  ،1القسم  - 1خيارات التنظيم .وعلى وجه اخلصوص ،قد يكون هذا هو احلال عندما تشكل إمكانية نفاذ اجلمهور
جزءا من التزامات اخلدمة الشاملة للمرخص له .ومثة شروط ترخيص وموذجية يف امللحق  .Aوميكن أيضا تضمني هذه املبادئ التوجيهية يف شروط
العقد لألشخاص الذين يقدمون إمكانية النفاذ للجمهور بتمويل من صندوق اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل .وميكن أن تستخدم شروط الرتخيص
النموذجية الواردة يف امللحق  Aكأساس لوضع هذه الشروط واألحكام.
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األهداف

[السياسة العامة /التشريعات بشأن محاية املستهلك ،اقتباس ،وصف خمتصر]
[السياسة العامة /التشريعات األخرى ،اقتباس ،وصف خمتصر]

اهلدف من هذه املبادئ التوجيهية هو توفري إطار متكيين لدعم تطوير ثقافة وممارسة النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،وال سيما النفاذ العمومي امليسور ،من خالل:
وضع املبادئ العامة املنطبقة على إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛
•
وضع التدابري لضمان متتع األشخاص ذوي اإلعاقة بالنفاذ ،على قدم املساواة مع اآخرين ،إىل أجهزة
•
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت العمومية واخلدمات والتطبيقات واحملتوى يف املناطق احلضرية وشبه
احلضرية والريفية؛
العمل ،يف مرحلة مبكرة من التصميم والتنفيذ ،على تعزيز إمكانية النفاذ إىل خدمات تكنولوجيا املعلومات
•
واالتصاالت العمومية من أجل خفض تكاليف تقدمي هذه اخلدمات امليسورة النفاذ؛
تعزيز القدرة على حتمل تكاليف خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت العمومية من خالل اإلعانات
•
واحلوافز ،حيثما أمكن ذلك؛
استبانة وختفيض احلواجز أمام اإلمكانية الكاملة للنفاذ إىل خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
•
العمومية امليسورة النفاذ .
وإدراكا ألمهية إمكانية النفاذ إىل البيةة املادية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية وإىل خدمات الصحة والتعليم
واملعلومات واالتصاالت ،يف متكني األشخاص ذوي اإلعاقة من التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان واحلريات
األساسية ،جيب التمسك باملفاهيم التالية اليت تستند إليها هذه املبادئ التوجيهية:
التوعية؛
•
عدم التمييز؛
•
املشاركة الكاملة والفعالة واالندماج يف اجملتمع؛
•
تكافؤ الفرص؛
•
إمكانية النفاذ؛
•
القدرة على حتمل التكاليف.
•
وتشمل اخلطوات حنو حتقيق هذه األهداف ما يلي:
وضع املبادئ العامة إلمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف السياسات الرئيسية واألحكام
•
التشريعية املتعلقة بتوفري مرافق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت العمومية؛
التشاور مع األشخاص ذوي اإلعاقة يف عملية وضع السياسات؛
•
توعية األشخاص ذوي اإلعاقة ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة بسياسات ومرافق وخدمات إمكانية
•
النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت العمومية؛
االلتزام بإجراءات املشرتيات العامة امليسورة النفاذ ،الواردة يف الوحدة  :6إطار السياسة للمشرتيات العامة
•
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت امليسورة النفاذ ،لضمان إمكانية النفاذ إىل معدات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وخدماهتا املشرتاة من أجل مرافق النفاذ العمومية ،مبا يف ذلك:
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1.3

2.3

3.3

4
1.4
1.1.4

االرتقاء بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القائمة يف املرافق العامة ،مثل اهلواتف املدفوعة
▪
العمومية واألكشاك ومراكز االتصاالت ،لضمان وضع نسبة معقولة من أجهزة وخدمات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف متناول األشخاص ذوي خمتلف أنوا اإلعاقة؛
ضمان أن تكون مجيع أجهزة وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اجلديدة املشرتاة
▪
للمرافق العامة ،مثل اهلواتف العمومية واألكشاك ومراكز االتصاالت واملرافق اليت تؤويها،
يف متناول األشخاص ذوي خمتلف أنوا اإلعاقة؛
استخدام صناديق اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل لتمويل شراء التقنيات املساعدة ولتدريب املوظفني
على استخدامها؛
تعزيز التوعية مبرافق النفاذ العمومية اليت ميكن لألشخاص ذوي اإلعاقة النفاذ إليها ،مبا يف ذلك استخدام
الالفتات املناسبة يف مرافق النفاذ العمومي امليسورة النفاذ؛
تدريب املوظفني على كيفية خدمة العمالء ذوي اإلعاقة ،مبا يف ذلك على تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت امليسورة للنفاذ؛
ضمان إمكانية نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل االتصاالت يف حاالت الطوارئ املتوفرة يف مرافق النفاذ العمومية؛
وضع أهداف قابلة للقياس واإلبالغ سنويا عن تنفيذها وضمان إنفاذ أحكام إمكانية النفاذ حسب مقتضى احلال.

التوعية

تعزيز الوعي هبذه املبادئ التوجيهية وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف قطا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هو
من مسؤولية [اهليةة التنظيمية الوطنية/الوزارة].
الوعي بني اجلمهور عن كيفية استخدام األشخاص ذوي اإلعاقة ملرافق النفاذ العمومي هو من مسؤولية [اهليةة
التنظيمية الوطنية/الوزارة] واملشغلني ومقدمي اخلدمات املعنيني .وينبغي توفري املعلومات للجمهور بأنساق ميسورة
النفاذ مبسامهة ومشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة وممثلي منظماهتم.
ينبغي ملقدمي خدمات اتصاالت النفاذ العمومية:
 1.3.3التأكد من توفر الالفتات املناسبة ،مبا يف ذلك استخدام األيقونات العاملية حسب االقتضاء ،يف املنطقة
اجملاورة مباشرة ملكان اهلواتف املدفوعة وأكشاك اهلواتف املدفوعة أو نقاط النفاذ اجملتمعية إىل اإلنرتنت
للداللة على إمكانية النفاذ إليها.
 2.3.3تدريب املوظفني على كيفية خدمة العمالء ذوي اإلعاقة وعلى معرفة مجيع ميزات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت املتاحة لألشخاص ذوي خمتلف أنوا اإلعاقة مبا يف ذلك اإلعداد املادي واالستعمال بواسطة
التقنيات املساعدة.

توفير خدمات اتااالت النفاذ العمومي
عدم التمييز
من واجب مقدمي خدمات اتصاالت النفاذ العمومي جتنب التمييز ،حىت عن غري قصد ،إزاء األشخاص ذوي
اإلعاقة بسبب عدم إمكانية النفاذ إىل مرافقهم ومنتجاهتم وخدماهتم .وميكن حتقيق ذلك من خالل تطبيق مبادئ
التصميم العاملي ملنظمتهم ،عن طريق تنظيم برامج توعية وإعالنات ميكن النفاذ إليها عن اخلدمات وخيارات املعدات
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املتاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة واحلرص على ضمان إمكانية النفاذ بشكل منتظم يف مواقع النفاذ العمومي واخلدمات
وعروض املنتجات منذ البداية.
2.4

توفر األماكن والمعدات والبرمجيات الميسورة النفاذ
 1.2.4ينبغي أن تكون أجهزة النفاذ العمومي القائمة بذاهتا ميسورة النفاذ ملختلف األشخاص املكفوفني أو
ضعاف البصر والصم أو ضعاف السمع وذوي اإلعاقة احلركية.
 2.2.4ينبغي أن تكون هواتف النفاذ العمومي ،سواء القائمة بذاهتا أو يف مكان عام ،ميسورة النفاذ لذوي اإلعاقة.
وجيب أن تشمل أجهزة خدمات اتصاالت النفاذ العمومي امليسورة النفاذ ما يلي:
التوافق مع معينات السمع؛
(أ)
(ب) التحكم يف مستوى الصوت؛
مفاتيح ملسية للهواتف ذات األزرار؛
(ج)
قارئات شاشة حركية لألجهزة اليت تعمل بلمس الشاشة؛
(د)
إمكانية النفاذ من كراسي املعاقني؛32
(ه)
استخدام خدمات التتابع مثل التتابع الفيديوي والتتابع النصي والتتابع من كالم إىل كالم عندما يتطلب
(و)
األمر التفاعل عن بعد مع املشغل.
 3.2.4ينبغي حلواسيب النفاذ العمومي وغريها من األجهزة اليت هلا نفاذ عرب الشاشة:
أن تستخدم األيقونات العاملية؛
(أ)
(ب) أن تكون جمهزة بربجمية لقراءة الشاشة للمستعملني املكفوفني ،حسب االقتضاء؛
أن تكون جمهزة مبقبس صوت أو جهاز صوت وأن تكون يف مكان مغلق إذا كانت املعلومات املستقاة
(ج)
سرية ،كما هو احلال يف املعامالت املالية والتصويت؛
أن تكون جمهزة بربجمية تسمح للمستعملني ضعاف البصر بزيادة حجم اخلط واأليقونات؛
(د)
أن تكون جمهزة بوظيفة توليف الصوت لتحويل النص إىل صوت حيثما تتوفر هذه التقنية باللغة الوطنية
(ه)
أو احمللية؛
أن تسمح باستخدام أجهزة دخل/خرج بديلة مثل عصا التحكم أو البدالة أو تتبع العني باستخدام كامريا
(و)
مدجمة أو موصولة؛
أن تكون يف متناول شخص على كرسي متحرك؛33
(ز)
أن تكون [نسبة معقولة من] احلواسيب جمهزة بقارئة برايل وطابعة برايل متاشيا مع الطلب.
(ح)
 4.2.4ميكن حتقيق العديد من األهداف يف البندين  1.2و 2.2أعاله باتبا إجراءات املشرتيات العامة امليسورة
النفاذ (املشار إليها يف الوحدة  :6إطار السياسة للمشرتيات العامة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

_______________

 32ينبغي ملقدمي النفاذ للجمهور وضع نسبة معقولة من أجهزة اهلواتف العامة اليت ميكن ختفيضها لتكون يف متناول األشخاص الذين يستخدمون
الكراسي املتحركة .ونقطة االنطالق املعقولة هي [حتقيق  %10خالل سنتني].
 33املرجع نفسه.
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5.2.4

(أ)
(ب)
(ج)
(د)
6.2.4

5
1.5

2.5

3.5

امليسورة النفاذ ،يف هذا التقرير) اليت تقر باملبدأ القائل بتضمني متطلبات النفاذ امليسور يف مجيع مشرتيات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املمولة من موارد احلكومة.
رهنا مبراعاة القواعد اليت حتكم [صندوق اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل] ميكن أن يستخدم [صندوق
اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل] لتمويل:
شراء وتركيب حواسيب منفصلة مزودة بربجمية تقنية مساعدة لألشخاص ذوي اإلعاقة؛
شراء وتركيب معدات وبرجميات مساعدة مثل مكربات الشاشة وأذر التحكم واملعدات اليت تستجيب
حلركات العني حملاكاة عمل 'الفأرة'؛
تدريب املوظفني لدى مقدمي خدمات النفاذ العمومي على األجهزة والربجميات لذوي اإلعاقة وخدمة
العمالء؛
امتثال مقدمي خدمات النفاذ العمومي ألحكام األهداف احملددة يف البنود  1.2و 2.2و 3.2أعاله.
وحيثما يتطلب األمر توفر مزايا إضافية لتمكني النفاذ إىل هاتف عمومي موجود أو حاسوب متاح للعموم
أو نقطة نفاذ جمتمعية أو املنشأة اليت تؤويها ،يتعني على مقدم اخلدمة تركيب هواتف و/أو حواسيب
ميسورة النفاذ يف كل اجملتمعات احمللية بنسبة [هاتف أو حاسوب واحد مدفو ميسور النفاذ لكل مخسة
هواتف و/أو حواسيب مدفوعة عادية] أو على األقل [هاتف أو حاسوب واحد مدفو ميسور النفاذ
حيث يقل اهلواتف واحلواسيب املوجودة عن مخسة] 34.وينبغي توفري إمكانية النفاذ جلميع اهلواتف العمومية
واحلواسيب العمومية النفاذ ونقاط النفاذ اجملتمعية اجلديدة واملنشآت اليت تؤويها.

إمكانية النفاذ إلى البيئة المادية

ينبغي توفري النفاذ إىل مجيع املباين اليت توفر خدمات االتصاالت العمومية ،مبا يف ذلك خدمات اهلواتف العمومية
وأكشاك النفاذ اجملتمعية إىل اإلنرتنت وخدمات تكنولوجيا املعلومات املتاحة واألجهزة األخرى املتاحة للعموم .وحيثما
كان ممكنا ،جيب بناء املنحدرات لتمكني النفاذ إىل املباين القائمة اليت تستضيف هذه اخلدمات وينبغي تركيب
املصاعد حيث ال تكون املرافق يف الطابق األرضي:
ينبغي أن متتثل مجيع املباين اجلديدة هلذه التوصيات وذلك بأثر فوري؛
(أ)
(ب) ينبغي تعديل املباين القائمة للوفاء هبذه االحتياجات ،إىل أقصى حد ممكن عمليا ،يف غضون [ثالث]
سنوات.
ينبغي أن يأخذ ارتفا األجهزة املركبة امليسورة النفاذ يف االعتبار ارتفا الكراسي املتحركة أو أي تقنيات تنقل مساعدة
مماثلة 35مستخدمة من قبل األشخاص ذوي اإلعاقات البدنية.
ينبغي أن تكون األجهزة امليسورة النفاذ يف أماكن توفر اخلصوصية للعمالء الذين يستخدمون خدمات تتطلب قراءة
رسالة بصوت عال ،و/أو أن تكون مزودة مبنفذ مقبس للصوت.

_______________

 34ينبغي تعديل هذه النسبة لكي تعرب ،كحد أدىن ،عن ضعف نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة يف البلد ،أي أن  10يف املائة من األشخاص
ذوي اإلعاقة يعين واحد مقابل كل مخسة.
 35ال تقتصر التكنولوجيات املساعدة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بل ميكن أن تستخدم أيضا لإلشارة إىل تكنولوجيات التنقل
املساعدة مثل الكراسي املتحركة .وقد عرف تقرير السياسة النموذجية إلمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هذه التكنولوجيات
املساعدة فقط فيما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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6
1.6

2.6

3.6

4.6

7
1.7

8
1.8

2.8

خدمات الطوارئ

36

جيب على مقدمي خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذين يوفرون النفاذ العمومي التقليدي السلكي
أو الالسلكي أن يوفروا النفاذ امليسور إىل خدمات الطوارئ.
ينبغي أن يكون األشخاص ذوو اإلعاقة قادرين على استخدام وسائل االتصال يف حياهتم اليومية (مثل املعدات
واخلدمات املطرافية) للنفاذ إىل خدمات الطوارئ ،وجيب أن يكونوا قادرين على االتصال خبدمات الطوارئ جمانا
بغض النظر عن التكنولوجيا أو اجلهاز الذي يستخدمونه37.
توعية اجلمهور والرتكيز حتديدا على كيفية استخدام األشخاص ذوي اإلعاقة خلدمات الطوارئ مسألة إلزامية وتقع
مسؤوليتها على عاتق مقدمي اخلدمات ومراكز النداء يف حاالت الطوارئ واهليةات العامة املسؤولة عن خدمات
الطوارئ 38.وينبغي توفري املعلومات املتاحة للجمهور يف أنساق نشر ميسورة النفاذ.
أحكام خدمات الطوارئ ،الواردة يف القسم  7من الوحدة  :1اإلطار القانوين والسياسايت والتنظيمي إلمكانية
ا لنفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،واليت تنطبق عموما على املشغلني ومقدمي اخلدمات ،تنطبق
أيضا على مرافق النفاذ العمومي.

التدريب

ينبغي ملقدمي خدمات النفاذ العمومي ضمان تزويد املوظفني واملتطوعني الذين يتعاملون مع العمالء واجلمهور
بتدريب حساسية مرة واحدة على األقل كل [سنتني] .وينبغي أن يتضمن هذا التدريب معلومات عن الثقافة واللغات
واألعراف اجملتمعية لألشخاص ذوي اإلعاقة وكذلك مبادئ تيسري النفاذ واحللول ومصادر املعلومات.

األهداف ومتطلبات اإلبالغ

ينبغي للهيةات التنظيمية الوطنية أن تضع ،بالتشاور مع األشخاص ذوي اإلعاقة (متاشيا مع القسم  4من الوحدة
 ،)1أهدافا سنوية قابلة للقياس يتعني حتقيقها من قبل مزودي خدمات النفاذ العمومي إىل تكنولوجيا املعلومات،
وأن تصدر تقريرا سنويا علنيا عن التنفيذ ،وأن تتخذ إجراءات اإلنفاذ الالزمة عند االقتضاء .وميكن مواءمة األهداف
القابلة للقياس مع األهداف احملددة يف القسم  ،6امللحق  Aيف هذه الوحدة.
باإلضافة إىل ذلك ،ينبغي وضع أهداف مرحلية لقياس التقدم احملرز يف تنفيذ املبادئ التوجيهية وشروط الرتخيص،
والقدرة على تنفيذ املبادئ التوجيهية وشروط الرتخيص (من قبيل وضع امليزانيات وبرامج التدريب الالزمة) والتقدم
احملرز يف توفر إمكانية النفاذ العمومي إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لألشخاص ذوي اإلعاقة.

_______________

 36يف البلدان اليت فيها قدر كبري من حركة الناس عرب احلدود إىل البلدان اجملاورة ،يتسم هذا االشرتاط بأمهية خاصة وينبغي أن يقرتن باجلهود
الرامية إىل توحيد الشفرات واألرقام القصرية املستخدمة للنفاذ إىل خدمات الطوارئ عرب احلدود .وهذا يضمن أن املستعملني ذوي اإلعاقة يف املنطقة
على بينة من أرقام الطوارئ والشفرات القصرية دون احلاجة إىل بذل جهود إضافية.
 37ميكن أيضا أن يعطى هذا احلكم قوة القانون بإدراجه يف قانون تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،يف قسم خدمات الطوارئ.
 38عند االقتضاء ،وعندما يكون ضمن اختصاص اهليةة التنظيمية الوطنية أو الوزارة ،وإال يتعني وضع لوائح موازية من قبل اهليةة املسؤولة للتأكد
من إمكانية اإلنفاذ.
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3.8

4.8

9
1.9

النفاذ إىل املعلومات حول إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لألشخاص ذوي اإلعاقة أمر بالغ
األمهية لضمان فاعلية االستعراضات املقبلة لتدابري السياسة العامة إلمكانية النفاذ ولضمان استناد التدخالت
السياساتية إىل األدلة .ولتحقيق ذلك ،ينبغي للهيةات التنظيمية الوطنية أن حتدد املتطلبات بشأن إبالغ أوساط ذوي
اإلعاقة عن متطلبات إمكانية النفاذ الواردة يف املبادئ التوجيهية املعتمدة وشروط الرتخيص وفقا هلذه السياسات.
وينبغي إجراء استعراض شامل من قبل اهليةات التنظيمية الوطنية لكل متطلبات اإلبالغ للتأكد من مجع البيانات
الصحيحة فيما يتعلق بإمكانية نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة ،على املستوى الصحيح من التفصيل وعلى فرتات
معقولة39.
شجع [اهليةة التنظيمية الوطنية/صندوق اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل] أيضا على تقييم وإنفاذ امتثال [املرخص
ت َّ
هلم/املستفيدين] هلذه املبادئ التوجيهية من خالل رصد إمكانية النفاذ إىل خدمات االتصاالت العمومية واألجهزة
لألشخاص ذوي اإلعاقة من خالل عمليات تفتيش عشوائية وجتارب وزيارات ملرافق النفاذ العمومية واختاذ إجراءات
اإلنفاذ الالزمة عند االقتضاء.

االستعراض الدوري

نظرا إىل سرعة التطورات التكنولوجية وتغريات ظروف السوق ،جيب إعادة النظر يف هذه السياسة كل سنتني
على األقل.

_______________
39

قد يتعني تغيري متطلبات اإلبالغ يف اللوائح ،تبعا ملا إذا كان يف قانون تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قسم خاص بشأن اإلبالغ.
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الملحق  :Aالشروط النموذجية للترخيص/التزامات الخدمة الشاملة بشأن
إمكانية نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إلى تكنولوجيا المعلومات واالتااالت40
[دحدد هذ امللحق األحكام النموذجية اليت يتعني إدراجها إما يف التزامات الرتخيص أو يف اللوائح بشأن إمكانية نفاذ األشخاص
ذوي اإلعاقة إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وميكن تضمني هذه األحكام يف الرتاخيص حيث يكون النفاذ العمومي
مطلوبا ،كالتزام بتوفري اخلدمة الشاملة مثال]
1
•

2
1.2

2.2

3.2

3
1.3

2.3

تعاريف
"النفاذ العمومي" أو "خدمات اتصاالت النفاذ العمومي" تعين خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املرخصة
املقدمة للجمهور ،مبا يف ذلك األشخاص ذوي اإلعاقة ،على أساس مشرتك أو قائمة بذاهتا ،وتشمل اخلدمات
املقدمة عن طريق اهلواتف العمومية ،أو من خالل أجهزة املستعمل النهائي املوضوعة يف املختربات السيربانية ومقاهي
اإلنرتنت ومراكز االتصاالت واملراكز اجملتمعية املتعددة األغراض واألكشاك ونقاط النفاذ اجملتمعية إىل اإلنرتنت.
التشاور
جيب أن تؤخذ مدخالت املنظمات املمثلة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف االعتبار عند نشر التزامات خدمة النفاذ
الشامل هذه وجيب التشاور مع هذه املنظمات يف تنفيذ هذه االلتزامات41.
جيب أن يتشاور [املرخص له] مع مجاعات األشخاص ذوي اإلعاقة عن كيفية الوفاء بالتزاماته مبوجب هذا الرتخيص،
وجيب أن جيتمع مع هذه اجلماعات على أساس سنوي على األقل إلحاطتها علما بالتقدم احملرز فيما يتعلق بتنفيذ
شروط الرتخيص وما يقوم به من خدمات ومنتجات ومحالت ذات صلة.
جيوز [للمرخص له] إجراء عمليات التشاور بصورة مشرتكة ،مبا يف ذلك عن طريق رابطات دوائر الصناعة اليت متثله،
على أساس عدم مناقشة أي مسائل تنافسية أو مسائل حمظورة مبوجب قانون املنافسة أو أي قانون آخر
يف االجتماعات.
أجهزة النفاذ العمومي (المشتركة والقائمة بذاتها)
جيب أن يسرتشد [املرخص له] باملبادئ التوجيهية النموذجية إلمكانية النفاذ العمومي إىل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف تنفيذ التزاماته.
جيب على [املرخص له]:
أن يضمن أن [ما ال يقل عن  ]%20من أجهزة النفاذ العمومي ميكن استخدامها من قبل األشخاص
(أ)
الذين يستخدمون أجهزة تقوية السمع أو 'قواقع' السمع املزروعة ،بطريقة ال تتسبب يف تداخل مع معينات
السمع؛
(ب) أن يزود [ ]%100من اهلواتف بإمكانية تضخيم الصوت؛

_______________

 40ال بد من أن يؤخذ السياق الوطين احملدد بعني االعتبار .وتكون شروط الرتخيص النموذجية هذه قابلة للتطبيق عندما يطلب من املرخص له
توفري نفاذ اجلمهور كجزء من اتفاق الرتخيص اخلاص به .وعندما يطلب من املرخص له توفري نفاذ اجلمهور امتثاال ألحد شروط التمويل عندئذ
ميكن تعديل شروط الرتخيص النموذجية هذه لتكون مبثابة شروط وأحكام يف اتفاق وموذجي ،ويستعاض عن تعبري "املرخص له" بكلمة "املستفيد".
 41إذا أنشأ بلد ما جلنة معنية بإمكانية نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،على النحو املوصى به يف الوحدة :1
اإلطار القانوين والسياسايت والتنظيمي إلمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (القسم  ،)4عندئذ ينبغي أن تذكر هذه اللجنة بشكل
صريح.
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أن يتأكد من أن األجزاء القابلة للتشغيل أو امليزات يف [ ]%10من أجهزة النفاذ العمومي متاحة يف ارتفا
جيعلها يف متناول األشخاص الذين يستخدمون الكراسي املتحركة واألشخاص قصار القامة .ويف كل موقع
فيه أكثر من جهاز نفاذ عمومي ،جيب أن يكون واحدا منها على األقل يف متناول هؤالء األشخاص ذوي
اإلعاقة؛
أن يتأكد من أن [ ]%20من أجهزة النفاذ العمومي املتوفرة يف أي موقع ،وعلى األقل واحدا يف أي موقع،
يف متناول األشخاص ذوي اإلعاقات احلسية؛
أن يوفر ،حيثما يلزم ،منحدر نفاذ لتسهيل الوصول لكرسي متحرك؛
أن يوفر ،يف حال استخدام التكنولوجيا املتنقلة ،خدمات البيانات مبا يف ذلك ،كحد أدىن ،خدمات
الرسائل (النصية) القصرية؛
أن يضع الفتات مالئمة مرئية وبطريقة برايل؛
أن دحيط اجلمهور علما بتوفر مرافق النفاذ العمومي واملنتجات وخدمات الطوارئ [لألشخاص ذوي
اإلعاقة].

(ج)

(د)
(ه)
(و)
(ز)
(ح)
4
1.4

5
1.5

التدريب
جيب على كل مرخص له التأكد من أن مجيع موظفيه الذين يتعاملون مع العمالء واجلمهور يتلقون تدريب حساسية
على أساس منتظم ،على األقل مرة واحدة كل [سنتني] .وينبغي أن يتضمن هذا التدريب معلومات عن الثقافة واللغات
حسب االقتضاء واألعراف اجملتمعية لألشخاص ذوي اإلعاقة وكذلك عن مبادئ إمكانية النفاذ واحللول ومصادر
املعلومات.
خدمات الطوارئ
جيب االمتثال ألحكام خدمات الطوارئ ،اليت تنطبق عموما بالنسبة خلدمات االتصاالت ،يف إطار تقدمي خدمات
اتصاالت النفاذ العمومي على النحو املنصوص عليه يف املبادئ التوجيهية النموذجية بشأن إمكانية النفاذ إىل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (القسم  7من الوحدة .)1
األهداف

6

المتطلب
توفر األجهزة امليسورة النفاذ
مواءمة سياسات املشرتيات

اإلطار الزمني
(مرخص له جديد)

اإلطار الزمني (لدى المرخص له
نفاذ عمومي أصالً)
خالل  12شهرا

فورا

تركيب أجهزة النفاذ العمومي وإتاحتها الستعمال خالل  12شهرا
األشخاص ذوي اإلعاقة متاشيا مع القسم ،3
امللحق  Aيف هذه الوحدة

فورا

التوعية

توعية اجلمهور مبنتجات تكنولوجيا املعلومات خالل  6أشهر
واالتصاالت امليسورة النفاذ وخدمات الطوارئ
امليسورة النفاذ

فورا

خالل  12شهرا

فورا

تدريب املوظفني
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المتطلب
خدمات الطوارئ
توفر خدمات الطوارئ امليسورة النفاذ

اإلطار الزمني (لدى المرخص له
نفاذ عمومي أصالً)
خالل  6أشهر

تشمل خدمات الطوارئ القدرة على إرسال حاملا ميكن عمليا
نصوص و/أو فيديو متاشيا مع الوحدة  :3إطار
السياسة إلمكانية النفاذ إىل االتصاالت املتنقلة،
القسم 8
7
1.7

30

اإلطار الزمني
(مرخص له جديد)
فورا
حاملا ميكن عمليا

اإلبالغ
من أجل ضمان االمتثال هلذه الشروط واألحكام ،جيب على [املرخص له] أن يقدم تقريرا سنويا إىل اهليةة التنظيمية
الوطنية يتضمن ،كحد أدىن:
معلومات عن امتثال [املرخص له] لشروط الرتخيص هذه؛
(أ)
(ب) قائمة مرجعية مستوفاة ،على النحو املنصوص عليه يف امللحق  Bمن هذه الوحدة ،لكل مرفق من مرافق [املرخص له].
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الملحق  :Bقائمة مرجعية بشأن مرافق النفاذ العمومي الميسورة النفاذ

42

[يقدم هذا امللحق قائمة مرجعية ميكن أن يستخدمها املرخص هلم كأداة لإلبالغ .كما ميكن أن يستخدمها كل مقدمي خدمات
اتصاالت النفاذ العمومي ،سواء كانت خاضعة للتنظيم أم ال ،ملساعدهتم يف ضمان إمكانية النفاذ إىل مرافقهم.
وميكن متويل االمتثال لبعض املتطلبات الواردة يف القائمة املرجعية من صندوق اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل ،شريطة أن يندرج
االشرتاط ضمن والية صندوق اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل يف البلد املعين .مثال ذلك ،أن بعض عناصر التدريب وبعض
أنوا املعدات قد تكون مؤهلة للحصول على إعانات املستعمل أو املشغل 43.وال يتوفر التمويل من صندوق اخلدمة الشاملة
والنفاذ الشامل عموما يف اجملاالت املظللة رماديا يف اجلدول أدناه .فإذا جاء متويل من صندوق خدمة شاملة ونفاذ شامل،
عندئذ ينبغي حتديد مستوى هذا التمويل].
المتطلب/التوصية44

االستراتيجية والتخطيط والسياسات والتقييم
هل يشارك األشخاص ذوو اإلعاقة يف ختطيط وتقييم منتجات وخدمات مرافق
النفاذ العمومي

تمويل وارد من صندوق
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مالحظات

هل يشرتط أن تؤخذ يف االعتبار إمكانية النفاذ يف عملية املشرتيات للمعدات
والربجميات احلاسوبية راجع الوحدة  6بشأن املشرتيات العامة.
هل هناك إجراءات لضمان استجابة يف حينها لطلبات التسهيالت املتعلقة
باإلعاقة
البيئات المادية والتوعية

هل من السهل لزوار مرفق للنفاذ العمومي من ذوي اإلعاقة معرفة ما هي
معدات وبرجميات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت امليسورة النفاذ واملساعدة
املتاحة يف مرفق النفاذ العمومي
هل أماكن وقوف السيارات واملمرات واملداخل إىل املبىن ميسورة النفاذ للكراسي
املتحركة ومشار إليها بوضوح
هل هناك الفتات واضحة حبروف كبرية تشري إىل مرفق النفاذ العمومي
ويف داخله وهل تتوفر الالفتات بطريقة برايل يف مرفق النفاذ العمومي
هل هناك على األقل جزء من منصة اخلدمة على ارتفا ميسور النفاذ لشخص
جالس أو لشخص يف كرسي متحرك
_______________
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مقتبس من القائمة املرجعية ملخترب احلاسوب يف جامعة واشنطن ،انظر املوقع:

www.washington.edu/doit/Brochures/Academics/comp_lab_check.html

 43ينبغي لكل بلد أن يكيف هذه القائمة املرجعية لتلبية احتياجاته وينبغي تعديلها لتبني املتطلبات اليت ميكن متويلها من صندوق اخلدمة الشاملة
والنفاذ الشامل .وحيثما ميكن التماس التمويل ينبغي أن يكون احليز "أبيضا" وحيثما ال يتوفر التمويل ينبغي أن يكون احليز "رماديا" .وينبغي
للبلدان اليت ليس لديها صندوق لتمويل اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل أن حتذف العمود.
 44يف البلدان اليت يدرج فيها املتطلب يف شرط الرتخيص أو يف اللوائح ينبغي أن يسمى "متطلبا" .وحيثما تستخدم القائمة املرجعية من قبل
مقدمي نفاذ اجلمهور كمبدأ توجيهي على أساس طوعي ،تكون "توصية".
 45اجملاالت غري املظللة مؤهلة للحصول على التمويل من صندوق اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل أو من مصادر عامة أخرى .يرجى البيان
يف حالة احلصول على التمويل من صندوق اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل أو من مصادر عامة أخرى.
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المتطلب/التوصية44

هل هناك طاولة قابلة لتعديل االرتفا متاحة لبعض حمطات العمل يف مرفق
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
وضعاف السمع واملكفوفني وضعاف البصر
تدريب موظفي مرافق النفاذ العمومية
هل املوظفون على اطال بتوفر واستعمال ميزات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت امليسورة النفاذ والتكنولوجيا املساعدة وأنساق الوثائق البديلة
هل تلقى املوظفون تدريب حساسية وتدريبا على استعمال األشخاص ذوي
اإلعاقة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
المعدات الحاسوبية
هل هناك على األقل مرقاب واسع األبعاد حبيث ميكن رؤية مساحة أكرب من
الشاشة عند تكبريها
هل املعدات معلمة بأحرف كبرية و/أو بأحرف برايل
هل ميكن لشخص جالس الوصول إىل وسائل التحكم باحلواسيب والطابعات
واملاسحات وغريها من معدات تكنولوجيا املعلومات
هل هناك مساحات عمل كافية لكل من املستعمل األمين واألعسر وهل ميكن
املستعملني
استعمال املعدات احلاسوبية بسهولة لكال
ن
هل هناك معدات حاسوبية بديلة لالستعاضة عن الفأرة و/أو لوحة املفاتيح
(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)
هل متتثل املوارد اإللكرتونية ،مبا فيها صفحات الويب لدى مقدم خدمة النفاذ
العمومي ،للمبادئ التوجيهية أو املعايري بشأن إمكانية النفاذ متاشيا مع
الوحدة  :5إطار السياسة إلمكانية النفاذ إىل شبكة الويب
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الوحدة  :3إطار السياسة إلمكانية النفاذ إلى االتااالت المتنقلة
لقد وضعت وحدة إطار السياسة إلمكانية النفاذ إىل االتصاالت املتنقلة لفائدة واضعي السياسات واهليةات التنظيمية وغريمها
من أصحاب املصلحة العاملني يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومسائل اإلعاقة ،مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية
ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة وأعضاء الربملان ،تبعا خلصائص البلد.
وتوفر هذه الوحدة إطارا للبلدان لوضع سياسة تعزز إمكانية النفاذ إىل االتصاالت املتنقلة وتتضمن مدونة قواعد سلوك ولوائح
داعمة لدوائر صناعة االتصاالت املتنقلة ميكن استخدام أي منها تبعا لإلطار املؤسسي للبلد املعين كما هو موضح يف الوحدة :1
اإلطار القانوين والسياسايت والتنظيمي إلمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (انظر القسم  ،1خيارات التنظيم).
وتوفر هذه الوحدة أيضا مدونة قواعد سلوك وموذجية بشأن إمكانية النفاذ إىل االتصاالت املتنقلة لألشخاص ذوي اإلعاقة
يف امللحق  ،Aيشجع استخدامها يف البلدان اليت لديها إطار قانوين يدعم املبادرات الصناعية الطوعية أو مدونات قواعد السلوك.
وحيثما ال يوجد إطار من هذا القبيل ،ميكن للهيةة التنظيمية الوطنية استخدام اللوائح النموذجية الواردة يف امللحق  Bمن هذه
الوحدة46.
وقد أعدت السياسة النموذجية إلمكانية النفاذ إىل االتصاالت املتنقلة وفقا التفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة (فيما بعد االتفاقية) ومتاشيا مع جمموعة أدوات سياسة إمكانية نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت اليت شارك يف وضعها االحتاد الدويل لالتصاالت واملبادرة العاملية لشمولية تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ).(www.e-accessibilitytoolkit.org) (G3ict
وتنص االتفاقية على أن األطراف املوقعة مسؤولة عن ضمان إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .والغرض من
هذه السياسة النموذجية ومدونة قواعد السلوك هو مساعدة البلدان املوقعة على وضع إطار لتحقيق ذلك .وميكن للبلدان أن
تعتمد أو أن تكيف هذه السياسة واألحكام التنظيمية حىت لو مل تكن من األطراف املوقعة على االتفاقية.
ويتوقف النجاح فيما يتعلق بتحقيق األهداف احملددة يف االتفاقية على اعتماد سياسات إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف البلد املعين واملسارعة إىل تنفيذها .واألمر منوط بكل بلد الختاذ قرار بشأن السياسات ذات الصلة وتوقيت
تنفيذها وفقا ملا تنفرد به من ظروف.
ومن شأن السياسة النموذجية إلمكانية النفاذ إىل االتصاالت املتنقلة يف هذه الوحدة أن تساعد البلدان على فهم اخلطوات
واملتطلبات العامة وأن تقدم اإلرشاد بشأن اجملاالت اليت ميكن فيها تعديلها ملراعاة الظروف الوطنية .واألهداف من السياسة
العامة والقوانني 'غري امللزمة' والنهج التنظيمية احملددة يف هذه الوحدة هي وضع إطار سياسة عامة وقوانني غري ملزمة وتدابري
تنظيمية من شأهنا أن تعزز إمكانية نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت باختاذ اخلطوات التالية:
اعتماد سياسة نفاذ إىل االتصاالت املتنقلة ،يف شكل وثيقة قائمة بذاهتا أو مندجمة يف سياسة قائمة.
•
التشاور مع األشخاص ذوي اإلعاقة بشأن وضع سياسة للنفاذ إىل االتصاالت املتنقلة.
•
قيام احلكومة بتعزيز الوعي بالسياسة وقيام دوائر صناعة اخلدمات املتنقلة بتعزيز الوعي باالتصاالت املتنقلة امليسورة
•
النفاذ بني األشخاص ذوي اإلعاقة ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة ،مبا يف ذلك من خالل استخدام أنساق
ميسورة النفاذ.

_______________

 46انظر أيضا الوحدة  :1اإلطار القانوين والسياسايت والتنظيمي إلمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ،القسم  - 1خيارات
التنظيم.
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

قيام احلكومة بتحليل الفجوة القائمة يف توفر التكنولوجيا املساعدة داخل البلد اليت ميكن استخدامها يف االتصاالت
املتنقلة ،وحتديد جماالت اإلجراءات احلكومية من أجل سد الفجوة يف جمال التكنولوجيا املساعدة ،وتنفيذ التدابري
املناسبة من قبيل وضع خطط احلوافز ومتويل البحوث والتطوير.
استخدام صناديق اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل لدعم تكاليف االتصاالت املتنقلة امليسورة النفاذ والتكنولوجيا
املساعدة لألشخاص ذوي اإلعاقة وكذلك للمعلمني واملربني اخلاصني واملدربني املهنيني الذين يقدمون اخلدمات
لألشخاص ذوي اإلعاقة.
قيام مشغلي االتصاالت املتنقلة وجتار التجزئة يف منافذ البيع اخلاصة هبم بضمان التوفر على نطاق واسع لألجهزة
احملمولة امليسورة النفاذ وغريها من األجهزة املتنقلة اليت تتضمن ميزات نفاذ لألشخاص ذوي خمتلف أنوا اإلعاقة،
مبا يف ذلك عن طريق تعديل سياساهتا الشرائية لكي حتصل لصاحل عمالئها على طائفة من األجهزة احملمولة امليسورة
النفاذ وغريها من األجهزة املتنقلة اليت تتضمن ميزات نفاذ لألشخاص ذوي خمتلف أنوا اإلعاقة.
قيام مشغلي االتصاالت املتنقلة وجتار التجزئة بضمان إمكانية نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل منافذ البيع
اخلاصة هبم.
قيام دوائر صناعة املهاتفة املتنقلة بتدريب موظفي املبيعات خلدمة العمالء ذوي اإلعاقة وتوعية العمالء ذوي اإلعاقة
بامليزات ومعلومات دعم املنتجات امليسورة النفاذ.
قيام قطا االتصاالت املتنقلة بتوفري تسهيالت خمصصة للعناية بالعمالء وتوفري الدعم داخل املتجر أو املوظفني
يف مراكز االتصال الذين مت تدريبهم ملساعدة العمالء ذوي اإلعاقة.
قيام صناعة االتصاالت املتنقلة بتعزيز تطوير وتوفر التطبيقات امليسورة النفاذ )’ (‘appsلألشخاص ذوي اإلعاقة
ومتاجر هذه التطبيقات )’ (‘app storesامليسورة النفاذ.
قيام مشغلي االتصاالت املتنقلة بوضع أسعار خاصة أو خمفضة لألشخاص ذوي اإلعاقة من قبيل خطط االقتصار
على 'النص فقط' للصم وضعاف السمع.
قيام قطا االتصاالت املتنقلة بتوفري إمكانية نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل اتصاالت الطوارئ املتنقلة ،مبا يف ذلك
توفري النص يف الوقت الفعلي والتتابع والفيديوي ،وإحاطة األشخاص ذوي اإلعاقة ومنظمات األشخاص ذوي
اإلعاقة علما هبذه االتصاالت املتنقلة امليسورة النفاذ يف حاالت الطوارئ.
قيام احلكومة بوضع أهداف قابلة للقياس واإلبالغ سنويا عن تنفيذها وضمان إنفاذ أحكام إمكانية النفاذ بالشكل
املناسب.

ونظرا خلطوات التقدم السريع احملرزة يف التطورات التكنولوجية ،تشجع البلدان على اعتماد عمليات إلجراء استعراضات دورية
للسياسات والقوانني أو اللوائح ،حاملا تعتمد ،وذلك لتحقيق أفضل استفادة من هذه الفرص التكنولوجية.
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سياسة نموذجية إلمكانية النفاذ إلى االتااالت المتنقلة
تعاريف

1
1.1












تستخدم التعاريف التالية يف إطار سياسة إمكانية النفاذ إىل االتصاالت املتنقلة.
"األنساق الميسورة النفاذ" تعين املعلومات املتاحة يف أنساق من بينها ،على سبيل املثال ال احلصر ،طريقة برايل
وحتويل النص إىل كالم والعرض الشفوي وامللفات اإللكرتونية املتوافقة مع قارئات الشاشة لألشخاص الذين جيدون
صعوبة يف القراءة والعرض الفيديوي املشفو بعرض نصي أو لغة اإلشارات لألشخاص ضعاف السمع أو األيقونات
والرسوم املتحركة لألشخاص ذوي اإلعاقة اإلدراكية.
"التكنولوجيا المساعدة" أو " "ATهي أي تكنولوجيا معلومات واتصاالت ومنتجات وأجهزة ومعدات وخدمات
ذات صلة تستخدم للحفا على القدرات الوظيفية ،أو زيادهتا أو حتسينها ،لدى األفراد ذوي االحتياجات اخلاصة أو
اإلعاقة.
"برايل" هي عبارة عن سلسلة من النقاط النافرة اليت ميكن قراءهتا باألصابع من قبل املكفوفني أو ضعاف البصر
الذين ال يستطيعون قراءة املواد املطبوعة.
"الجهاز" أو "الجهاز المتنقل" يعين اجلهاز الذي دحمل باليد أو اهلاتف الذكي أو احلاسوب اللوحي أو أي نو من
معدات العمالء املوصولة السلكيا بواسطة بطاقة هوية مشرتك ) (SIMصادرة عن مشغل شبكة مرخص له.
"إمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتااالت" هو مقياس ملدى إمكانية استعمال منتج أو خدمة من
قبل شخص ذي إعاقة بقدر ما ميكن أن يستخدم بفعالية من قبل شخص دون تلك اإلعاقة ألغراض النفاذ إىل
منتجات أو حمتوى أو خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ذات الصلة أو استخدامها .وينبغي حتقيق النفاذ
إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل أقصى حد ممكن بتطبيق مبادئ التصميم العاملي وضمان التوافق
مع التكنولوجيات املساعدة.
"مقدم خدمات اإلنترنت" أو " "ISPيعين الشركة اليت توفر النفاذ إىل اإلنرتنت والربيد اإللكرتوين.
"صناعة االتااالت المتنقلة" تشمل مشغلي الشبكات ومقدمي اخلدمات وموزعي األجهزة املتنقلة وجتار التجزئة
يف هذا اجملال47.
"خدمات التتابع" 48هي خدمات مهاتفة يديرها 'وسطاء' متكن الصم أو ضعاف السمع أو من يتعذر عليهم الكالم
من التواصل عن طريق اهلاتف من خالل 'وسيط' مع شخص قادر على السمع ،وذلك بطريقة "مكافةة وظيفيا"
لقدرة فرد دون تلك اإلعاقة49.

_______________

 47ميكن تضمني مصنعي األجهزة احملمولة وبائعي نظم التشغيل املتنقلة يف تعريف صناعة االتصاالت املتنقلة إذا كان هؤالء املصنعون أو البائعون
مستقرين يف البلد .
 48ملزيد من املعلومات عن خدمات التتابع انظر التقرير بشأن ’إتاحة نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل اهلواتف واخلدمات املتنقلة‘ ،االحتاد
الدويل لالتصاالت واملبادرة  ،(www.itu.int/ITU-D/sis/PwDs/Documents/Mobile_Report.pdf) 2012 ،G3ictوصحيفة وقائع اللجنة
الفيدرالية لالتصاالت عن خدمات التتابع يف املوقع  www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/trs.htmlاليت تناقش أنوا خدمات التتابع مبا
يف ذلك خدمات التتابع يف حتويل النص إىل صوت والكالم إىل كالم والتتابع بالعرض النصي والفيديوي وبواسطة بروتوكول اإلنرتنت.
 49تعريف مقتبس ومكيف من الرابطة الوطنية للصم (الواليات املتحدة)؛ انظر www.nad.org/issues/telephone-and-relay-
 .services/relay-servicesوهو يشمل خدمات التتابع الفيديوي والنصي والكالم إىل كالم والكالم النصي وتتابع الرسائل الفورية .ملزيد من
املعلومات انظر تقرير إتاحة خدمات اهلواتف املتنقلة لنفاذ األشخاص ذوي اإلعاقةwww.itu.int/ITU- :
D/sis/PwDs/Documents/Mobile_Report.pdf
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"رزم الناوص فقط" تعين رزم االتصاالت املتنقلة اليت تستبعد اخلدمات الصوتية ولكنها تشمل خدمات البيانات
مثل الرسائل النصية والرسائل الفورية والرسائل املصورة وتصفح شبكة الويب.
"التاميم العالمي" يعين تصميم املنتجات والبيةات والربامج واخلدمات لتكون صاحلة لالستعمال من قبل مجيع
الناس إىل أقصى حد ممكن ،دون احلاجة إىل تكييف أو تصميم متخصص .وجيب أال يَستبعد التصميم العاملي
األجهزة املساعدة لفةات معينة من األشخاص ذوي اإلعاقة حيثما تكون هناك حاجة إليها50.
"مقدم خدمات التطبيقات الالسلكية أو " "WASPيعين طرف ثالث مقدم للخدمة يدير التطبيقات ويعمل على
استحداث وتوزيع حمتوى االتصاالت املتنقلة للمستعملني عرب شبكة مشغل اتصاالت متنقلة مرخص له والبنية
التحتية التابعة له.

تاريخ النفاذ والتطبيق

ميكن اإلشارة إىل هذه السياسة باعتبارها سياسة إمكانية النفاذ إىل االتصاالت املتنقلة وهي تدخل حيز النفاذ فور
نشرها يف [املنشور احلكومي الرمسي.]51
تنطبق سياسة إمكانية النفاذ إىل االتصاالت املتنقلة على قطا االتصاالت املتنقلة وتشمل:
اخلدمات املتنقلة (الصوت والبيانات والنطاق العريض) ،مبا يف ذلك خدمات الطوارئ وخدمات الدليل؛
(أ)
(ب) خدمات دعم عمالء االتصاالت املتنقلة مبا يف ذلك مراكز االتصال ومراكز دعم العمالء ،واملواقع على
شبكة الويب ونقاط البيع؛
أجهزة املستعمل النهائي ،مبا يف ذلك اهلواتف األساسية واهلواتف ذات امليزات واهلواتف الذكية واحلواسيب
(ج)
اللوحية والتطبيقات املساعدة واخلدمات.
ينص [احلكم ذو الصلة من التشريع] على أن [الوزارة ]52هي اهليةة املسؤولة عن رسم السياسات الوطنية لتعزيز
اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل يف قطا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،مبا يف ذلك إمكانية نفاذ األشخاص
ذوي اإلعاقة إىل اخلدمات والتطبيقات واألجهزة املتنقلة.

_______________

 50كما هو حمدد يف املادة  2من اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
 51يدرج اسم املنشور ذي الصلة.
 52ينبغي وضع سياسة إمكانية النفاذ من قبل الوزارة املسؤولة عن االتصاالت (أو يف البلدان اليت ليس فيها وزارة لالتصاالت من قبل اجلهة
املسؤولة عن االتصاالت) ،وغالبا مع مدخالت هامة بل حىت املسؤولية عن صوغ سياسة من قبل اهليةة التنظيمية .كما نوقش يف املوقع
 ،www.ictregulationtoolkit.org/en/Section3259.htmlميكن بالطبع أن تتكون الوزارة بواحد من عدة أشكال:
• االتصاالت؛
• االتصاالت اإللكرتونية (مبا يف ذلك البث والوسائط األخرى)؛
• تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (أو تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات)؛
• البنية التحتية ،مبا يف ذلك النقل؛
• باالقرتان مع الصناعة أو العلوم والتكنولوجيا؛
• باالقرتان مع قطا آخر مثل الشؤون االقتصادية.
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الوالية الوطنية

[البلد] هو طرف موقع على اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ("االتفاقية") اليت دخلت حيز
النفاذ يف مايو  53.2008وتعرتف االتفاقية بإمكانية النفاذ كشرط لألشخاص ذوي اإلعاقة من أجل التمتع الكامل
جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية 54وتتطلب من األطراف املوقعة اعتماد التدابري املناسبة لتوفري نفاذ
األشخاص ذوي اإلعاقة ،على قدم املساواة مع غريهم ،إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدمات الطوارئ
وخدمات اإلنرتنت55.
دستور [البلد] يدعم احلق يف املساواة أمام القانون .وهذا يشمل التمتع الكامل وعلى قدم املساواة جبميع احلقوق
واحلريات .ولتعزيز حتقيق املساواة ،مثة تدابري تشريعية وتدابري أخرى ترمي إىل توفري احلماية أو الدعم لألشخاص أو
فةات األشخاص احملرومني بسبب التمييز اجملحف .وإزالة العوائق اليت حتول دون النفاذ إىل اخلدمات األساسية ،مثل
خدمات االتصاالت املتنقلة ،شرط ضروري لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة من التمتع الكامل باحلقوق واحلريات
األساسية واملشاركة يف اجملتمع على قدم املساواة مع اآخرين.
وعلى املستوى الوطين ،مثة عدد من السياسات والصكوك التشريعية حتتوي على أحكام رئيسية تدعم اهلدف املعلن
هلذه السياسة :أي متكني األشخاص ذوي اإلعاقة من النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وهي تشمل:
[السياسات/التشريعات بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة ،اقتباس ،وصف خمتصر]؛
(أ)
(ب) [السياسات/التشريعات بشأن مكافحة التمييز ،اقتباس ،وصف خمتصر]؛
[السياسات/التشريعات بشأن املشرتيات ،اقتباس ،وصف خمتصر]؛
(ج)
[السياسات/التشريعات بشأن النفاذ إىل املعلومات ،اقتباس ،وصف خمتصر]؛
(د)
[السياسات/التشريعات بشأن اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل ،اقتباس ،وصف خمتصر]؛
(ه)
[السياسات/التشريعات بشأن محاية املستهلك ،اقتباس ،وصف خمتصر]؛
(و)
[السياسات/التشريعات بشأن األمن الداخلي والطوارئ على الصعيد الوطين ،اقتباس ،وصف خمتصر]؛
(ز)
[السياسات/التشريعات األخرى ،اقتباس ،وصف خمتصر].
(ح)

_______________

 53ال يتعني تضمني هذا القسم إال إذا انطبق على البلد ،أي إذا كان البلد من األطراف املوقعة على اتفاقية األمم املتحدة حلقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة.
 54اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،الديباجة ،الفر )'.('5
 55تشمل احلصائل املتوخاة ،مبوجب املادة  9من اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،على سبيل املثال ال احلصر:
• التزام الدول األطراف بضمان إمكانية نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛
• االلتزام بتوفري إمكانية النفاذ إىل كل حمتوى واالتصاالت واملعدات والربجميات والواجهات البينية؛
• النهوض بالتكنولوجيات املساعدة واملعلومات يف أشكال بديلة لألشخاص ذوي اإلعاقة لضمان إمكانية نفاذهم إىل املعلومات؛
• توفري املعلومات العامة للجمهور يف أنساق وتقنيات ميسورة النفاذ لألشخاص ذوي اإلعاقة دون أي تكلفة إضافية ويف الوقت املناسب؛
• ضرورة أن تنظر الكيانات اخلاصة اليت تقدم أي نو من التسهيالت واخلدمات لعامة الناس يف خمتلف إمكانيات النفاذ لألشخاص
ذوي اإلعاقة؛
• االلتزام بتضمني خدمات الطوارئ كجزء من االلتزام بتقدمي خدمات املعلومات واالتصاالت امليسورة النفاذ؛
• تعزيز إمكانية النفاذ إىل االتصاالت واخلدمات املتنقلة واستعماهلا بني األشخاص ذوي اإلعاقة ،مبا يف ذلك اإلنرتنت ،وخاصة يف البلدان
النامية ،علما بأن إمكانية النفاذ إىل خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تتم من خالل اهلواتف املتنقلة واحلواسيب اللوحية
وغريها من التكنولوجيات واملنصات الناشةة.
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واهلدف من هذه السياسة هو توفري إطار متكيين لدعم تطوير ثقافة وممارسة إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،وال سيما إمكانية النفاذ إىل االتصاالت املتنقلة ،من خالل:
حتديد املبادئ العامة اليت يتعني مبوجبها التعامل مع إمكانية النفاذ إىل االتصاالت املتنقلة؛
(أ)
(ب) حتديد وختفيض احلواجز الرئيسية املستبانة أمام إمكانية النفاذ الكامل إىل االتصاالت املتنقلة؛
تعزيز الوعي باالتصاالت املتنقلة امليسورة النفاذ بني األشخاص ذوي اإلعاقة ومنظمات األشخاص ذوي
(ج)
اإلعاقة؛
حتديد املعايري ذات الصلة ،مبا فيها املعايري الدولية ،ووفورات احلجم العاملي من أجل خفض التكاليف
(د)
وتعزيز قابلية التشغيل املتبادل؛
تعزيز التوفر التجاري على نطاق واسع لألجهزة احملمولة وغريها من األجهزة املتنقلة اليت حتتوي على ميزات
(ه)
إمكانية النفاذ؛56
وضع تدابري لضمان متتع األشخاص ذوي اإلعاقة بالنفاذ املكافئ لألشخاص دون إعاقة إىل الشبكات
(و)
املتنقلة واألجهزة واخلدمات والتطبيقات واحملتوى املقدمة للجمهور يف املناطق احلضرية وشبه احلضرية
والريفية؛
تعزيز تصميم وتطوير وإنتاج وتوزيع األجهزة واخلدمات املتنقلة امليسورة النفاذ ،يف مرحلة مبكرة من التطوير،
(ز)
حبيث تتوفر األجهزة واخلدمات املتنقلة اليت تتمتع مبيزات إمكانية النفاذ بتكلفة منخفضة ويف الوقت
املناسب؛
تعزيز القدرة على حتمل تكاليف األجهزة واخلدمات املتنقلة امليسورة النفاذ من خالل متطلبات عدم التمييز
(ح)
واإلعانات واحلوافز ،حيثما أمكن ذلك؛
حتديد اإلطار املؤسسي لضمان الرقابة الشفافة وتسوية املنازعات دون حتيز مبا يعزز النهوض بإمكانية النفاذ
(ط)
إىل االتصاالت املتنقلة.
إدراكا ألمهية إمكانية النفاذ إىل البيةة املادية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية وإىل خدمات الصحة والتعليم
وإىل املعلومات واالتصاالت يف متكني األشخاص ذوي اإلعاقة من التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان واحلريات
األساسية ،جيب التمسك باملبادئ التالية الداعمة هلذه السياسة:
عدم التمييز؛
(أ)
(ب) املشاركة الكاملة والفعالة واالندماج يف اجملتمع؛
تكافؤ الفرص؛
(ج)
إمكانية النفاذ؛
(د)
القدرة على حتمل التكاليف؛
(ه)
التوعية.
(و)

_______________

 56مع أن امليزات امليسورة النفاذ مدجمة يف بعض األجهزة احملمولة املتوفرة جتاريا يف السوق العاملية ،قد يقتصر بعض املشغلني على بيع األجهزة
األرخص اليت ال تنطوي على أي ميزات نفاذ مدجمة لدواعي القدرة على حتمل التكاليف من جانب العمالء .وهذه السياسة ال متنع املشغلني من
االستمرار يف تقدمي هذه األجهزة األرخص غري امليسورة النفاذ واملتاحة جتاريا يف السوق العاملية كجزء من عروض مبيعات املشغل.
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وإدراكا بأن صناعة االتصاالت املتنقلة لديها معرفة متعمقة مبا ختتص به من منتجات وخدمات واسرتاتيجيات ،فإن
سياسة إمكانية النفاذ إىل االتصاالت املتنقلة هذه تشجع دوائر الصناعة على اختاذ التدابري لتعزيز إمكانية النفاذ
تشجع على وضع مدونة لقواعد السلوك [ذاتية أو بالتنظيم املشرتك]
املتنقل .وهكذا فإن صناعة االتصاالت املتنقلة َّ
بشأن إمكانية نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل االتصاالت املتنقلة .وحيث ال توجد مدونة لقواعد السلوك يف هذا
الشأن ،يتعني على [اهليةة التنظيمية الوطنية] أن تضع اللوائح لتنفيذ هذه السياسة57.

المبيعات ومنافذ التجزئة ورعاية العمالء وتوعية الجمهور

إن التوعية هبذه السياسة وبتوفر املنتجات واخلدمات املتنقلة امليسورة النفاذ لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة أمر بالغ
األمهية لتعزيز إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت[ .واهليةة التنظيمية الوطنية وصندوق اخلدمة الشاملة
والنفاذ الشامل وصناعة االتصاالت املتنقلة] مسؤولة عن التوعية مبنتجات وخدمات االتصاالت املتنقلة امليسورة النفاذ
لألشخاص ذوي اإلعاقة وفوائد التقنيات املساعدة لألشخاص ذوي اإلعاقة وباقي أفراد اجملتمع .وينبغي توفري
املعلومات املتاحة للجمهور بأنساق ميسورة النفاذ بناء على الطلب والرتويج هلا من خالل القنوات املناسبة باستخدام
االتصاالت الفعالة (مبا يف ذلك العرض النصي أو لغة اإلشارات أو الوصف السمعي يف الفيديو ،حسب احلاجة)
للوصول إىل األشخاص ذوي اإلعاقة.
جيب على املشغلني احلرص على إحاطة منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة علما باملنتجات واخلدمات املتنقلة امليسورة
النفاذ املتاحة من خالل إنشاء قاعدة بيانات للمنظمات املعنية باإلعاقة واليت متثل األشخاص ذوي خمتلف أنوا
اإلعاقة ،وتزويدهم باملعلومات بشكل دوري عن اخلدمات واملنتجات املتنقلة امليسورة النفاذ املعروضة.
وتقع مسؤولية التوعية هبذه السياسة وما يرتبط هبا [من مدونة لقواعد السلوك أو] [لوائح] على عاتق الوزارة واهليةة
التنظيمية الوطنية على التوايل .وباإلضافة إىل ذلك ،يتم إجراء مسح سنوي من قبل [الوزارة املسؤولة عن تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت أو اهليةة التنظيمية الوطنية حسب متطلبات البلد] لتقييم مستويات التوعية الوطنية باملنتجات
واخلدمات واألجهزة واملبادرات يف جمال االتصاالت املتنقلة امليسورة النفاذ.
وتوعية اجلمهور بكيفية متكن األشخاص ذوي اإلعاقة من استخدام خدمات الطوارئ املقدمة من خالل اهلواتف
املتنقلة هي مسؤولية السلطات العامة ومقدمي اخلدمات ومراكز النداء يف حاالت الطوارئ 58واهليةات العامة املسؤولة
عن خدمات الطوارئ 59.وجيب على األطراف أن تتعاون من أجل ضمان توفر الوعي .وينبغي توفري املعلومات
املتاحة للجمهور بأنساق ميسورة النفاذ مبسامهة وإشراك األشخاص ذوي اإلعاقة وممثلي منظماهتم .وينبغي ترويج
هذه املعلومات من خالل القنوات املناسبة اليت هي يف متناول األشخاص ذوي اإلعاقة.
عندما دحيط شخص ذو إعاقة مشغل اهلاتف املتنقل أو مقدم اخلدمة أو الشركة املصنعة علما بإعاقته ،جيب على
املشغل أو مقدم اخلدمة أو الشركة املصنعة ،دون تكلفة للمستهلك ويف نسق مناسب ،أن دحيط املستهلك علما
باخلدمات واملنتجات وامليزات املتنقلة امليسورة النفاذ املتوفرة ،فضال عن معلومات دعم املنتج ،من أجل مساعدة
املستهلك يف العثور على اخلدمة املتنقلة أو املنتج أو امليزة امليسورة النفاذ وحيازهتا واستخدامها.

_______________

 57انظر امللحق  Aبشأن املبادئ التوجيهية ملدونة قواعد السلوك يف جمال إمكانية نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل االتصاالت املتنقلة .وميكن
أيضا صوغ مدونة قواعد السلوك يف شكل لوائح من قبل اهليةة التنظيمية الوطنية – انظر امللحق  Bبشأن اللوائح النموذجية إلمكانية النفاذ إىل
االتصاالت املتنقلة .انظر أيضا الوحدة  ،1القسم  1بشأن خيارات التنظيم.
 58عند االقتضاء وعندما تكون ضمن اختصاص اهليةة التنظيمية الوطنية أو الوزارة ،وإال يتعني وضع لوائح موازية من قبل اهليةة املسؤولة للتأكد
من إمكانية إنفاذها.
 59عند االقتضاء وعندما تكون ضمن اختصاص اهليةة التنظيمية الوطنية أو الوزارة ،وإال يتعني وضع لوائح موازية من قبل اهليةة املسؤولة للتأكد
من إمكانية إنفاذها.
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جيب أيضا على مشغلي االتصاالت املتنقلة ومقدمي اخلدمات ضمان توعية العمالء ذوي اإلعاقة ومتكينهم من شراء
اخلدمات واألجهزة وامللحقات يف حمالت البيع بالتجزئة اليت متلكها الشركة أو تسيطر عليها ويف مراكز النداء وعلى
شبكة اإلنرتنت ومن خالل البيع املباشر عن طريق اهلاتف .وجيب على املشغلني أيضا إحاطة األشخاص ذوي اإلعاقة
علما باملنتجات واخلدمات املتنقلة امليسورة النفاذ مبا يف ذلك من خالل التسويق الذي يستهدف األشخاص ذوي
اإلعاقة باستخدام وسائل بديلة مناسبة لالتصال حسب االقتضاء.
جيب على مشغلي االتصاالت املتنقلة ومقدمي اخلدمات توفري خدمة مكرسة لرعاية العمالء تضم موظفني مدربني على
التعامل مع ذوي اإلعاقة مبا يف ذلك يف مراكز النداء واملتاجر احملددة ،وكذلك توفري مجيع اتصاالت العمالء بأنساق
ميسرة.

المنتجات والخدمات واألجهزة

يطلب من مشغلي شبكات االتصاالت املتنقلة ومقدمي اخلدمات توفري خيار من طائفة واسعة من املنتجات
واخلدمات واألجهزة املتنقلة امليسورة النفاذ هلا ميزات ووظائف وأسعار متفاوتة تليب متطلبات األشخاص ذوي خمتلف
أنوا اإلعاقة.
[اهليةة التنظيمية الوطنية واجلهة الواضعة للسياسة] ليس هلا تأثري يذكر من حيث سياسات املشرتيات يف قطا
االتصاالت املتنقلة .ولذلك تقع املسؤولية على عاتق مشغلي الشبكات املتنقلة ومقدمي اخلدمات والشركات املصنعة
لكي تسعى إىل ضمان االلتزام مببادئ التصميم العاملي بالنسبة جلميع السلع واخلدمات اليت توفرها وتشرتيها وتقدمها
للجمهور.
جتري [اهليةة التنظيمية الوطنية] وتنشر دراسة استقصائية سنوية على الصعيد الوطين عن توفر األجهزة واخلدمات
املتنقلة امليسورة النفاذ لألشخاص ذوي خمتلف أنوا اإلعاقة واليت يوفرها مشغلو شبكات االتصاالت املتنقلة وجتار
التجزئة فيها .وتتناول هذه الدراسة السنوية أيضا توفر التقنيات املساعدة لالستخدام يف االتصاالت املتنقلة ،متاشيا
مع القسم  9أدناه ،فضال عن توعية األشخاص ذوي اإلعاقة هبذه السياسة وما يتصل هبا [من مدونة لقواعد السلوك
أو] [لوائح] وباالتصاالت املتنقلة املساعدة املتاحة وامليسورة النفاذ.
جيوز [للهيةة التنظيمية الوطنية] أن تعتمد أوماط 60مجيع األجهزة واملعدات املتاحة لالستخدام من قبل اجلمهور.
وميكن أن تأخذ عمليات اعتماد األوماط يف االعتبار التدابري الالزمة لتعزيز إمكانية النفاذ .وال دحق ملشغلي الشبكات
املتنقلة ومقدمي اخلدمات واملصنعني أن يقوموا بتعديل ومط السلع واخلدمات املعتمدة.
جيوز [للهيةة التنظيمية الوطنية] أن تصدر معايري أداء للحد األدىن للنفاذ 61بشأن فةات معينة من السلع واخلدمات
اليت ينبغي توفريها يف واليتها القضائية للمستعملني ذوي أنوا معينة من اإلعاقة .وحتدد معايري األداء هذه متطلبات
إمكانية النفاذ لتلبية احتياجات املستعملني ذوي اإلعاقات البدنية أو اإلدراكية أو الذهنية أو احلسية وتأخذ يف االعتبار

_______________

 60متنح املوافقة على النمط للمنتَج الذي يليب جمموعة دنيا من املتطلبات التنظيمية التقنية واملتعلقة بالسالمة .وعموما ،ال بد من املوافقة على
النمط قبل السماح ببيع منتَج ما يف بلد معني ،وبالتايل فإن املتطلبات بشأن منتج معني ختتلف من بلد آخر يف العامل .وغالبا ما يشار إىل االمتثال
ملتطلبات املوافقة على النمط بوضع عالمة على اجلزء اخللفي من املنتج.
 61انظر مثاال لذلك يف املوقعwww.access-board.gov/guidelines-and-standards/communications-and-it/about-the- :
section-508-standards/section-508-standards
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توفر هذه امليزات يف السوق ،مبا يف ذلك عن طريق اإلحالة إىل قواعد بيانات األجهزة املتنقلة امليسورة النفاذ مثل
منتدى مصنعي أجهزة االتصاالت املتنقلة62.
 1.5.5ينبغي حتديد معايري األداء الدنيا هذه من قبل اهليةة التنظيمية الوطنية يف غضون [ 12شهرا] من نشر هذه
السياسة.
 2.5.5يصبح االمتثال هلذه القائمة إجباريا بعد [ 18شهرا] من التاريخ الفعلي لنشر معايري األداء الدنيا.
 3.5.5ينبغي [للهيةة التنظيمية الوطنية] أن تستعرض القائمة دوريا بالتشاور مع ممثلي صناعة االتصاالت املتنقلة
ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة.
وتدريب املوظفني ،وال سيما أولةك الذين يتعاملون مع العمالء ،جانب هام من جوانب تقدمي اخلدمات امليسورة
النفاذ .وجيب على صناعة االتصاالت املتنقلة تسخري املوظفني املدربني لتعزيز ودعم خيارات النفاذ املتاحة لألشخاص
ذوي اإلعاقة ،وجيب عليها أن توفر املعلومات ودعم العمالء هلؤالء األفراد باللغات الرمسية.

التطبيقات

نظرا للنمو املشهود يف تغلغل النطاق العريض واستخدام اهلواتف الذكية ،فإن من املهم تعزيز إمكانية نفاذ األشخاص
ذوي اإلعاقة إىل التطبيقات املتنقلة63.
وجيب أن تكون التطبيقات الشائعة املطورة أو احململة مسبقا يف أجهزة املستعمل النهائي من قبل مقدمي خدمات
االتصاالت املتنقلة ميسورة النفاذ لألشخاص ذوي اإلعاقة.
وقد ال حتتاج تطبيقات التكنولوجيا املساعدة املركبة مسبقا واليت هتدف إىل حتسني النفاذ لذوي إعاقة معينة أن تكون
ميسورة النفاذ من قبل مجيع املستعملني من ذوي خمتلف أنوا اإلعاقة.
وينبغي ملشغلي شبكات االتصاالت املتنقلة ،إىل أقصى حد ممكن عمليا ،ضمان قيام مقدمي خدمات التطبيقات
الالسلكية ومقدمي خدمات اإلنرتنت الذين يستخدمون شبكاهتا بوضع التدابري لتشجيع تطوير التطبيقات امليسورة
النفاذ ،وضمان إمكانية النفاذ إىل متاجر التطبيقات )" ("app storesلديهم وكذلك التوعية بالتطبيقات امليسورة النفاذ
املتاحة64.

_______________

 62ميكن االطال على قاعدة البيانات ملنتدى مصنعي األجهزة املتنقلة – املبادرة العاملية لإلبالغ عن إمكانية النفاذ ) (MMF GARIيف املوقع:
 .www.mobileaccessibility.info/وهي متاحة حاليا من خالل مواقع شبكة الويب لالحتادات الصناعية واملشغلني واهليةات التنظيمية
لالتصاالت ،مبا يف ذلك يف الواليات املتحدة وأسرتاليا.
 63يدرك [البلد] أن احملتوى والتطبيقات غالبا ما توفرها أطراف ثالثة وأن [اهليةة التنظيمية الوطنية] ال تنظم شؤون مطوري أو بائعي التطبيقات.
ولذلك ،ال تسعى هذه السياسة إىل حتديد التزامات إمكانية النفاذ ملشغلي الشبكات املتنقلة ومقدمي اخلدمات فيما يتعلق ببيع ودعم التطبيقات،
مبا يف ذلك برجميات التكنولوجيا املساعدة ،اليت تعمل يف األجهزة اليت يبيعها مشغلو الشبكات املتنقلة ومقدمو اخلدمات ،طاملا كانت هذه
التطبيقات تبا من قبل أطراف ثالثة .وهذا هو احلال طاملا كانت خارج سيطرة مشغلي الشبكات املتنقلة ومقدمي اخلدمات وغري مركبة مسبقا من
قبل هؤالء املشغلني ومقدمي اخلدمات أو يقصد تركيبها ألغراض متكني تشغيل خدمة مقدمي اخلدمات أو حتقيق إمكانية النفاذ لألشخاص ذوي
اإلعاقة.
 64ينتمي مقدمو خدمات التطبيقات الالسلكية ومقدمو خدمات اإلنرتنت ،يف بعض البلدان ،إىل االحتادات الصناعية اليت لديها اتفاقات
مع مشغلي الشبكات املتنقلة ،وأحيانا كشرط من االتفاقات التجارية مع مشغلي الشبكات املتنقلة ،فيما يتعلق بإزالة احملتوى غري املرغوب فيه
أو غري القانوين بناء على إخطار بذلك .وميكن توسيع نطاق هذه االتفاقات لتشمل ضرورة أن يتناول مقدمو خدمات التطبيقات الالسلكية
ومقدمو خدمات اإلنرتنت مسألة إمكانية النفاذ ،وعلى هذا النحو ميكن أن تستخدم كأداة لتعزيز إمكانية النفاذ إىل مواقع الويب والتطبيقات
املتاحة على اهلواتف والشبكات املتنقلة .وميكن استعراض هذه املسألة بشكل دوري مبا يتماشى مع تطورات السياسة والسوق والتكنولوجيا يف جمال
التطبيقات املتنقلة.
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وجيب على مقدمي خدمات االتصاالت املتنقلة ضمان إمكانية النفاذ إىل متاجر التطبيقات اخلاصة هبم.

7

الرسوم والخطط الخاصة و/أو المخفضة

1.7

2.7

3.7

4.7
8
1.8

باإلضافة إىل إمكانية النفاذ إىل منتجات وخدمات وأجهزة االتصاالت وتوفرها ،فإن القدرة على حتمل تكاليف
املنتجات واخلدمات املتنقلة امليسورة النفاذ ميكن أيضا أن تشكل حتديات رئيسية لألشخاص ذوي اإلعاقة .ويشمل
ذلك الدفع مقابل جمموعة كاملة من اخلدمات اليت قد ال يكونوا قادرين على االستفادة منها .مثال ذلك ،قد ال يقدم
املشغلون رزما قاصرة على النص فقط وهي مناسبة للمستعملني الصم الذين يعتمدون على البيانات وليس على
الصوت ،أو قد يفرض مشغلو شبكات االتصاالت املتنقلة رسوما إضافية خلدمات التتابع ،وبالتايل يظلمون
مستخدميها.
لضمان القدرة على حتمل التكاليف ،وملراعاة االختالفات يف الطريقة اليت يستخدم هبا األشخاص ذوو اإلعاقة بعض
خدمات االتصاالت املتنقلة ،ينبغي ملشغلي االتصاالت املتنقلة ومقدمي اخلدمات تقدمي أسعار وخطط خاصة و/أو
خمفضة ،حسب االقتضاء ،للمستخدمني ذوي اإلعاقة 65.وجيب على املشغل أن خيطر اهليةة التنظيمية الوطنية كل
عام هبذه األسعار واخلطط ،كما ينبغي التشاور مع منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة و/أو اللجنة املعنية بإمكانية
النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 66بالنسبة لتصميمها وتطورها67.
جيب على مشغلي االتصاال ت املتنقلة ومقدمي اخلدمات إحاطة اجلمهور علما خبطط األسعار اخلاصة و/أو
امل خفضة واخلدمات يف مجيع املنصات ،مبا فيها املنافذ ومواقع الويب وغريها ،حيث تقدم املعلومات فيما
يتعلق باأل سعار واخلطط العامة.
جيب على مشغلي االتصاالت املتنقلة اإلعالن عن معايري التأهل لالستفادة من خطط األسعار اخلاصة و/أو املخفضة.

خدمات الطوارئ

68

جيب على مشغلي االتصاالت املتنقلة ومقدمي اخلدمات تقدمي خدمات طوارئ ميسورة النفاذ لألشخاص ذوي
اإلعاقة مكافةة للخدمات املتاحة لألشخاص غري املعاقني.

_______________

 65على سبيل املثال ،خطط النص فقط للصم/ضعاف السمع ،واشرتاط أال يدفع األشخاص الذين يستخدمون خدمات التتابع لنداءاهتم أكثر
مما يدفع للنداءات دون تتابع.
 66من أجل تعميم إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،قد تعمد اهليةة التنظيمية الوطنية إىل إنشاء جلنة معنية بإمكانية النفاذ
إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للنهوض باألهداف القانونية الرامية إىل تعزيز مصاحل املستخدمني ،ولضمان مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة
ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة ودوائر الصناعة وغريها من اجلهات املعنية بوضع كل السياسات واللوائح أو مدونات قواعد السلوك للصناعة
منذ البداية .وتوفر اللجنة املعنية بإمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اإلرشاد ،ال بالنسبة للسياسات واللوائح بشأن اإلعاقة
فحسب بل تتناول أيضا كل السياسات واللوائح اليت قد تؤثر على األشخاص ذوي اإلعاقة .وقد يرتاوح ذلك من اللوائح التعريفية (اليت ينبغي أن
تأخذ يف االعتبار التعريفات اخلاصة و/أو املخفضة لفةات معينة من املستخدمني) إىل شروط الرتخيص (من قبيل شروط الرتخيص بشأن نفاذ
اجلمهور) ،إىل تقدمي املشورة بشأن معايري إمكانية النفاذ .ويناقش هذا مبزيد من التفصيل يف القسم  4من الوحدة  :1اإلطار القانوين والسياسايت
والتنظيمي إلمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وعندما ال ينشئ بلد ما جلنة من هذا القبيل ،ميكن حتقيق نفس اهلدف من خالل
االستعراض الدوري للوائح القائمة رهنا بالتشاور مع اجلمهور الذي يشمل األشخاص ذوي اإلعاقة.
 67االشرتاط هو إبالغ اهليةة التنظيمية إلحاطتها علما وليس التماس املوافقة منها .وجيب على كل بلد أن ينظر يف نظام تنظيم األسعار وأن
يكيف االشرتاط على النحو املناسب.
 68يف البلدان اليت يوجد فيها قدر كبري من حركة الناس عرب احلدود إىل الدول اجملاورة ،يتسم هذا الشرط بأمهية خاصة .وينبغي أن يقرتن باجلهود
الرامية إىل مواءمة الشفرات واألرقام القصرية املستخدمة للنفاذ إىل خدمات الطوارئ .وهذا يضمن للمستخدمني ذوي اإلعاقة يف املنطقة معرفة
أرقام الطوارئ والشفرات القصرية دون احلاجة إىل بذل جهود إضافية.
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ينبغي أن يتمكن األشخاص ذوو اإلعاقة من استخدام وسائل االتصال يف حياهتم اليومية ،من قبيل املعدات املطرافية
وطريقة التواصل واخلدمات للنفاذ إىل خدمات الطوارئ ،وجيب أن يكونوا قادرين على االتصال خبدمات الطوارئ
جمانا مهما كانت تكنولوجيا االتصاالت املتنقلة أو اجلهاز الذي يستخدمونه.
يتعني على مشغلي االتصاالت املتنقلة ،يف غضون [سنتني] من نشر هذه السياسة ،إتاحة خدمة تسمح للصم
أو لضعاف السمع بإرسال نص واحلصول على إخطار باالستالم ،من خالل نص يف الوقت الفعلي 69أو إرسال
إخطارات طوارئ فيديوية عرب خدمات تتابع فيديوي 70إىل رقم اخلط الساخن خلدمة الطوارئ لدى السلطة املسؤولة
يف الوقت الفعلي ،حيثما أمكن ذلك ،لتمكني استجابة سريعة.
ينبغي ملشغلي االتصاالت املتنقلة ،يف غضون [سنتني] من نشر هذه السياسة ،تزويد وكاالت الطوارئ مبعلومات عن
املوقع اجلغرايف 71ملصدر النداء واإلشارة ،حيثما تكون املعلومات عن املوقع اجلغرايف متاحة ،إذا كان املتصل مشرتكا
مسجال على أنه ذو إعاقة73،72.
تعمل [اهليةة التنظيمية الوطنية] ،يف غضون [سنة] ،على التنسيق مع الوكاالت الوطنية ملواجهة الكوارث والتأهب
حلاالت الطوارئ يف جمال وضع متطلبات االتصاالت يف حاالت الطوارئ واإلشراف على هذه املتطلبات ومع مشغلي
االتصاالت املتنقلة لضمان توفر إنذارات الطوارئ والسالمة العامة يف أنساق ميسورة النفاذ لألشخاص ذوي اإلعاقة
(مثال ذلك اإلنذارات البصرية للصم واإلنذارات السمعية للمكفوفني).
إذا أريد خلدمات الطوارئ أن تكون فعالة ،فمن األمهية مبكان أن يكون األشخاص ذوو اإلعاقة على بينة من خدمات
الطوارئ املتوفرة وامليسورة النفاذ .وتوعية اجلمهور على وجه التحديد بشأن الكيفية اليت ميكن هبا لألشخاص ذوي
اإلعاقة استخدام خدمات الطوارئ مسألة إلزامية وهي من مسؤولية اهليةة التنظيمية الوطنية ومشغلي االتصاالت
75
املتنقلة ومقدمي اخلدمات ومراكز النداء يف حاالت الطوارئ 74واهليةات العامة املسؤولة عن خدمات الطوارئ.
وينبغي توفري املعلومات املتاحة للجمهور بأنساق ميسرة وكذلك باللغات الرمسية ،بناء على الطلب.
ينبغي أن تضمن [اهليةة التنظيمية الوطنية] إدراج احلد األدىن من املتطلبات ،وأي متطلبات أخرى معقولة لتعزيز
إمكانية النفاذ يف حالة الطوارئ ،يف [لوائح محاية املستهلك] أو يف مدونة لقواعد السلوك تضعها صناعة االتصاالت
املتنقلة يف غضون [سنة ( 12شهرا)].

_______________

 69انظر فرقة العمل املعنية بالنص يف الوقت الفعلي يف املوقع
.www.reach112.eu/view/en/index.html
 70انظر تعريف خدمات التتابع يف اإلطار  ،1الوحدة  :1اإلطار القانوين والسياسايت والتنظيمي إلمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت.
 71ميكن مثال مجع املعلومات عن املوقع اجلغرايف بواسطة إشارة راديوية هلاتف متنقل أو النظام العاملي لتحديد املواقع ).(GPS
 72ال ينطبق االلتزام املنصوص عليه يف هذه الفقرة إال يف البلدان اليت ال يتعارض فيها مع قوانني اخلصوصية.
 73انظر تنفيذ معلومات املوقع اجلغرايف يف حالة الطوارئ يف بولنداhttps://itunews.itu.int/en/3830-Polands-system-for- :
www.realtimetext.org/

ومشرو الوصول إىل الرقم
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يف املوقع

locating-emergency-calls-and-facilitating-number-portability.note.aspx

 74عند االقتضاء وعندما تكون ضمن اختصاص اهليةة التنظيمية الوطنية أو الوزارة ،وإال يتعني وضع لوائح موازية من قبل اهليةة املسؤولة للتأكد
من إمكانية إنفاذها.
 75عند االقتضاء وعندما تكون ضمن اختصاص اهليةة التنظيمية الوطنية أو الوزارة ،وإال يتعني وضع لوائح موازية من قبل اهليةة املسؤولة للتأكد
من إمكانية إنفاذها.
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ينبغي [للهيةة التنظيمية الوطنية] أن تكفل التنسيق السليم مع الوكاالت الوطنية ملواجهة الكوارث والتأهب حلاالت
الطوارئ يف وضع األحكام املذكورة أعاله واإلشراف على تنفيذها .وينبغي أن يشتمل هذا التنسيق ،على سبيل املثال
ال احلصر ،على دمج شبكات االتصاالت املتنقلة يف نظم اإلنذار الوطنية أو اإلقليمية املتعددة الوسائط ومتكني النفاذ
اجملاين إىل التطبيقات امليسورة النفاذ لتمكني إنذارات السالمة العامة من جتاوز اإلشارات املرئية يف األجهزة احملمولة
لدى املستعملني وأوضا الرنني لضمان مسا اإلنذارات وفهمها إىل أقصى حد ممكن من قبل مجيع مستعملي
االتصاالت املتنقلة واألشخاص ذوي اإلعاقة بشكل خاص.

التكنولوجيات المساعدة

التكنولوجيا املساعدة ) (ATمصطلح جامع شامل يتضمن األجهزة املساعدة والتكيفية والتأهيلية لألشخاص ذوي
اإلعاقة كما يشمل العملية املستخدمة يف اختيارها واستخدامها .والتكنولوجيا املساعدة هامة من حيث أهنا تعزز
االستقاللية بتمكني الناس من أداء مهام ما كانوا خالف ذلك ليقدروا على حتقيقها أو يؤدوهنا بصعوبة كبرية ،وذلك
من خالل تعزيز التكنولوجيا الالزمة إلجناز هذه املهام أو تغيري أساليب التفاعل معها .وألغراض هذه السياسة ،فإن
التكنولوجيا املساعدة ،كما هي معرفة ،ال تشري إال إىل التكنولوجيات املساعدة يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت 76.ويعتقد [البلد] أنه ينبغي [للهيةة التنظيمية الوطنية وصندوق اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل] احلرص
على توفر التكنولوجيات املساعدة الستخدامها يف أجهزة أو خدمات االتصاالت املتنقلة وإتاحتها يف السوق املفتوحة
بوضع خطط حوافز لتحسني وفورات احلجم يف الشراء واإلنتاج والتوزيع ويف دعم هذه التكنولوجيات.
مبا أن جزءا كبريا من التكنولوجيات املساعدة يشرتى أو ميول من الصناديق العامة للتعليم املخصص أو خدمات
إعادة التأهيل أو التيسري يف مكان العمل أو رعاية املسنني ،يتعني على اهليةة التنظيمية الوطنية ،إن مل تكن فعلت
ذلك ،أن تتعاون مع الوكاالت احلكومية األخرى لتحسني عمليات الشراء والتدريب ودعم املستعملني على الصعيد
الوطين.
تعمد اهليةة التنظيمية الوطنية ،بالتعاون مع الوكاالت احلكومية األخرى ،إىل حتليل الفجوة يف توفر التكنولوجيات
املساعدة لألشخاص ذوي اإلعاقة من أجل حتديد اجملاالت اليت ميكن أن تتخذ فيها اإلجراءات احلكومية ،مثل
املشرتيات العامة من الربجميات املكتبية اليت تنطوي على ميزات إمكانية النفاذ أو التكنولوجيات املساعدة القابلة
للتحميل جمانا أو املشرتيات املدعومة من التكنولوجيات املساعدة77.
عندما ال تتوفر تكنولوجيا حتويل النص إىل كالم أو التعرف على الصوت يف اللغات الرمسية للبلد ،تعمل [اهليةة
التنظيمية الوطنية] مع [صندوق اخلدمة الشاملة] ومقدمي اخلدمات ومقدمي التكنولوجيا ،فضال عن املؤسسات
األكادميية يف الدعوة إىل تقدمي مقرتحات من أجل تطوير هذه احللول وصيانتها وخدمتها.

التمويل والحوافز (صندوق الخدمة الشاملة والنفاذ الشامل)

اهلدف الرئيسي الذي تسعى إليه صناديق اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل هو توفري إمكانية نفاذ األشخاص ذوي
اإلعاقة إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وتوفر الوحدة  :1اإلطار القانوين والسياسايت والتنظيمي إلمكانية
النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت األحكام الرئيسية اليت من شأهنا أن توفر إطارا سليما للخدمة الشاملة
والنفاذ الشامل ،مبا يف ذلك التعاريف والنطاق واستخدام صناديق اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل.

_______________
76
77

تشمل التكنولوجيا املساعدة أيضا ،على سبيل املثال ،الوسائل املعينة على التنقل مثل الكراسي املتحركة.
انظر برنامج اهليةة الفيدرالية لالتصاالت ) (FCCبشأن توزيع املعدات للمستعملني الصم املكفوفني يف الواليات املتحدة.

www.fcc.gov/guides/national-deaf-blind-equipment-distribution-program
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واعرتافا باملسامهة اليت تقدم هبا مشغلو االتصاالت املتنقلة إىل الصندوق ،ينبغي أن يستخدم صندوق اخلدمة الشاملة
والنفاذ الشامل لدعم هذه السياسة وبلوغ أهداف إمكانية النفاذ إىل االتصاالت املتنقلة .وعلى وجه اخلصوص تدعم
هذه السياسة الفكرة القائلة مبا يلي:
ميكن أن يكون مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة يف [البلد] مؤهلني للحصول على املساعدة املالية من الصندوق؛78
(أ)
(ب) ميكن أن يستفيد مشغلو االتصاالت املتنقلة ،ومقدمو اخلدمات ومصنعو الربجميات واألجهزة واملعلمون
واملربون املتخصصون واملدربون املهنيون الذين يقدمون اخلدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة واملنظمات املعنية
باإلعاقة ،من الصندوق ألغراض ضمان إمكانية نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل االتصاالت املتنقلة؛
ميكن أن يستخدم الصندوق للتوعية باخلدمات املتنقلة املتاحة وبفوائد األجهزة املتنقلة والتكنولوجيات
(ج)
املساعدة ،مبا يف ذلك التكنولوجيات اجلديدة ،فضال عن األشكال األخرى من املساعدة وخدمات الدعم
والتسهيالت لألشخاص ذوي اإلعاقة وسائر أفراد اجملتمع؛79
ينبغي أن تتعاون [اهليةة التنظيمية الوطنية/صندوق اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل] مع األشخاص ذوي
(د)
اإلعاقة ،ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة واللجنة املعنية بإمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت 80وصناعة االتصاالت املتنقلة ومناصري األشخاص ذوي اإلعاقة واملنظمات احلكومية وغريها،
على املستويات احمللية والوطنية والدولية ،لزيادة توفر أجهزة وخدمات االتصاالت املتنقلة امليسورة النفاذ
واستخدامها.
عندما يثبت أي عضو مؤهل يف صناعة االتصاالت املتنقلة أن االمتثال لسياسة النفاذ إىل االتصاالت املتنقلة يتسبب
يف عبء مايل غري متناسب أو مفرط ،ميكنه أن يتقدم بطلب إىل صندوق اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل يلتمس
فيه الدعم لتمكينه من االمتثال هلا.
جيب على [إدارة صندوق اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل/اهليةة التنظيمية الوطنية] ،عالوة على التشاور مع اجلمهور81،
أن تنشر مبادئ توجيهية حتدد اجملتمعات احملرومة من اخلدمة واليت ينبغي أن تشمل األشخاص ذوي اإلعاقة وأن توفر
اإلرشاد بشأن العمليات واملعايري لألشخاص املؤهلني للحصول على الدعم من الصندوق.

_______________

 78يتعني أن يكون لدى كل بلد وسيلة لتحديد من هم األشخاص ذوو اإلعاقة ،أي املستفيدون من منح اإلعاقة ،دحيط هبا علما املشغلني
(مع مراعاة أحكام اخلصوصية يف القانون) ،أو املستفيدون من أي خطط أخرى لألشخاص ذوي اإلعاقة .وإذا مل تتوفر أي خطة من هذا القبيل،
عندئذ ينبغي عدم إدراج هذا الشرط يف السياسة وينبغي عدم توفري التمويل إال من خالل اجلماعات املعنية باإلعاقة و/أو املشغلني واملوردين
لتخفيف العبء اإلداري على صندوق اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل.
 79كما ورد تعريفها يف اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،االلتزامات العامة( 1.4 :ح).
 80من أجل تعميم إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،قد تعمد اهليةة التنظيمية الوطنية إىل إنشاء جلنة معنية بإمكانية النفاذ
إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للنهوض باألهداف القانونية الرامية إىل تعزيز مصاحل املستعملني ،ولضمان مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة
ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة ودوائر الصناعة وغريها من اجلهات املعنية بوضع كل السياسات واللوائح أو مدونات قواعد السلوك للصناعة
منذ البداية .وتوفر اللجنة املعنية بإمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اإلرشاد ،ال بالنسبة للسياسات واللوائح بشأن اإلعاقة
فحسب بل تتناول أيضا كل السياسات واللوائح اليت قد تؤثر على األشخاص ذوي اإلعاقة  -وقد يشمل ذلك أيضا اللوائح التعريفية اليت ينبغي
أن تأخذ يف االعتبار التعريفات اخلاصة و/أو املخفضة لفةات معينة من املستعملني ،كما جاء يف القسم  7يف هذه الوحدة .وقد نوقشت اللجنة
املعنية بإمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف القسم  4من الوحدة  :1اإلطار القانوين والسياسايت والتنظيمي إلمكانية النفاذ إىل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وعندما ال ينشئ بلد ما جلنة من هذا القبيل ،ميكن حتقيق نفس اهلدف من خالل االستعراض الدوري للوائح
القائمة رهنا بالتشاور مع اجلمهور الذي يشمل األشخاص ذوي اإلعاقة.
 81انظر أيضا الوحدة  :1اإلطار القانوين والسياسايت والتنظيمي إلمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،القسم .4
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عند استخدام صندوق اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل ،متاشيا مع الوالية املنصوص عليها يف قانون تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،ينبغي [إلدارة صندوق اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل /اهليةة التنظيمية الوطنية] النظر
يف استخدام هذا الصندوق لتعزيز إمكانية النفاذ إىل االتصاالت املتنقلة مبا يف ذلك من خالل82:
تقدمي اإلعانات القتناء األجهزة احملمولة امليسورة النفاذ و/أو االشرتاكات الشهرية ،أو عدد حمدد من
(أ)
الدقائق يف الشهر للمستعملني املؤهلني كأشخاص ذوي إعاقة؛
(ب) دعم شراء األدوات التكنولوجية املساعدة من قبل مقدمي اخلدمات أو املنظمات املعنية باإلعاقة أو
املستعملني النهائيني ذوي اإلعاقة؛83
متويل تكييف أدوات التكنولوجيا املساعدة األساسية باللغات احمللية مبا يف ذلك حتويل النص إىل كالم
(ج)
والتعرف على الصوت وتطبيقات العرض النصي وقارئات الشاشة من أجل البيةة املتنقلة؛84
توفري احلوافز للبحث والتطوير يف جمال توطني حلول التكنولوجيات املساعدة ،مثل تطوير حمركات حتويل
(د)
الكالم إىل نص باللغات الرمسية من أجل البيةة املتنقلة؛
تيسري التوعية وتعزيز األجهزة واخلدمات املتنقلة املصممة عامليا؛
(ه)
تيسري تدريب املهنيني الذين يدعمون األشخاص ذوي اإلعاقة يف اعتماد واستخدام تكنولوجيا املعلومات
(و)
85
واالتصاالت ،مبا يف ذلك اخلرباء من املنظمات املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة أو بالعاملني مع
األشخاص ذوي اإلعاقة ،مثل املعلمني والعاملني يف جمال الصحة واملستشارين املهنيني؛
تيسري تطوير املناهج الدراسية وتدريب املهنيني يف جمال تكنولوجيا املعلومات بشأن إمكانية النفاذ إىل
(ز)
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتنقلة.
تضع [اهليةة التنظيمية الوطنية/إدارة الصندوق] ضمانات للحماية من االستخدام غري السليم للصندوق وملنع االحتيال
واهلدر وسوء االستعمال حرصا على أن تستخدم األموال يف الصندوق يف األغراض املقصودة منها لضمان اخلدمة
الشاملة والنفاذ الشامل للجميع إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

األهداف ومتطلبات اإلبالغ

86

ينبغي للهيةات التنظيمية الوطنية أن تضع ،بالتشاور مع األشخاص ذوي اإلعاقة (متاشيا مع القسم  4من الوحدة :1
اإلطار القانوين والسياسايت والتنظيمي إلمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت) ،أهدافا سنوية قابلة

_______________

 82جيب أن يدعم التشريع األساسي يف البلد األهداف احملددة يف هذه السياسة .وينبغي أن تكفل البلدان تضمني األحكام الواردة أدناه يف والية
صندوق اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل يف قوانينها الوطنية بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت و/أو لوائح صندوق اخلدمة الشاملة والنفاذ
الشامل.
 83يسمح بعض البلدان لألفراد بالتقدم مباشرة للحصول على املنح واإلعانات ،مما جيعل من األسهل "تصنيفهم" مبثابة مستفيدين وتزويد فرادى
املستعملني النهائيني هؤالء باملنح واإلعانات .وهذا يتطلب قوة مؤسسية وإدارية إضافية من جانب صندوق اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل ليكون
قادرا على معاجلة فرادى الطلبات للحصول على اإلعانات.
 84ميكن أن يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الرتبية والتعليم – بإدراج شرط صريح عندما يكون للوزارة أو اهليةة التنظيمية الوطنية الصالحيات لتشمل
وزارات أخرى.
 85انظر اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،االلتزامات العامة :البند ( 1.4ط).
 86يتعني على واضعي السياسات النظر يف عدد اللغات اليت يتحدث هبا الناس يف كل بلد ،واملناطق اليت يرتكز فيها األشخاص ذوو اإلعاقة،
وكذلك النظر يف املعلومات والتكنولوجيا املوجودة بالفعل واليت يكون الغرض الرئيسي منها هو توفري إمكانية النفاذ اإللكرتوين/املتنقل إىل األشخاص
ذوي اإلعاقة.
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للقياس تعمل على تنفيذها صناعة االتصاالت املتنقلة ،وأن تصدر تقريرا سنويا علنيا عن التنفيذ وأن تتخذ إجراءات
اإلنفاذ الضرورية عند االقتضاء .وفيما يلي أدناه عينة من أهداف سياسة النفاذ إىل االتصاالت املتنقلة.
أهداف سياسة إمكانية النفاذ إلى االتااالت المتنقلة

توفر المنتجات والخدمات واألجهزة المتنقلة الميسورة النفاذ

تعديل سياسات املشرتيات لدى املشغلني وبائعي التجزئة يف االتصاالت املتنقلة

ضمن  12شهرا

تقدمي طائفة من األجهزة احملمولة واخلدمات امليسورة النفاذ ألوماط خمتلفة من اإلعاقة من جانب ضمن  18شهرا
املشغلني وبائعي التجزئة
المبيعات ومنافذ التجزئة ورعاية العمالء وتوعية الجمهور

جعل نقاط البيع ميسورة النفاذ مبا يف ذلك استخدام إشارات اإلعاقة وطريقة برايل املعرتف هبا دوليا ضمن  12شهرا
تدريب موظفي صناعة االتصاالت املتنقلة على املنتجات الرئيسية امليسورة النفاذ وعلى خدمة ضمن  12شهرا
املستعملني من ذوي اإلعاقة
توفر مرافق مكرسة لرعاية العمالء والدعم يف املتاجر أو موظفني يف مراكز النداء مدربني على ضمن  12شهرا
مساعدة العمالء من ذوي اإلعاقة
إتاحة االتصاالت مع العمالء ،مبا فيها الفوترة والعقود مع العمالء والشروط واألحكام ضمن  12شهرا
واملعلومات املتاحة للجمهور عن املنتجات واخلدمات ،يف أنساق ميسورة النفاذ
ضمن  12شهرا
استعراض سنوي لتنفيذ سياسة/لوائح إمكانية النفاذ إىل االتصاالت املتنقلة
دراسة استقصائية سنوية عن إمكانية النفاذ إىل األجهزة واخلدمات املتنقلة ،مبا فيها التكنولوجيا ضمن  12شهرا
املساعدة املتنقلة وتوعية األشخاص ذوي اإلعاقة هبذه السياسة وما يتصل هبا [من مدونة
قواعد سلوك أو] [لوائح] واالتصاالت املتنقلة املتاحة امليسورة النفاذ واملساعدة [من جانب
اهليةة التنظيمية الوطنية]
الرتويج واإلعالن من جانب صناعة االتصاالت املتنقلة عن املنتجات واخلدمات املتنقلة امليسورة ضمن  6أشهر بعد تدريب املوظفني
النفاذ ،مبا فيها خدمات الطوارئ امليسورة النفاذ

التمويل والحوافز
إتاحة خطط الرسوم اخلاصة و/أو املخفضة لالتصاالت املتنقلة لألشخاص ذوي اإلعاقة ضمن  18شهرا
والرتويج هلا علنا
وضع مدونة قواعد سلوك أو لوائح بشأن االتصاالت املتنقلة

توفر خدمات الطوارئ املتنقلة امليسورة النفاذ

خدمات الطوارئ

ضمن  12شهرا
تستعرض كل سنتني
ضمن  12شهرا

تشمل خدمات الطوارئ املتنقلة امليسورة النفاذ القدرة على إرسال النصوص و/أو الفيديو حاملا ميكن عمليا
وتزويد وكاالت الطوارئ مبعلومات عن املوقع اجلغرايف ملصدر النداء مما يدل على أن طالب
النداء مسجل كمشرتك ذي إعاقة حبيث يتمكن األشخاص ذوو اإلعاقة من استخدام األجهزة
احملمولة يدويا يف حياهتم اليومية من أجل االتصال يف حاالت الطوارئ
إدراج متطلبات االتصاالت يف حاالت الطوارئ يف [مدونة قواعد سلوك الصناعة أو] [اللوائح] ضمن  12شهرا
تنسق [اهليةة التنظيمية الوطنية] مع الوكاالت الوطنية ملواجهة الكوارث والتأهب حلاالت حاملا ميكن عمليا
الطوارئ يف وضع متطلبات االتصاالت يف حاالت الطوارئ واإلشراف على تنفيذها ومع
مشغلي االتصاالت املتنقلة لضمان توفري إنذارات الطوارئ والسالمة العامة يف أنساق ميسورة
النفاذ لألشخاص ذوي اإلعاقة (مثال ذلك ،اإلنذارات البصرية للصم واإلنذارات السمعية
للمكفوفني).
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3.11

12
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باإلضافة إىل ذلك ،ينبغي وضع أهداف مرحلية لقياس التقدم احملرز يف تنفيذ السياسات ومدونات قواعد السلوك
أو اللوائح والقدرة على تنفيذ السياسات ومدونات قواعد السلوك أو اللوائح (من قبيل وضع امليزانيات الالزمة وبرامج
التدريب) والتقدم يف توفر االتصاالت املتنقلة امليسورة النفاذ لألشخاص ذوي اإلعاقة) مبا يف ذلك النفاذ إىل
االتصاالت املتنقلة وتوفرها والقدرة على حتمل تكاليفها تبعا لنو اإلعاقة.
الوصول إىل املعلومات عن إمكانية النفاذ إىل االتصاالت املتنقلة لألوساط املعنية باإلعاقة أمر بالغ األمهية لضمان
فعالية االستعراضات املقبلة لتدابري السياسة العامة إلمكانية النفاذ وضمان استناد تدخالت السياسة العامة إىل األدلة.
ولتحقيق ذلك ،ينبغي للهيةات التنظيمية الوطنية حتديد متطلبات اإلبالغ إلحاطة أوساط اإلعاقة علما مبتطلبات
إمكانية النفاذ الواردة يف السياسات املعتمدة ومدونات قواعد السلوك واللوائح .وينبغي إجراء استعراض شامل من
قبل اهليةات التنظيمية الوطنية جلميع متطلبات اإلبالغ للتأكد من مجع البيانات الصحيحة فيما يتعلق بإمكانية النفاذ
ل ألشخاص ذوي اإلعاقة ،على املستوى الصحيح من التفصيل وعلى فرتات معقولة87.

االستعراض الدوري

نظرا لسرعة التطورات التكنولوجية وتغريات ظروف السوق ،جيب أن تستعرض هذه السياسة كل سنتني على األقل.

_______________
87
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الملحق  :Aمدونة قواعد سلوك نموذجية بشأن إمكانية نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة
إلى االتااالت المتنقلة88
[حتدد السياسة النموذجية إلمكانية النفاذ إىل االتصاالت املتنقلة الرؤية واملبادئ الرئيسية للبلد فيما يتعلق بنفاذ األشخاص
ذوي اإلعاقة إىل خدمات ومنتجات وأجهزة االتصاالت املتنقلة .وهذه السياسة ليست ملزمة ولكي تتمتع بقوة القانون جيب
أن تكون مدعومة بتشريعات أو لوائح أو مبدونات قواعد سلوك يف البلدان ذات األطر القانونية اليت تدعم 'القانون غري امللزم'.
انظر الوحدة  :1اإلطار القانوين والسياسايت والتنظيمي إلمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،القسم - 3
خيارات التنظيم.
ويدعم هذا امللحق سياسة إمكانية النفاذ إىل االتصاالت املتنقلة اليت يرمسها واضع السياسة ،أي الوزارة ،ودحدد األحكام
النموذجية اليت متكن من تنفيذ السياسة النموذجية .والغرض من األحكام النموذجية الواردة هنا هو تضمينها يف مدونات قواعد
السلوك اليت تضعها دوائر الصناعة بشأن متكني نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل االتصاالت املتنقلة .واللغة اليت صيغت فيها
حاليا مناسبة لوضع مدونة لقواعد السلوك مصوغة من وجهة نظر طرف يف الصناعة أو جهة موقعة يف مدونة قواعد السلوك.
وينبغي ملدونة قواعد السلوك أن متتثل للتشريعات الوطنية وأن تود لدى اهليةة التنظيمية الوطنية و/أو أن تعتمدها اهليةة على
النحو املنصوص عليه يف القانون].
1

الغرض من مدونة قواعد السلوك

89

تضع هذه الوثيقة مدونة لقواعد السلوك بشأن إمكانية نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
فيما يتعلق بتوفري خدمات ومنتجات االتصاالت املتنقلة .وهي [متماشية مع سياسة إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت املتنقلة و] ترمي إىل تقدمي املشورة واملساعدة لقطا االتصاالت املتنقلة ،الذي يضم مشغلي الشبكات ومقدمي
اخلدمات وجتار التجزئة ،بشأن التدابري الواجب اختاذها لتمكني نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل املنتجات واخلدمات امليسورة
النفاذ ،وهي تأخذ يف االعتبار توفر األجهزة املتنقلة احملمولة وغريها من األجهزة املتنقلة األخرى اليت تنطوي على ميزات إمكانية
النفاذ املتوفرة جتاريا على نطاق واسع90.
2

تعاريف

يف هذه املدونة ،حتمل أي كلمة أو عبارة نسب إليها مدلول يف سياسة إمكانية النفاذ إىل االتصاالت املتنقلة املدلول املنسوب
على هذا النحو إال إذا أوحى السياق خبالف ذلك.

_______________

 88يتعني أن يؤخذ السياق الوطين احملدد بعني االعتبار .ومن الناحية املثالية ،ينبغي أن تقع االلتزامات املنصوص عليها يف هذه املدونة النموذجية
على عاتق صناعة االتصاالت املتنقلة على أساس طوعي إثر وضع سياسة إمكانية نفاذ ذوي اإلعاقة يف شكلها النهائي .وتتوقف فعالية هذا النهج
على تاريخ وثقافة التنظيم الذايت يف البلد وعلى وجود رابطة صناعة قوية للتنبؤ بالتنفيذ .وحيثما ال يوجد إطار مؤسسي لدعم التنظيم الذايت أو
املشرتك (يف هذه احلالة ينبغي إيدا املدونة النهائية لدى اهليةة التنظيمية) ميكن تعديل املدونة لنشرها يف شكل لوائح ،ومثة الئحة وموذجية لذلك
يف التذييل .B
 89ميكن أن تعرف هذه الوثيقة باسم "مدونة قواعد السلوك النموذجية بشأن إمكانية نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل االتصاالت املتنقلة".
وإذا كانت ستنشر يف شكل لوائح أو مبادئ توجيهية من قبل اهليةة التنظيمية الوطنية ،ينبغي اإلشارة إىل اللوائح النموذجية يف امللحق  Bيف الوحدة .3
 90مع أن امليزات امليسورة النفاذ مدجمة يف بعض األجهزة احملمولة املتوفرة جتاريا يف السوق العاملية ،قد يقتصر بعض املشغلني على بيع األجهزة
األرخص اليت ال تنطوي على أي ميزات نفاذ مدجمة لدواعي القدرة على حتمل التكاليف من جانب العمالء .ومدونة قواعد السلوك هذه ال متنع
املشغلني من االستمرار يف تقدمي هذه األجهزة األرخص غري امليسورة النفاذ واملتاحة جتاريا يف السوق العاملية كجزء من عروض مبيعات املشغل.
13
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(أ)
(ب)
(ج)
(د)
4

(أ)
(ب)
(ج)
(د)
1.4

التشاور
ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار مدخالت املنظمات املمثلة لألشخاص ذوي اإلعاقة وأن جيري التشاور معها يف وضع
هذه املدونة ومراقبة تنفيذها91.
يتشاور مشغلو االتصاالت املتنقلة مع اجلهات املعنية باإلعاقة بشأن الطريقة اليت تنوي هبا الوفاء بالتزاماهتا مبوجب
مدونة قواعد السلوك هذه ،وجيتمعون مع هذه اجلهات على أساس سنوي على األقل إلحاطتها علما بالتقدم احملرز
يف تنفيذ املدونة واخلدمات واملنتجات ذات الصلة ومحالت التوعية.
ميكن ملشغلي االتصاالت املتنقلة إجراء عمليات التشاور بصورة مشرتكة ،مبا يف ذلك من خالل املنظمات اليت متثل
األشخاص ذوي اإلعاقة ،شريطة أال يناقش يف االجتماعات أي قضايا تنافسية أو قضايا حمظورة حبكم قانون املنافسة
أو أي قانون آخر.
جيوز أن يطلب مشغلو االتصاالت املتنقلة أو منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة من [اهليةة التنظيمية الوطنية/صندوق
اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل] أن تكون مبثابة املضيف وامليسر هلذه العملية التشاورية.
المتطلبات الوظيفية
يسعى مشغلو االتصاالت املتنقلة جاهدين لضمان أن تكون منتجاهتم وخدماهتم ميسورة النفاذ وقابلة لالستخدام
ومتاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة.
يعمد مقدمو اخلدمات املتنقلة ،من خالل قنوات التوزيع لديهم أو لدى أطراف ثالثة ،إىل تزويد قاعدة عمالئهم
مبجموعة خمتارة من األجهزة احملمولة اليت تنطوي على ميزات وتطبيقات ميسورة النفاذ أو احململة فيها مسبقا تدعم
املستعملني من ذوي خمتلف أنوا اإلعاقة وتكون هذه اجملموعة متوفرة عموما بني كبار املصنعني هلذه األجهزة92.
باإلضافة إىل ذلك ،يعمد مشغلو االتصاالت املتنقلة إىل إحاطة عمالئهم من ذوي اإلعاقة علما بامليزات والتطبيقات
امليسورة النفاذ ذات الصلة بإعاقتهم فضال عن توفري املعلومات واخلدمات األخرى مثل خطط التعريفات اخلاصة
و/أو األسعار املخفضة وخيارات الفوترة واملواقع املتاحة يف شبكة الويب.
ميكن أن تشمل خيارات تعزيز إمكانية النفاذ إىل اخلدمات ما يلي93:
المستعملون الام وضعاف السمع

يسعى مشغلو االتصاالت املتنقلة جاهدين لتوفري ما يلي على أساس جتاري:
خطط اخلدمات املتخصصة مثل اخلطط النصية فقط أو خطط النص والبيانات ،للتأكد من أن املستعمل ال يدفع

إال للخدمات اليت يكون قادرا على استخدامها ولضمان استفادته من التخفيضات السارية على هذه اخلدمات؛
94

_______________

 91إذا أنشأ بلد ما جلنة معنية بإمكانية نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،على النحو املوصى به يف القسم
من الوحدة ( 1انظر أيضا اإلطار  ،)3عندئذ ينبغي أن تذكر هذه اللجنة بشكل صريح.
 92مت توثيق ذلك بوضوح من خالل قاعدة بيانات إمكانية النفاذ املتنقل ملنتدى مصنعي أجهزة االتصاالت املتنقلة .لالطال على قاعدة بيانات
إمكانية النفاذ املتنقل لدى مصنعي أجهزة االتصاالت املتنقلة ،انظر www.mobileaccessibility.info/index.cfm?lang=eng
 93ينبغي ملشغلي االتصاالت املتنقلة توفري اخليارات يف كل فةة من الفةات املذكورة أدناه ،من حيث صلتها باملنتجات واخلدمات واألجهزة
امليسورة النفاذ املتوفرة يف السوق العاملية.
 94حيثما تقدم البلدان الدعم من خالل صناديق اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل ملشغلي االتصاالت املتنقلة لتوفري األجهزة واخلدمات املتنقلة
امليسورة النفاذ ،ميكن توفري اإلعانة لذلك من صندوق اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل.
4
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نظم لضمان قدرة الصم وضعاف السمع على النفاذ إىل خدمات العمالء األوتوماتية لدى املشغل كبديل للنظم اليت
تتطلب من املستعملني االستما إىل العديد من اخليارات األوتوماتية ومن مث اختيار قناة اخلدمة باستخدام لوحة
املفاتيح؛
خدمات الدعم عرب اهلاتف املتاحة من خالل وسائط بديلة مثل خدمة التتابع أو اتصاالت الفيديو من الند إىل الند
لالتصال بلغة اإلشارات مع املوظفني املدربني؛
خدمات الطوارئ اليت تقدم أيضا املعلومات اجلغرافية عن موقع مصدر النداء ،مبا يف ذلك بيان املشرتك املقيد بوصفه
ذي إعاقة وتوفري اإلنذارات يف حاالت الطوارئ وإعالنات السالمة العامة بإنذارات بصرية؛
األجهزة املتنقلة املتوافقة مع املعينات السمعية واليت ال تتداخل مع استخدام املعينات السمعية؛95
األجهزة املتمكنة من النطاق العريض اليت ميكن أن تقدم خدمة مؤمترات فيديوية تفاعلية والنداء وجها لوجه كبديل
للرسائل النصية؛
اهلواتف الذكية واألجهزة اللوحية اليت تدعم استعادة تشغيل الفيديو واألفالم مع عرض نصي مغلق أو مفتوح والوصف
السمعي والعناوين اجلانبية96.

ويتعني على مشغلي االتصاالت املتنقلة إحاطة الصم وضعاف السمع من املستعملني علما بتوفر ما سبق ذكره.
2.4

97

المستعملون المكفوفون وضعاف البار

يسعى مشغلو االتصاالت املتنقلة جاهدين لتوفري أجهزة متنقلة على أساس جتاري 98تتسم بامليزات التالية:
القدرة على مساعدة املستعمل يف تصفح جهاز االتصاالت املتنقلة (مثل اهلواتف ذات العالمات اللمسية واهلواتف

املتوافقة مع لوحات مفاتيح طرف ثالث واهلواتف اليت تنطوي على قارئة لكامل الشاشة)؛
ردود فعل مسموعة أو ملموسة من أجل لوحات املفاتيح وميزات الضبط وردود فعل مازج صويت لشاشات اللمس

لتمكني وصف تفاعلي واستخدام األيقونات والتطبيقات؛
خيار حجم خط قابل للتعديل والقدرة على ضبط السطو وضوابط التباين للعرض وتغاير حجم الشاشة الرئيسية

وخلفية العرض املضاءة والوظائف األساسية لتحويل النص إىل كالم وتكبري الشاشة وقارئات الشاشة باللغات الرمسية،
واليت تكون مدجمة يف األجهزة املتنقلة أو متوافقة معها؛
متصفحات شبكة الويب املدجمة املتوافقة مع وظائف قراءة الشاشة؛

99

_______________

 95انظر املوقع:
 96جيب على البلدان أن تنظر يف ما إذا كانت سوف حتدد لغة العرض النصي والنسبة املةوية اليت يتعني تقدميها يف لغة حمددة أو حملية.
 97مثة جمموعة كاملة من خيارات إمكانية النفاذ للمستعملني الصم وضعاف السمع متاحة يف تقرير االحتاد الدويل لالتصاالت واملبادرة  G3ICTلعام
’ ،2012إتاحة نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل اهلواتف واخلدمات املتنقلة‘ www.itu.int/ITU-D/sis/PwDs/Documents/Mobile_Report.pdf
 98حيثما تقدم البلدان الدعم من خالل صناديق اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل ملشغلي االتصاالت املتنقلة لتوفري األجهزة واخلدمات املتنقلة
امليسورة النفاذ ،ميكن توفري اإلعانة لذلك من صندوق اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل.
 99مثة جمموعة كاملة من خيارات إمكانية النفاذ للمستعملني املكفوفني وضعاف الرؤية متاحة يف تقرير االحتاد الدويل لالتصاالت واملبادرة G3ICT
www.itu.int/ITUلعام ’ ،2012إتاحة نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل اهلواتف واخلدمات املتنقلة‘
www.fcc.gov/guides/hearing-aid-compatibility-wireless-telephones

D/sis/PwDs/Documents/Mobile_Report.pdf
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ميزات اهلواتف من قبيل اإلشارات املسموعة أو االهتزازية أو اللمسية إلخطارات هامة مثل ضعف البطارية واملكاملات
املنتظرة واملكاملات الواردة وما إىل ذلك ،والقدرة على ضبط السطو وضوابط التباين للعرض وتغاير حجم الشاشة
الرئيسية وخلفية العرض املضاءة والوظائف األساسية لتحويل النص إىل كالم وتكبري الشاشة.

ويتعني على مشغلي االتصاالت املتنقلة إحاطة املكفوفني وضعاف البصر من املستعملني علما بتوفر ما سبق ذكره .وباإلضافة
إىل ذلك يسعى مشغلو االتصاالت املتنقلة جاهدين إلحاطة املستعملني املكفوفني وضعاف البصر علما مبا يلي:
موقع مشغل االتصاالت املتنقلة امليسور النفاذ مبا يف ذلك النفاذ إىل املعلومات عن حساب املشرتك؛

خيار تلقي الفواتري إما حبروف كبرية أو بطريقة برايل أو يف أنساق إلكرتونية ميسورة النفاذ.

3.4

المستعملون ذوو البراعة المنخفضة أو الحركة المحدودة

يسعى مشغلو االتصاالت املتنقلة جاهدين لتوفري أجهزة متنقلة على أساس جتاري 100تتسم بامليزات التالية:
خيار التعرف على الصوت للوظائف األساسية مبا يف ذلك املراقمة وكتابة الرسائل النصية وفتح وإغالق التطبيقات

وإدراج مدخالت يف الرزنامة وحتديد مواعيد التذكري واالستما إىل املوسيقى وتصفح شبكة الويب؛
لوحات مفاتيح النص التلقائي أو التنبؤي؛

التوافق مع أجهزة التبديل لدى أطراف ثالثة؛

التوافق مع األقالم اإللكرتونية أو عصا التحكم بواسطة الفم؛

101

ويتعني على مشغلي االتصاالت املتنقلة إحاطة األشخاص ذوي الرباعة املنخفضة أو احلركة احملدودة علما بتوفر ما ذكر أعاله.
4.4

المستعملون ذوو القدرة اإلدراكية المحدودة

يسعى مشغلو االتصاالت املتنقلة إىل توفري أجهزة متنقلة على أساس جتاري 102تتسم بامليزات التالية:
القدرة على توفري النص التنبؤي؛

تسهيالت التعرف على الكالم؛

تطبيقات أو وظائف حتويل النص إىل كالم؛

دمج ميزات الرزنامة والتذكري باملواعيد اليت تتسم بتنبيهات مسعية وبصرية واهتزازية؛

_______________

103

 100حيثما تقدم البلدان الدعم من خالل صناديق اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل ملشغلي االتصاالت املتنقلة لتوفري األجهزة واخلدمات املتنقلة
امليسورة النفاذ ،ميكن توفري اإلعانة لذلك من صندوق اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل.
 101مثة جمموعة كاملة من خيارات إمكانية النفاذ للمستعملني ذوي الرباعة املنخفضة أو احلركة احملدودة متاحة يف تقرير االحتاد الدويل لالتصاالت
واملبادرة العاملية  G3ICTلعام ’ ،2012إتاحة نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل اهلواتف واخلدمات املتنقلة‘ [www.itu.int/ITU-D/
 sis/PwDs/Documents/Mobile_Report.pdfأو http://g3ict.org/resource_center/publications_and_reports/p/product
]Category_books/subCat_1/id_191
 102حيثما تقدم البلدان الدعم من خالل صناديق اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل ملشغلي االتصاالت املتنقلة لتوفري األجهزة واخلدمات املتنقلة
امليسورة النفاذ ،ميكن توفري اإلعانة لذلك من صندوق اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل.
 103مثة جمموعة كاملة من خيارات إمكانية النفاذ للمستعملني ذوي اإلدراك احملدود متاحة يف تقرير االحتاد الدويل لالتصاالت واملبادرة G3ICT
[www.itu.int/ITU-D/
لعام ’ ،2012إتاحة نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل اهلواتف واخلدمات املتنقلة‘
 sis/PwDs/Documents/Mobile_Report.pdfأو http://g3ict.org/resource_center/publications_and_reports/p/product
]Category_books/subCat_1/id_191
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شاشات عرض أكرب وخيارات أنساق للنص تسمح بتوسيع املسافة بني الكلمات؛
عرض مرئي قابل للتكييف أو تصويري للغاية؛
كيفية تنظيم األيقونات لتبسيط واجهة املستعمل مبا يالئم احتياجاته؛
استخدام األيقونات العاملية اليت يفهمها كل املستعملني بوضوح؛
واجهات مستعمل بسيطة وواضحة ومتسقة.

ويتعني على مشغلي االتصاالت املتنقلة إحاطة األشخاص ذوي اإلدراك احملدود علما بتوفر ما ذكر أعاله .وباإلضافة إىل ذلك
يسعى مشغلو االتصاالت املتنقلة جاهدين لتزويد ذوي اإلدراك احملدود باملعلومات عن كيفية تنظيم األيقونات لتبسيط واجهة
املستخدم مبا يالئم احتياجاهتم.
5

(أ)
(ب)

6

(أ)
(ب)
7

(أ)

األجهزة
يتعني على مشغلي االتصاالت املتنقلة أن يعرضوا على العمالء اخليار بني أجهزة هلا ميزات النفاذ ألنوا خمتلفة
من اإلعاقة وذلك متاشيا مع القسم  4أعاله ،سواء كانوا يبيعون هذه األجهزة باشرتاك مسبق الدفع أو الحق الدفع.
يتعني على مشغلي االتصاالت املتنقلة ،كجزء من سياسة املشرتيات ،تشجيع الشركات املصنعة للمطاريف واألجهزة
على ما يلي104:
تطوير املنتجات واخلدمات امليسورة االستعمال والنفاذ لألشخاص ذوي اإلعاقة ،وذلك كجزء من تطوير
’‘1
املنتجات اجلديدة لديهم؛
وضع اسرتاتيجية مشرتيات جلعل األجهزة امليسورة النفاذ متاحة للمستعملني مهما كان نو اإلعاقة لديهم؛
’‘2
تشجيع الشركات املصنعة على توفري اإلرشادات يف أنساق ميسورة النفاذ وسهلة االتبا واالستعمال
’‘3
لألشخاص ذوي اإلعاقة؛
تضمني متطلبات إمكانية النفاذ ملصنعي اهلواتف املتنقلة وتشجيع املوزعني على تقدمي خيار من األجهزة
’‘4
امليسورة النفاذ ملختلف أنوا اإلعاقة.
التطبيقات
يتعني على مشغلي االتصاالت املتنقلة ومقدمي اخلدمات جعل أي تطبيقات يعملون على تطويرها أو حتميلها مسبقا
ويبيعوهنا للعمالء ميسورة النفاذ لألشخاص ذوي اإلعاقة وضمان إمكانية النفاذ إىل متاجر التطبيقات اخلاصة هبم.
يتعني على مشغلي االتصاالت املتنقلة ومقدمي اخلدمات تشجيع الشركاء التجاريني وغريهم على تطوير تطبيقات
)’ (‘appsومتاجر تطبيقات )’ (‘app storesميسورة النفاذ لألشخاص ذوي اإلعاقة.
منافذ بيع التجزئة
ينبغي ملقدمي اخلدمات جعل نقاط البيع القائمة ،مثل صاالت العرض واألكشاك ،قابلة للنفاذ إىل أقصى حد ممكن
باتبا مبادئ التصميم العاملي.

_______________

 104مبا أن مصنعي املعدات ال يشملهم التنظيم فإن النهج األكثر فعالية هو تكليف مشغلي االتصاالت املتنقلة بأن يشرتطوا عليهم تطوير
منتجات ميسورة النفاذ.
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(ب)

(ج)
(د)

8

(أ)

(ب)

يتعني على مقدمي اخلدمات ،كلما كان ممكنا ،استخدام الفتات اإلعاقة املعرتف هبا دوليا وكذلك الالفتات بطريقة
برايل .ومن أمثلة الفتات اإلعاقة املعرتف هبا دوليا رمز العني لإلشارة إىل الوسائل املتاحة للمكفوفني وضعاف البصر
ورمز األذن مع حرف " "Tللداللة على تركيب عروة استحثاث صوتية يف متجر بيع بالتجزئة ورمز الكرسي املتحرك
لإلشارة إىل وجود منحدر أو إمكانية النفاذ السوي إىل متجر بيع بالتجزئة.
ينبغي أيضا استخدام الفتات اإلعاقة املعرتف هبا دوليا يف التعبةة والتغليف واملواد اإلعالنية حيث تكون املنتجات
مصممة أو مكيفة أو مناسبة خالف ذلك الستخدام العمالء ذوي اإلعاقة.
يتعني على مشغلي االتصاالت املتنقلة ومقدمي اخلدمات القيام مبا يلي:
تدريب املوظفني على كيفية خدمة العمالء ذوي اإلعاقة وعلى املعرفة بكل امليزات امليسورة النفاذ املتاحة
’‘1
لألشخاص ذوي خمتلف أنوا اإلعاقة أو على القدرة على النفاذ وتقاسم املوارد اليت توفر هذه املعلومات؛
السعي لضمان قدرة العمالء ذوي اإلعاقة على شراء اخلدمات واألجهزة وامللحقات يف املواقع اليت متلكها
’‘2
الشركة أو تديرها ،وذلك باستخدام جمموعة من القنوات البديلة – من قبيل متاجر البيع بالتجزئة ومراكز
االتصال واإلنرتنت والبيع املباشر عرب اهلاتف؛
التأكد من إقامة نقاط بيع حمددة يف كل أحناء البلد تقدم طائفة كاملة من اخلدمات لذوي اإلعاقة مبا
’‘3
يف ذلك املرافق امليسورة النفاذ وإمكانية االستجابة لطلبات احلصول على معلومات بأشكال بديلة مثل
وثائق برايل ،وتوفر املوظفني املؤهلني املدربني لتلبية االحتياجات احملددة للمستعملني من جمموعة واسعة
من ذوي اإلعاقة .وينبغي اإلعالن عن هذه النقاط املختارة للبيع حبيث يكون األشخاص ذوو اإلعاقة على
بينة من مواقعها؛
توفري طائفة من آليات الدفع لتمكني العمالء من ذوي اإلعاقة أو املسنني من متوين هواتفهم املتنقلة
’‘4
املسبقة الدفع أو دفع مثن خدمات هواتفهم أوتوماتيا (عن طريق اخلصم املباشر مثال أو بواسطة بطاقات
االئتمان يف هناية فرتة الفوترة)؛
توفري وسيلة لضمان نفاذ العمالء ذوي اإلعاقة يف الوقت الفعلي إىل املعلومات املتعلقة باالستخدام والرسوم
’‘5
وغريها من املعلومات املطلوبة للسيطرة على التكاليف مبا يف ذلك ،على سبيل املثال ال احلصر ،الرسوم
املقطوعة وغريها من خطط التعريفات اخلاصة.
خدمات الطوارئ
ينبغي أن تكون خدمات الطوارئ من خالل النص متاحة من مجيع اهلواتف اليت تدعم الرسائل النصية يف غضون
[سنة] ،وعرب خدمات التتابع 105.وجيب أن يكون األشخاص ذوو اإلعاقة الذين دحتاجون إىل املساعدة من خدمات
الطوارئ قادرين على التواصل من خالل خدمة الرسائل القصرية ( SMSأو النص) و/أو خدمات التتابع مع اجلهات
اليت تقدم خدمات الطوارئ جمانا ،وإذا كانوا خارج نطاق شبكة مقدم اخلدمة اخلاص هبم ،عن طريق أي شبكة
متوافقة متوفرة.
عند استعمال خدمات الرسائل القصرية ) (SMSوالرسائل النصية:
ينبغي أن توفر خدمات الطوارئ إشعارا قابال للنفاذ من جانب املرسل يفيد باستالم اتصال الطوارئ ،وبأنه
’‘1
جيري التعامل مع حالة الطوارئ ،ومىت ستصل خدمات الطوارئ إىل املوقع.

_______________

 105انظر تعريف خدمات التتابع يف اإلطار  ،1الوحدة  :1اإلطار القانوين والسياسايت والتنظيمي إلمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت.
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(ج)
(د)
(ه)

(و)
9

(أ)

(ب)

(ج)
(د)

اذا تعذر إكمال الرسالة  SMSأو النداء النصي ،جيب على اجلهات اليت حتمل الرسالة النصية كلما أمكن
’‘2
أن ترسل رسالة 'مرتدة' إىل املرسل تشري إىل أن مركز خدمات الطوارئ مل يتمكن من تلقي النداء.
يتعني على مقدمي اخلدمات توفري مراكز نداء يف حاالت الطوارئ مع معلومات عن املوقع اجلغرايف ملصدر النداء
يشري أيضا إىل أن طالب النداء مقيد كمشرتك ذي إعاقة حيث تتوفر هذه املعلومات إىل املشغل وميكن تقامسها مع
مركز النداء يف حاالت الطوارئ دون انتهاك قوانني اخلصوصية.
يتعني توفري النفاذ إىل إنذارات السالمة العامة والطوارئ ،مبا يف ذلك التنبيهات البصرية للصم والتنبيهات
السمعية للمكفوفني.
التوعية العامة ،حتديدا بشأن كيفية قيام األشخاص ذوي اإلعاقة باالتصال واستخدام خدمات الطوارئ؛ إلزامية وتقع
مسؤوليتها على عاتق مشغلي االتصاالت املتنقلة ومقدمي اخلدمات ومراكز النداء يف حاالت الطوارئ واهليةات
العامة املسؤولة عن خدمات الطوارئ .وجيب متثيل األشخاص ذوي اإلعاقة يف احملافل ذات الصلة لتنسيق وختطيط
وتقييم جهود التوعية .وينبغي أيضا تقدمي املعلومات املتاحة للجمهور بأنساق ميسرة باللغات الرمسية.
جيب أن يتمتع األشخاص ذوو اإلعاقة بالنفاذ على قدم املساواة إىل خدمات الطوارئ .ويكون ذلك عن طريق
الصوت والفيديو والنص والعرض النصي والتتابع ،حسب االقتضاء ،على مجيع منصات االتصاالت املتنقلة106.
رعاية العمالء
يتعني على مشغلي االتصاالت املتنقلة ،حيثما أمكن عمليا ،تقدمي مساعدة التشغيل وغريها من اخلدمات من خالل
إنشاء مرافق خمصصة ملساعدة العمالء ذوي اإلعاقة أو من خالل تدريب املوظفني املكرسني يف مجيع مراكز النداء
ملساعدة العمالء ذوي اإلعاقة .وينبغي أن تقدم مراكز رعاية العمالء املخصصة وموظفوها هذه املساعدة للعمالء
ذوي اإلعاقة بالدعم واملعلومات يف لغة اإلشارات وعرب خدمة التتابع ومن خالل وسائط أخرى ميسورة النفاذ من
هذا القبيل .وينبغي أن يشمل تدريب املوظفني لدى املرخص له التوعية باإلعاقة وآداب السلوك يف خماطبة األشخاص
ذوي اإلعاقة وفهم العوائق اليت حتول دون النفاذ إىل األجهزة واخلدمات واخلربات يف جمال احللول اليت يقدمها
املرخص له.
يتعني على مشغلي االتصاالت املتنقلة تقدمي املساعدة واخلدمات األخرى يف مراكز النداء اخلاصة هبم ،مبا يف ذلك
مساعدة األفراد الراغبني يف احلصول على خدمة هاتفية متنقلة والرد على االستفسارات بشأن استخدام املعدات أو
حسابات العمالء وتفسري شروط وأحكام التعاقد .وجيب توفري هذه املساعدة يف النسق الذي يطلبه العميل مبا
يف ذلك شفهيا أو يف نسق بريد إلكرتوين وخالل فرتة استجابة مماثلة للفرتة املتاحة للعمالء غري املعاقني.
ينبغي أن تتاح فواتري اهلاتف والعقود مع العمالء ،مبا يف ذلك الشروط واألحكام املتاحة للجمهور واملعلومات عن
اخلدمات املقدمة لالمتثال لشروط الرتخيص ،بأنساق ميسرة ميكن أن تكون شفهية أو كتابية (مبا يف ذلك بطريقة
برايل) أو إلكرتونية (عن طريق الربيد اإللكرتوين مثال) وباللغة الرمسية اليت يفهمها العميل بناء على طلبه.
عندما يوفر مشغل اتصاالت متنقلة خدمات الدليل ،عليه أن يتأكد من أن مجيع املستعملني النهائيني خلدماته،
مبن فيهم األشخاص ذوي اإلعاقة ،ميكنهم النفاذ إىل معلومات الدليل ومرافق استفسار الدليل جمانا بالنسق الذي
يتناسب مع تلبية احتياجاهتم .وإذا فرضت رسوم على هذه اخلدمات ،ينبغي أال يتكبد األشخاص ذوو اإلعاقة
تكاليف أكرب مما يتكبدها اآخرون.

_______________

 106جيب أن يدرس بعناية نظام خدمات الطوارئ عرب شبكة الويب .ويف بعض البلدان ،يطلب من اخلدمات القائمة على شبكة الويب مثل نقل
الصوت بواسطة بروتوكول اإلنرتنت أن تعلن صراحة أهنا ال توفر خدمات الطوارئ بسبب القيود التكنولوجية؛ ويف هذه احلالة ،جيب تقدمي هذا
اإلخطار يف نسق ميسور النفاذ.
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(ه)
10

(أ)
(ب)
(ج)
(د)

11

(أ)
(ب)
(ج)

جيب على املرخص له ،عندما يقدم خدمة تتابع ،أن يقدم هذه اخلدمة جمانا لألفراد ذوي اإلعاقة الذين ال يستطيعون
فعليا استخدام األجهزة املتنقلة إلمتام النداءات.
توعية الجمهور واإلعالن
[جيوز ملشغلي االتصاالت املتنقلة استخدام ختم على منتجاهتم وخدماهتم ،أو يف أماكن البيع بالتجزئة ،يشري إىل
أهنم ميتثلون ملدونة قواعد السلوك هذه.]107
ينبغي أن تتاح اإلعالنات والعروض الرتوجيية للمنتجات واخلدمات املصممة خصيصا لألشخاص ذوي اإلعاقة
بأنساق ميسرة للمنظمات ذات الصلة ولألشخاص ذوي اإلعاقة يف كل منطقة ،على األقل عند إطالق املنتج،
وعندما تكون هناك عمليات ارتقاء هامة أو يف مناسبات أخرى بناء على الطلب.
ينبغي ملقدمي اخلدمات اإلعالن عن منتجاهتم وخدماهتم يف املنشورات املتخصصة والعمومية.
ينبغي ملقدمي اخلدمات القيام مبا يلي:
إحاطة العمالء علما بطائفة املنتجات واخلدمات املتخصصة املناسبة لالستخدام من قبل األشخاص ذوي
’‘1
اإلعاقة؛
توفري املعلومات ،بناء على الطلب ،عن املنتجات واخلدمات بأنساق ميسورة النفاذ ،من قبيل طريقة برايل
’‘2
والطباعة حبروف كبرية واألنساق اإللكرتونية أو الصوتية وكذلك باللغات الرمسية؛
توفري الشروط واألحكام ،بناء على الطلب ،بأنساق ميسورة النفاذ لألشخاص ضعاف البصر قبل أو أثناء
’‘3
أو فور دخول العميل يف عقد قانوين مع مقدم اخلدمة حاملا يبلغ بإعاقته؛
تدوين 108طريقة االتصال املفضلة لدى العميل والنسق املفضل لالتصال واستخدام األنساق املفضلة لدى
’‘4
العميل جلميع االتصاالت ،وال سيما لالتصاالت املوجهة املتعلقة بإمكانية النفاذ لألشخاص ذوي اإلعاقة؛
توفري سياسة إعادة مرنة لفرتة معينة من الزمن عندما يعترب منتج ما غري قابل لالستخدام من قبل العميل
’‘5
نظرا لعدم وجود ميزات إلمكانية النفاذ مل تتبني يف أثناء عملية البيع.
متطلبات عامة
ال جيوز ملشغل اتصاالت متنقلة أو مقدم خدمات متنقلة أن يرفض خدمة شخص ذي إعاقة بسبب عدم قدرة
املشغل على توفري املنتجات أو اخلدمات ذات الصلة.
جيب على كل مرخص له أن يكفل أن مجيع موظفيه الذين يتعاملون مع العمالء واجلمهور يتلقون تدريب حساسية
على أساس منتظم (على األقل مرة واحدة كل [سنتني]) .وينبغي أن يتضمن هذا التدريب معلومات عن الثقافة
واللغات ،حسب مقتضى احلال ،واألعراف اجملتمعية لألشخاص ذوي اإلعاقة.
ينبغي جلميع مشغلي االتصاالت املتنقلة إتاحة املعلومات عن املنتجات واخلدمات املقدمة يف جمموعة خمتارة من
األنساق امليسورة النفاذ ،مثل طريقة برايل والصوت أو الطباعة حبروف كبرية دون رسوم إضافية.

_______________

 107قد ترغب صناعة االتصاالت املتنقلة تصميم ختم/شعار للتدليل على امتثاهلا ملدونة قواعد السلوك كوسيلة لتعزيز الوعي وحتفيز مشاركة
القطا  .وإذا مت تصميم ختم من هذا القبيل ،ينبغي نشره كتذييل ملدونة قواعد السلوك هذه.
 108ميكن تسجيل هذه املعلومات يف نظم إدارة خدمة العمالء لدى مقدمي اخلدمات باالتفاق مع العميل وعندما يكون ذلك ممكنا وجائزا.
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(د)
(ه)
(و)
(ز)

12

(أ)

جيب على مجيع مشغلي االتصاالت املتنقلة توفري معلومات عن املنتج أو اخلدمة يف الوقت املناسب وبلغة بسيطة
مفهومة ،لألشخاص ذوي اإلعاقة إما لفظيا أو من خالل مركز نداء ،عن طريق خدمات تتابع أو يف نسق إلكرتوين
مثل الربيد اإللكرتوين.
جيب أن تصمم مواقع املرخص له على شبكة الويب حبيث تكون ميسورة النفاذ وجيب أن متتثل للمعايري احملددة
يف الوحدة  :5إطار السياسة إلمكانية النفاذ إىل شبكة الويب.
ميكن تشجيع العمالء لدرجة معقولة على إبالغ مقدم اخلدمة اخلاصة هبم باحتياجاهتم الفردية ،وال جيوز ملقدمي
اخلدمات تدوين هذه املتطلبات ألغراض التسويق وخدمة العمالء ،ما مل يأذن هلم العميل بذلك.
عندما يقدم هذه املعلومات شخص من ذوي اإلعاقة ،من املستصوب احلفا بسجل ملتطلبات العمالء ،شريطة أن
يتم ختزين املعلومات بإذن العميل وفقا لاللتزامات حبماية البيانات واخلصوصية ،وميكن أن تشمل هذه املعلومات
النسق الذي يرغب فيه العميل يف استالم معلومات الفوترة أو املواد التسويقية اهلادفة.
خارطة التنفيذ
يتعني على مشغلي االتصاالت املتنقلة ضمان الوفاء باإلجراءات املطلوبة مبوجب مدونة قواعد السلوك هذه ضمن
األطر الزمنية احملددة أدناه:
خارطة تنفيذ مدونة قواعد السلوك لمشغلي االتااالت المتنقلة بشأن إمكانية النفاذ إلى االتااالت المتنقلة

موعد
املطلوب كما هو حمدد يف مدونة قواعد السلوك
توفر منتجات وخدمات وأجهزة االتااالت المتنقلة الميسورة النفاذ

االمتثال109

ضمن  12شهرا
تعديل سياسات املشرتيات لدى مشغلي االتصاالت املتنقلة وبائعي التجزئة
عرض طائفة من األجهزة احملمولة واخلدمات امليسورة النفاذ ملختلف أنوا اإلعاقة من جانب مشغلي ضمن  18شهرا
االتصاالت املتنقلة وبائعي التجزئة
المبيعات ومنافذ التجزئة ورعاية العمالء وتوعية الجمهور

جعل نقاط البيع ميسورة النفاذ مبا يف ذلك استخدام الفتات اإلعاقة والفتات نظام برايل املعرتف ضمن  12شهرا
هبا دوليا
تدريب موظفي صناعة االتصاالت املتنقلة على املنتجات الرئيسية امليسورة النفاذ وعلى خدمة ضمن  12شهرا
املستعملني ذوي اإلعاقة
توفري مرافق مكرسة خلدمة العمالء والدعم يف املتجر أو تدريب املوظفني يف مراكز النداء على مساعدة ضمن  12شهرا
العمالء ذوي اإلعاقة
توفري االتصاالت مع العمالء ،مبا يف ذلك الفواتري والعقود وإعالن الشروط واألحكام واملعلومات ضمن  12شهرا
عن املنتجات واخلدمات ،بأنساق ميسورة النفاذ
توفري املعلومات املطلوبة كجزء من االستعراض السنوي لتنفيذ سياسة/لوائح إمكانية النفاذ ضمن  12شهرا
إىل االتصاالت املتنقلة الذي جتريه اهليةة التنظيمية الوطنية
توفري املعلومات املطلوبة للدراسة االستقصائية الوطنية السنوية اليت جتريها اهليةة التنظيمية الوطنية بشأن ضمن  12شهرا
إمكانية النفاذ إىل األجهزة واخلدمات املتنقلة ،مبا يف ذلك التكنولوجيا املساعدة يف االتصاالت املتنقلة
وتوعية األشخاص ذوي اإلعاقة هبذه السياسة وما يتصل هبا من مدونة قواعد السلوك واالتصاالت
املتنقلة املساعدة املتاحة وامليسورة النفاذ
الرتويج واإلعالن من قبل قطا االتصاالت املتنقلة عن املنتجات واخلدمات املتنقلة امليسورة النفاذ ،ضمن  6شهرا بعد تدريب املوظفني
مبا يف ذلك خدمات الطوارئ امليسورة النفاذ
_______________
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األطر الزمنية هي املقرتحات اليت يتعني أن تتفق عليها األطراف يف صوغ الوثيقة اخلتامية ،رهنا بإجراء التشاور املناسب.
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التمويل والحوافز
توفري خطط رسوم االتصاالت املتنقلة اخلاصة و/أو املخفضة لألشخاص ذوي اإلعاقة والرتويج هلا علنا ضمن  18شهرا
وضع مدونة قواعد السلوك لالتصاالت املتنقلة
خدمات الطوارئ

تضمني متطلبات اتصاالت الطوارئ امليسورة النفاذ يف مدونة قواعد السلوك
توفر خدمات الطوارئ املتنقلة امليسورة النفاذ

ضمن  12شهرا
تستعرض كل سنتني
ضمن  12شهرا
ضمن  12شهرا

تضمني خدمات الطوارئ املتنقلة امليسورة النفاذ القدرة على إرسال النصوص و/أو التتابع الفيديوي حاملا ميكن عمليا
وتزويد مراكز النداء يف حاالت الطوارئ باملعلومات عن املوقع اجلغرايف ملصدر النداء مما يدل على أن
طالب النداء مقيد كمشرتك ذي إعاقة حبيث يتمكن األشخاص ذوو اإلعاقة من استخدام أجهزهتم
املتنقلة اليومية لالتصال يف حالة الطوارئ
يتم توفري إنذارات الطوارئ والسالمة العامة يف أشكال ميسورة النفاذ لألشخاص ذوي اإلعاقة (من حاملا ميكن عمليا
قبيل التنبيهات البصرية للصم والتنبيهات السمعية للمكفوفني).
13

(أ)
(ب)

58

مراجعة مدونة قواعد السلوك
يتقدم مشغلو االتصاالت املتنقلة إىل اهليةة التنظيمية الوطنية سنويا بتقرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ مدونة قواعد
السلوك هذه.
ينبغي مراجعة مدونة قواعد السلوك هذه من قبل قطا االتصاالت املتنقلة كل سنتني على األقل؛ وينبغي أن تتبع أي
مراجعة عملية التشاور املوضحة يف القسم  3من مدونة قواعد السلوك هذه.
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الملحق  :Bلوائح بموجب القسم [ ]Xمن [قانون تكنولوجيا المعلومات واالتااالت]
من أجل إمكانية نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إلى االتااالت المتنقلة
[حتدد السياسة النموذجية إلمكانية النفاذ إىل االتصاالت املتنقلة الرؤية واملبادئ الرئيسية للبلد فيما يتعلق بنفاذ األشخاص
ذوي اإلعاقة إىل خدمات ومنتجات وأجهزة االتصاالت املتنقلة .وهذه السياسة ليست ملزمة ولكي تتمتع بقوة القانون جيب
أن تكون مدعومة بتشريعات أو لوائح .ويف البلدان ذات األطر القانونية اليت تدعم 'القانون غري امللزم' أو النظم الذاتية التنظيم،
ينبغي أن تكون السياسة مدعومة مبدونات قواعد سلوك .انظر الوحدة  ،1القسم  - 3خيارات التنظيم.
يدعم هذا امللحق سياسة إمكانية النفاذ إىل االتصاالت املتنقلة اليت يرمسها واضع السياسة ،أي الوزارة ،ودحدد األحكام التنظيمية
النموذجية اليت متكن من تنفيذ السياسة النموذجية بالنسبة للبلدان اليت ال تستخدم مدونات لقواعد السلوك .والغرض من
األحكام النموذجية الواردة هنا هو تضمينها يف اللوائح املوضوعة بشأن متكني نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل االتصاالت
املتنقلة .واألسلوب الذي صيغت فيه حاليا مناسب لوضع اللوائح وهو مصوغ من وجهة نظر اهليةة التنظيمية الوطنية .وقد تأخذ
اهليةة يف احلسبان مستوى امتثال املرخص هلم وقت جتديد تراخيصهم وتدرج صياغة حمددة حتيل إىل هذه اللوائح عندما تقدم
تراخيص ملشغلني جدد].
1

الغرض

حتدد السياسة النموذجية إلمكانية النفاذ إىل االتصاالت املتنقلة الرؤية واملبادئ الرئيسية للبلد فيما يتعلق بنفاذ
1.1
األشخاص ذوي اإلعاقة إىل خدمات ومنتجات وأجهزة االتصاالت املتنقلة .وتدعم هذه اللوائح السياسة النموذجية إلمكانية
النفاذ إىل االتصاالت املتنقلة.
وتنطبق هذه اللوائح بشأن إمكانية نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل االتصاالت املتنقلة على توفري اخلدمات واملنتجات من قبل
مشغلي االتصاالت املتنقلة املرخص هلم.
2

تعاريف

أي كلمة أو عبارة نسب إليها ،يف هذه اللوائح ،مدلول يف القانون والسياسة واإلطار التنظيمي والسياسة النموذجية
1.2
إلمكانية النفاذ إىل االتصاالت املتنقلة هلا املدلول املنسوب إليها على هذا النحو ،إال إذا أشار السياق إىل خالف ذلك.
"المرخص لهم" يعين مشغلو االتصاالت املتنقلة املرخص هلم ويشمل ذلك مقدمي اخلدمات لديهم110.

"منفذ البيع بالتجزئة" يعين مساحة مادية تعرض فيها منتجات وخدمات االتصاالت املتنقلة املتاحة للبيع أو التأجري

أو اإلجيار .وهذا يشمل املتاجر واألكشاك على أنواعها.
3
1.3

التشاور
جيب على املرخص هلم أن يتشاوروا مع اجلماعات املعنية باإلعاقة بشأن الطريقة اليت ينبغي هلم هبا الوفاء بالتزاماهتم
مبوجب هذه اللوائح ،وجيب أن جيتمعوا مع هذه اجلماعات [سنويا] إلحاطتهم علما بالتقدم احملرز فيما يتعلق بتنفيذ
اللوائح واخلدمات واملنتجات واحلمالت ذات الصلة.

_______________

 110قد خيتلف تعريف املرخص هلم باختالف الوالية القضائية .ففي بعض الواليات القضائية اليت تكون فيها أطر الرتاخيص متقاربة قد يكون
ملشغلي االتصاالت املتنقلة ترخيصني أو أكثر .ويكون لديهم عموما تراخيص شبكة (للبنية التحتية) وتراخيص خدمة (للخدمات) .وتنطبق هذه
النظم أساسا على تراخيص اخلدمات ،وعلى جتارة التجزئة أو مواجهة العميل لدى مشغلي االتصاالت املتنقلة .وتتعلق األحكام املتصلة خبدمات
الطوارئ بكل من الشبكة واخلدمات املتنقلة.
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2.3

4
1.4
2.4

3.4

4.4

جيوز للمرخص هلم إجراء عمليات التشاور املنصوص عليها يف املادة  (1) 3من اللوائح بصورة مشرتكة ،مبا يف ذلك
من خالل املنظمات اليت متثل األشخاص ذوي اإلعاقة ،شريطة عدم مناقشة أي قضايا تنافسية أو قضايا حمظورة
مبوجب قانون املنافسة أو أي قانون آخر يف االجتماعات .وينبغي للهيةة التنظيمية الوطنية أن تدعو إىل عقد هذه
االجتماعات ،حيثما أمكن ذلك.
الخدمات األساسية والمتطلبات الوظيفية
جيب على املرخص هلم احلرص على أن تكون منتجاهتم وخدماهتم ميسورة النفاذ ومتاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة.
جيب على املرخص هلم تزويد قاعدة عمالئهم مبجموعة خمتارة من األجهزة احملمولة اليت تنطوي على مزايا وتطبيقات
ميسورة النفاذ مدجمة أو مسبقة التحميل تدعم املستعملني من ذوي خمتلف أنوا اإلعاقة واليت تكون عادة متوفرة
لدى كبار مصنعي األجهزة احملمولة ،والرتويج هلا من خالل قنوات التوزيع اخلاصة هبم أو التابعة ألطراف ثالثة111.
باإلضافة إىل ذلك ،يطلب من املرخص هلم إحاطة العمالء من ذوي اإلعاقة علما بامليزات امليسورة النفاذ ،فضال عن
توفري املعلومات واخلدمات األخرى من قبيل خطط التعريفات اخلاصة وخيارات الفوترة ومواقع الويب امليسورة النفاذ.
جيب على املرخص هلم التأكد من تلبية احتياجات الصم أو ضعاف السمع ومن إحاطتهم علما وتزويدهم باخلدمات
واألجهزة ،ومنها على سبيل املثال112:
 1.4.4خطط اخلدمات املتخصصة ،مثل خطط النص فقط أو خطط النص والبيانات ،للتأكد من أهنم ال يدفعون
إال لقاء اخلدمات اليت ميكنهم استخدامها ،والتأكد من أن األفراد ذوي االحتياجات احملددة من حيث
االتصاالت ال يتحملون على حنو غري متناسب تكلفة تسهيل وظيفة مماثلة113.
 2.4.4الوسائل أو النظم البديلة لضمان قدرة الصم وضعاف السمع على النفاذ إىل خدمات العمالء املؤمتتة اليت
تتطلب من املستعملني االستما إىل بضعة خيارات مؤمتتة ومن مث اختيار قناة اخلدمة باستخدام لوحة
املفاتيح.
 3.4.4خدمات الدعم عرب اهلاتف املتاحة من خالل وسائل النفاذ البديلة مثل خدمة التتابع أو الدعم على اخلط
امليسور النفاذ يف الوقت الفعلي أو االتصاالت الفيديوية من الند إىل الند للغة اإلشارات مع املوظفني
املدربني؛
 4.4.4خدمات الطوارئ من خالل النص اليت ينبغي أن تكون متاحة من مجيع اهلواتف اليت متكن الرسائل النصية
يف غضون [سنة] وعرب خدمات التتابع الفيديوي؛

_______________

 111مع أن امليزات امليسورة النفاذ مدجمة يف بعض األجهزة احملمولة املتوفرة جتاريا يف السوق العاملية ،قد يقتصر بعض املشغلني على بيع األجهزة
األرخص اليت ال تنطوي على أي ميزات نفاذ مدجمة لدواعي القدرة على حتمل التكاليف من جانب العمالء .وهذه اللوائح ال متنع املشغلني من
االستمرار يف تقدمي هذه األجهزة األرخص غري امليسورة النفاذ واملتاحة جتاريا يف السوق العاملية كجزء من عروض مبيعات املشغل .وقد مت توثيق
إتاحة األجهزة احملمولة امليسورة النفاذ بوضوح من خالل قاعدة بيانات إمكانية النفاذ املتنقل ملنتدى مصنعي أجهزة االتصاالت املتنقلة .لالطال
انظر
املتنقلة،
االتصاالت
أجهزة
مصنعي
لدى
املتنقل
النفاذ
إمكانية
بيانات
قاعدة
على
www.mobileaccessibility.info/index.cfm?lang=eng

 112مثة جمموعة كاملة من خيارات إمكانية النفاذ للمستعملني الصم وضعاف السمع متاحة يف تقرير االحتاد الدويل لالتصاالت واملبادرة
لعام ’ ،2012إتاحة نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل اهلواتف واخلدمات املتنقلة‘.
 113قد يكون من املناسب مثال توفري خطط أسعار خاصة للبيانات بالنسبة للصم ،إذا كان توفري الفيديو هو املعادل الوظيفي ألولةك الذين
يستخدمون لغة اإلشارات مثلما تكون اخلدمات الصوتية األساسية بالنسبة إىل أولةك الذين ميكنهم التواصل عن طريق الصوت.
G3ICT
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5.4

 5.4.4إنذارات الطوارئ والسالمة العامة يف أنساق ميسورة النفاذ لألشخاص ذوي اإلعاقة (مثل اإلنذارات
البصرية للصم واإلنذارات السمعية للمكفوفني)؛
األجهزة املتوافقة مع املعينات السمعية واليت ال تتسبب يف التداخل من املستعمل أو من عابر سبيل؛114
6.4.4
 7.4.4املعلومات املعروضة على غالف املنتجات ويف أدلة استعمال املنتجات اليت تقدم معلومات مفصلة عن
توافق املنتجات مع املعينات السمعية؛
 8.4.4وسيلة لتمكني املستهلك من اختبار األجهزة املتوافقة مع املعينات السمعية يف متاجر البيع بالتجزئة اليت
ميلكها أو يشغلها املرخص هلم؛
 9.4.4األجهزة املتنقلة املتمكنة من النطاق العريض اليت ميكن أن توفر مؤمترات فيديوية تفاعلية ونداءات وجها
لوجه كبديل إلرسال الرسائل النصية؛
 10.4.4اهلواتف الذكية واألجهزة اللوحية اليت تدعم استعادة تشغيل الفيديو واألفالم مع عروض نصية مغلقة أو
مفتوحة وعناوين جانبية115.
جيب على املرخص هلم التأكد من تلبية احتياجات املستعملني املكفوفني وضعاف البصر وإحاطتهم علما وتزويدهم
باخلدمات واألجهزة التالية ،على سبيل املثال116:
 1.5.4املعلومات واخلدمات عن طريق موقع ويب ميسور النفاذ ،مبا يف ذلك معلومات احلسابات امليسورة النفاذ؛
 2.5.4خيار تلقي الفواتري إما حبروف طباعة كبرية أو بنظام برايل أو بأنساق إلكرتونية ميسورة النفاذ؛
 3.5.4توفر األجهزة املتنقلة اليت هلا عالمات ملسية على لوحات املفاتيح أو إضافات تساعد على التحكم
يف اجلهاز؛ وعندما ال تتوفر هذه املعينات ينبغي توفري أجهزة متنقلة متوافقة مع لوحات مفاتيح أطراف
ثالثة؛
 4.5.4أجهزة متنقلة مع ردود فعل مسموعة أو ملموسة بشأن لوحات املفاتيح وميزات الضبط وردود حماكي
الصوت والشاشات اللمسية لتمكني وصف تفاعلي مع األيقونات والتطبيقات من خالل خرج الصوت
والتوافق مع أجهزة برايل حيثما أمكن ذلك؛
 5.5.4األجهزة املتنقلة اليت هلا خيار حجم أحرف قابل للتعديل والقدرة على تعديل السطو وضوابط التباين
للعرض وحجم الشاشة الرئيسية القابل للتغيري والشاشة املضاءة اخللفية ووظيفة حتويل النص األساسي إىل
الكالم وإمكانية تكبري الشاشة؛
 6.5.4قارئات الشاشة باللغات الرمسية املدجمة و/أو املتوافقة مع األجهزة املتنقلة أو الربجميات املقدمة واملركبة
مع املساعدة إذا لزم األمر؛
 7.5.4متصفحات شبكة الويب املدجمة املتوافقة مع وظائف قراءة الشاشة؛
 8.5.4امليزات املتوفرة على اهلواتف مثل العالمات املسموعة أو االهتزازية أو اللمسية لإلخطارات اهلامة مثل
ضعف البطارية واملكاملات املنتظرة واملكاملات الواردة وما إىل ذلك ،والقدرة على تعديل السطو وضوابط

_______________

 114انظر املوقع:
 115جيب على البلدان أن تنظر يف ما إذا كانت سوف حتدد لغة العرض النصي والنسبة املةوية اليت يتعني تقدميها يف لغة حمددة أو حملية.
 116مثة جمموعة كاملة من خيارات إمكانية النفاذ للمستعملني املكفوفني وضعاف البصر ،واملستعملني ذوي الرباعة املنخفضة أو احلركة احملدودة،
واملستعملني ذوي القدرة اإلدراكية احملدودة ،متاحة يف تقرير االحتاد الدويل لالتصاالت واملبادرة  G3ICTلعام ’ ،2012إتاحة نفاذ األشخاص ذوي
اإلعاقة إىل اهلواتف واخلدمات املتنقلة‘ www.itu.int/ITU-D/sis/PwDs/Documents/Mobile_Report.pdf :
www.fcc.gov/guides/hearing-aid-compatibility-wireless-telephones
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6.4

7.4

5
1.5

2.5

التباين للعرض وإمكانية تغيري حجم الشاشة الرئيسية والعرض ذي اإلضاءة اخللفية ووظائف حتويل النص
إىل كالم األساسية وتكبري الشاشة من خالل العرض.
جيب على املرخص هلم التأكد من تلبية احتياجات األشخاص ذوي الرباعة املنخفضة أو احلركة احملدودة وإحاطتهم
علما وتزويدهم باألجهزة املتنقلة اليت لديها ،على سبيل املثال:
 1.6.4خيار التعرف على الصوت للوظائف األساسية مبا يف ذلك املراقمة وكتابة الرسائل النصية وفتح التطبيقات
وإغالقها وإدخال البنود يف الرزنامة ووضع عالمات التذكري واالستما إىل املوسيقى وتصفح شبكة
الويب؛117
 2.6.4قدرة النص التنبؤي؛
 3.6.4قدرة التشغيل من بدالة خارجية موصولة باجلهاز إما بواجهة مدجمة أو من خالل تطبيق متاح للتحميل الفوري
جمانا.
جيب أن يتأكد املرخص هلم من تلبية احتياجات األشخاص ذوي اإلدراك احملدود وإحاطتهم علما وتزويدهم باألجهزة
املتنقلة اليت تنطوي على118:
 1.7.4قدرة النص التنبؤي؛
 2.7.4التعرف على الكالم؛
 3.7.4تطبيقات أو وظائف حتويل النص إىل كالم؛
 4.7.4رزنامة مدجمة وتذكري باملواعيد مع تنبيهات صوتية وبصرية واهتزازية؛
 5.7.4شاشات عرض أكرب وخيارات أنساق لنص يسمح بتوسيع املسافة بني الكلمات؛
 6.7.4عرض مرئي تصويري للغاية أو قابل للتكييف؛
 7.7.4استخدام األيقونات العاملية املفهومة بوضوح من قبل مجيع املستعملني؛
 8.7.4واجهات مستعمل بسيطة وواضحة ومتسقة.
مشتريات األجهزة
لدى تنفيذ االلتزامات املنصوص عليها يف القسم  4من هذه اللوائح ،جيب أن يشرتط املرخص هلم ،سواء كانوا
يقدمون األجهزة احملمولة مع اشرتاكات مسبقة الدفع أو الحقة الدفع ،على مصنعي األجهزة احملمولة وموزعيها
احلصول على أحدث ميزات إمكانية النفاذ املتوفرة يف السوق العاملية119.
جيب أن يسعى املرخص هلم ،كجزء من سياسة املشرتيات ،إىل تشجيع مصنعي املطاريف واألجهزة على ما يلي120:
تطوير املنتجات واخلدمات الصاحلة الستعمال ونفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة ،وذلك كجزء من تطوير
(أ)
املنتجات اجلديدة لديهم؛

_______________

 117املرجع نفسه.
 118املرجع نفسه.
 119مت توثيق ذلك بوضوح من خالل قاعدة بيانات إمكانية النفاذ املتنقل ملنتدى مصنعي أجهزة االتصاالت املتنقلة .لالطال على قاعدة بيانات
إمكانية النفاذ املتنقل لدى مصنعي أجهزة االتصاالت املتنقلة ،انظر www.mobileaccessibility.info/index.cfm?lang=eng
 120مبا أن مصنعي املعدات ال يشملهم التنظيم فإن النهج األكثر فعالية هو تكليف مشغلي االتصاالت املتنقلة بأن يشرتطوا عليهم تطوير
منتجات ميسورة النفاذ.
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(ب)
(ج)
(د)
6
1.6

2.6

3.6

4.6

تقدمي اإلرشادات يف أنساق ميسورة النفاذ وسهلة املتابعة واالستعمال من جانب األشخاص ذوي اإلعاقة؛
توفري خيار من األجهزة املتنقلة مع ميزات ميسورة النفاذ ملختلف أنوا اإلعاقة؛
االحتفا بأساليب االتصاالت امليسورة النفاذ الشائعة االستخدام وعدم إزالتها حبكم املضي يف تطوير
األجهزة واخلدمات.

منافذ البيع بالتجزئة
جيب على املرخص هلم ،يف غضون [ 12شهرا] من إصدار هذه اللوائح ،احلرص على أن تكون منافذ التجزئة ونقاط
البيع لديهم ميسورة النفاذ إىل أقصى حد ممكن باتبا مبادئ التصميم العاملي.
جيب على املرخص هلم ،كلما أمكن ذلك ،التأكد من أن مقدمي اخلدمات يستخدمون الفتات اإلعاقة 121والفتات
برايل املعرتف هبا دوليا.
ينبغي أن تستخدم الفتات اإلعاقة املعرتف هبا دوليا يف التعبةة والتغليف واملواد الدعائية حيث يتم تصميم املنتجات
وتكييفها أو جعلها خالف ذلك مناسبة للعمالء ذوي اإلعاقة ،وذلك بالتعاون مع منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة
واللجنة املعنية بنفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 122وقطا االتصاالت املتنقلة.
جيب على املرخص هلم ،يف غضون [ 12شهرا]:
تدريب املوظفني لديهم على كيفية خدمة العمالء ذوي اإلعاقة وعلى اإلملام باملوارد واملعلومات أو القدرة
(أ)
على احلصول عليها فيما يتعلق جبميع امليزات امليسورة النفاذ لألشخاص من ذوي خمتلف أنوا اإلعاقة.
(ب) التأكد من أن العمالء ذوي اإلعاقة قادرون على شراء اخلدمات واألجهزة وامللحقات باستخدام طائفة
من قنوات النفاذ البديلة .من ذلك مثال منافذ البيع بالتجزئة ومراكز النداء واإلنرتنت ،والبيع املباشر عرب
اهلاتف.
التأكد من أن منافذ خمتارة للبيع بالتجزئة عرب البلد تقدم جمموعة كاملة من اخلدمات امليسورة النفاذ مبا
(ج)
يف ذلك املرافق امليسورة النفاذ ووسائل االتصاالت البديلة مثل الوثائق بنظام برايل للقراءة أو ترمجة لغة
اإلشارات يف الوقت املناسب ،بناء على الطلب .وينبغي هلذه املنافذ توظيف األفراد املؤهلني واملدربني على
تلبية االحتياجات احملددة لدى املستعملني من ذوي خمتلف أشكال اإلعاقة ،وينبغي اإلعالن عن مواقع
هذه املراكز.
عرض جمموعة من آليات الدفع لتمكني العمالء ذوي اإلعاقة أو املسنني من متوين اهلواتف املتنقلة املسبقة
(د)
الدفع أو الدفع مقابل اخلدمات اهلاتفية أوتوماتيا من قبيل اخلصم املباشر أو بطاقات االئتمان يف هناية فرتة
الفوترة ،دون أي رسوم إضافية.

_______________

 121من األمثلة على ذلك رمز العني لإلشارة إىل توفر املعينات للمكفوفني وضعاف البصر ،ورمز األذن مع حرف  Tلبيان تركيب عروة توصيل
صويت يف متجر بيع بالتجزئة ،ورمز الكرسي املتحرك لإلشارة إىل توفر منحدر للنفاذ إىل متجر بيع بالتجزئة.
 122من أجل تعميم إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،قد تعمد اهليةة التنظيمية الوطنية إىل إنشاء جلنة معنية بإمكانية النفاذ
إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للنهوض باألهداف القانونية الرامية إىل تعزيز مصاحل املستعملني ،ولضمان مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة
ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة ودوائر الصناعة وغريها من اجلهات املعنية بوضع كل السياسات واللوائح أو مدونات قواعد السلوك للصناعة
منذ البداية .وتوفر اللجنة املعنية بإمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اإلرشاد ،ال بالنسبة للسياسات واللوائح بشأن اإلعاقة
فحسب بل تتناول أيضا كل السياسات واللوائح اليت قد تؤثر على األشخاص ذوي اإلعاقة  -وقد يشمل ذلك أيضا اللوائح التعريفية (اليت ينبغي
أن تأخذ يف االعتبار التعريفات اخلاصة و/أو املخفضة لفةات معينة من املستعملني ،كما جاء يف القسم  7من السياسة النموذجية إلمكانية النفاذ).
وقد نوقشت اللجنة املعنية بإمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف القسم  4من الوحدة  1يف هذا التقرير.
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(ه)
7
1.7

2.7

3.7

4.7

5.7

8
1.8

2.8

توفري وسيلة لتمكني العمالء ذوي اإلعاقة من النفاذ يف الوقت الفعلي إىل املعلومات املتعلقة باالستعمال
والرسوم وغريها من املعلومات املطلوبة للسيطرة على التكاليف.

خدمات الطوارئ
جيب على املرخص هلم التأكد من أن املواطنني من ذوي اإلعاقة الذين دحتاجون إىل املساعدة من خدمات الطوارئ
قادرون على إجراء مكاملة من هاتف متنقل أو التواصل عرب خدمة الرسائل القصرية ) (SMSوخدمة التتابع جمانا ،إذا
كانوا خارج نطاق شبكة مقدم اخلدمة اخلاصة هبم ،عرب أي شبكة متوافقة متاحة.
جيب على املرخص هلم ،يف غضون [ 24شهرا] ،توفري خدمات الطوارئ امليسورة النفاذ اليت تسمح للصم أو ضعاف
السمع بإرسال رسالة نصية قصرية أو نص يف حالة الطوارئ ،وجيب عليهم توفري ما يلي:
إشعار بالوصول ،من خالل نص يف الوقت الفعلي ،إىل املرسل؛
(أ)
(ب) رسالة 'مرتدة' تشري إىل أن مركز خدمات الطوارئ مل يتمكن من تلقي املكاملة ،اذا مل ميكن إكمال النداء
أو الرسالة  SMSأو النداء النصي.
جيب على املرخص له ،حيثما كان ممكنا وعمليا ،تزويد مراكز نداء الطوارئ باملعلومات اجلغرافية عن مصدر النداء
الذي يشري أيضا إىل أن طالب النداء مقيد كمشرتك ذي إعاقة حيثما تتوفر هذه املعلومات لدى املشغل وميكن
تقامسها مع مركز نداء الطوارئ دون انتهاك قوانني اخلصوصية.
جيب على املرخص هلم ،خالل سنة ،توفري إنذارات بالطوارئ والسالمة العامة يف أنساق ميسورة النفاذ لألشخاص
ذوي اإلعاقة (من قبيل التنبيهات البصرية للصم والتنبيهات السمعية للمكفوفني).
يطلب من املرخص هلم احلرص على توعية اجلمهور حتديدا بكيفية اتصال األشخاص ذوي اإلعاقة خبدمات الطوارئ
واستخدامها .وينبغي أيضا تقدمي املعلومات املتاحة للجمهور يف أنساق بديلة ،بناء على الطلب.
رعاية العمالء
جيب على املرخص هلم تقدمي مساعدة املشغل وغريها من اخلدمات من خالل إنشاء مراكز مكرسة لرعاية العمالء
تقدم املساعدة للعمالء ذوي اإلعاقة أو من خالل تدريب 123املوظفني هلذا الغرض يف مجيع مراكز النداء .وينبغي
هلم توفري قنوات مكرسة قائمة على الصوت ومباشرة 'على اخلط' تقدم الدعم واملعلومات يف لغة اإلشارات وعرب
خدمة التتابع ومن خالل وسائط أخرى ميسورة النفاذ من هذا القبيل .وينبغي أن يشمل تدريب املوظفني لدى املرخص
هلم التوعية باإلعاقة وآداب السلوك يف التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة وفهم العوائق اليت حتول دون نفاذهم إىل
األجهزة واخلدمات واخلربات يف جمال احللول اليت يقدمها املرخص له.
جيب على املرخص هلم تقدمي املساعدة واخلدمات األخرى يف مراكز النداء التابعة هلم ومنافذ البيع بالتجزئة اخلاصة
ومراكز الدعم ،مبا يف ذلك املساعدة لألفراد الراغبني يف احلصول على خدمة هاتفية متنقلة ،والرد على االستفسارات
بشأن استخدام املعدات أو حسابات العمالء وتفسري شروط وأحكام العقد .وجيب تقدمي هذه املساعدة بالنسق
الذي يطلبه العمالء مبا يف ذلك شفهيا أو يف نسق بريد إلكرتوين يف غضون فرتة استجابة مماثلة للفرتة املتاحة للعمالء
غري املعاقني.

_______________
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3.8

4.8

5.8

9
1.9

2.9

10
1.10

11
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جيب توفري الفواتري والعقود مع العمالء ،مبا يف ذلك الشروط واألحكام املتاحة للجمهور واملعلومات عن اخلدمات
املقدمة ،يف أنساق ميسورة النفاذ بناء على الطلب ودون أي تكلفة إضافية للمستهلك .وميكن أن يشمل ذلك القول
شفهيا أو كتابة ،مبا يف ذلك نظام برايل ،ويف عبارات بسيطة.
وحيثما يقدم املرخص له خدمات الدليل ،عليه أن يتأكد من أن مجيع املستعملني النهائيني خلدماته ،مبن فيهم
األشخاص ذوو اإلعاقة ،ميكنهم النفاذ جمانا إىل معلومات الدليل وتسهيالت استعالم الدليل يف نسق يتناسب مع
تلبية احتياجاهتم124.
وحيثما يقدم املرخص له خدمة تتابع ،ينبغي له توفري هذه اخلدمة جمانا لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين ال يستطيعون
استخدام األجهزة احملمولة على حنو فعال إلمتام املكاملات.
توعية الجمهور واإلعالن
جيب أن تتوفر اإلعالنات والعروض الرتوجيية للمنتجات واخلدمات املصممة خصيصا لألشخاص ذوي اإلعاقة
يف أنساق ميسورة النفاذ للمنظمات ذات الصلة ولألشخاص ذوي اإلعاقة يف كل منطقة على األقل عند إطالق
املنتج ومبناسبة عمليات االرتقاء اهلامة أو يف مناسبات أخرى بناء على الطلب.
جيب على املرخص هلم:
اإلعالن عن منتجاهتم وخدماهتم يف املنشورات املتخصصة والعمومية؛
(أ)
(ب) إحاطة العمالء علما بطائفة املنتجات واخلدمات املتخصصة املناسبة لالستخدام من قبل
األشخاص ذوي اإلعاقة؛
توفري املعلومات عن منتجاهتم وخدماهتم بأنساق ميسورة النفاذ ،من قبيل نظام برايل والطباعة حبروف
(ج)
كبرية واألنساق اإللكرتونية أو الصوتية ،بناء على الطلب ويف الوقت املناسب ،وكذلك باللغات الرمسية؛
توفري الشروط واألحكام بأنساق ميسورة النفاذ لألشخاص ضعاف البصر قبل أو أثناء أو بعد فرتة وجيزة
(د)
جدا من دخول العميل يف عقد قانوين مع مقدم اخلدمة ،حاملا يتم إخطار املرخص له بإعاقتهم؛
رهنا مبوافقة العميل ومحاية اخلصوصية ،استخدام األنساق املفضلة إلرسال معلومات التسويق املباشر
(ه)
إىل العمالء الذين عرفوا بأنفسهم ملقدمي اخلدمات على أن لديهم صعوبة يف استخدام املنتج أو اخلدمة
بسبب إعاقة ما؛
حيثما يعترب املنتج غري قابل لالستخدام من قبل عميل نظرا لعدم وجود ميزات إمكانية نفاذ ذوي اإلعاقة
(و)
مل تستبان يف عملية البيع ،جيب توفري سياسة إعادة مرنة لفرتة معينة من الزمن.
اإلعانات من صندوق الخدمة الشاملة والنفاذ الشامل
قد يلتمس املرخص هلم الدعم من [صندوق اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل] للوفاء بأي من الشروط املنصوص عليها
يف هذه اللوائح حيثما أمكنهم إثبات وجود عبء مايل غري متناسب أو مفرط.
متطلبات عامة
ال جيوز للمرخص له أن يرفض خدمة أي شخص ذي إعاقة بسبب عدم قدرة املرخص له على توفري املنتجات
أو اخلدمات ذات الصلة.

_______________
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قد يتم تضمني هذا الشرط يف رخصة مشغل لالتصاالت املتنقلة يف النظم اليت تتطلب من املرخص له تقدمي خدمات دليل مبوجب ترخيصه.
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2.11

3.11

4.11

5.11

6.11

7.11

12
1.12

13
1.13

جيب على كل مرخص له أن يتأكد من أن مجيع موظفيه الذين يتعاملون مع العمالء واجلمهور يتلقون تدريب
حساسية على أساس منتظم ،مرة واحدة على األقل كل [سنتني] .وينبغي أن يتضمن هذا التدريب معلومات عن
الثقافة واللغات واألعراف اجملتمعية ذات الصلة لألشخاص ذوي اإلعاقة.
جيب على مجيع املرخص هلم إتاحة املعلومات عن املنتجات واخلدمات املقدمة يف أنساق خمتارة ميسورة النفاذ مثل
نظام برايل والصوت أو األحرف الكبرية ،بناء على الطلب ودون رسوم إضافية.
جيب على مجيع املرخص هلم توفري معلومات عن املنتج أو اخلدمة يف عبارات بسيطة ومفهومة ويف الوقت املناسب
لألشخاص ذوي اإلعاقة إما شفهيا من خالل مركز نداء أو عن طريق خدمة تتابع أو يف نسق إلكرتوين مثل الربيد
اإللكرتوين.
جيب أن تصمم مواقع املرخص له على شبكة الويب حبيث تكون ميسورة النفاذ ويتعني عليه االمتثال للمعايري احملددة
يف الوحدة  :5إطار السياسة إلمكانية النفاذ إىل شبكة الويب.
جيوز للمرخص هلم تشجيع عمالئهم على إعالمهم مبتطلباهتم الفردية ،وجيوز للمرخص له ،حيثما يؤذن له بذلك،
أن يسجل هذه املتطلبات ألغراض التسويق اهلادف وخدمة العمالء املناسبة .وحيثما تقدم هذه املعلومات من قبل
شخص من ذوي اإلعاقة ،جيب ختزينها بإذن العميل وفقا لاللتزامات حبماية البيانات واخلصوصية.
جيب على املرخص هلم تقدمي تقرير [كل ستة أشهر] إىل [اهليةة التنظيمية الوطنية] عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذه
اللوائح.
المخالفات والغرامات
جيوز للهيةة التنظيمية الوطنية ،مبوجب [القسم ذي الصلة من قانون تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت] ،فرض
عقوبات لعدم االمتثال هلذه اللوائح125.
مراجعة اللوائح ومعايير االمتثال
ينبغي مراجعة هذه اللوائح [كل سنتني] على األقل ،ولدى إجراء املراجعة جيب على اهليةة التنظيمية الوطنية:
 1.1.13أن تأخذ يف االعتبار النتائج املبلغ عنها للعمليات التشاورية اليت يقوم هبا املرخص له احملددة يف البندين 1.3
و 2.3من هذه اللوائح أثناء الفرتة قيد االستعراض؛
 2.1.13أن تتشاور مع اجلماعات من ذوي اإلعاقة بشأن متطلباهتم والطريقة اليت ينبغي هبا للمرخص هلم الوفاء
بالتزاماهتم مبوجب هذه اللوائح.

_______________

 125جيب أن تكون العقوبات على النحو املنصوص عليه يف قانون تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف البلد .وميكن أن تشمل غرامات وجزاءات.
وقد ترغب اهليةة التنظيمية الوطنية يف إدراج حكم عمومي على النحو املقرتح ،أو قد ترغب يف تقدمي املزيد من التفاصيل .فإذا دعا األمر إىل املزيد
من التفاصيل ،ينبغي أن حتدد اهليةة التنظيمية الوطنية عقوبات تطبق يف حالة عدم االمتثال هلذه القواعد (واليت قد ختتلف من والية قضائية ألخرى)
يف هذا اجلزء من اللوائح.
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الوحدة  :4إطار السياسة إلمكانية النفاذ إلى البرامج التلفزيونية/الفيديوية

126

وضعت وحدة إطار السياسة إلمكانية النفاذ إىل الربامج التلفزيونية/الفيديوية 127لفائدة واضعي السياسات واهليةات التنظيمية
وغريها من أصحاب املصلحة الضالعني يف مسائل البث و/أو اإلعاقة ،مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية ومنظمات األشخاص
ذوي اإلعاقة والربملانيني ،تبعا خلصائص البلد .وتوفر هذه الوحدة إطارا للبلدان لوضع سياسة تشجع إمكانية نفاذ ذوي اإلعاقة
إىل الربامج التلفزيونية/الفيديوية .وال يقتصر الرتكيز على احملتوى نفسه وإوما يشمل أيضا املعلومات واألجهزة اليت دحتاجها الناس
للتمتع مبا يقدمه التلفزيون.
وتعرتف هذه السياسة النموذجية إلمكانية النفاذ إىل الربامج التلفزيونية/الفيديوية بأن بعض البلدان مل تتحول بعد إىل التلفزيون
الرقمي ورمبا يكون لديها أطر قانونية وتنظيمية تشري فقط إىل "التلفزيون" و/أو "البث" .ومع ذلك ،يتحول التلفزيون بسرعة
إىل البث الرقمي ،وذلك باستخدام جمموعة متنوعة من املنصات .ولذلك تَستخدم هذه السياسة أيضا مصطلح "الربامج
الفيديوية" ،أي مجيع أنوا الربامج املرسلة املقدمة أو املوزعة من قبل مقدمي اخلدمات املرخص هلم ،وذلك لتوسيع نطاق تطبيق
السياسة يف البلدان اليت انتقلت بالفعل إىل املنصات الرقمية أو هي على وشك أن تفعل ذلك .وميكن للبلدان استخدام املصطلح
الذي ينطبق على بيةتها على حنو أفضل.
وميكن استخدام هذه السياسة يف بيةة متاثلية ولكن تركيز السياسة النموذجية ينصب على حتقيق إمكانية النفاذ إىل التلفزيون
الرقمي .وميكن أيضا تناول مسألة التلفزيون على اإلنرتنت باستخدام هذه الوحدة بالتوازي مع وحدة إمكانية النفاذ إىل اإلنرتنت
يف هذا التقرير ،وهذه املسألة مربزة يف اجملاالت ذات الصلة يف الوحدة واليت توفر اإلرشاد يف اجملاالت اليت ميكن فيها تعديل
مقرتحات السياسات ملراعاة الظروف الوطنية.
وقد أعدت السياسة النموذجية إلمكانية النفاذ إىل الربامج التلفزيونية/الفيديوية وفقا التفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة (االتفاقية) ومتاشيا مع جمموعة أدوات سياسة إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت شارك
يف وضعها االحتاد الدويل لالتصاالت واملبادرة العاملية لشمولية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ) (G3ictمن أجل األشخاص
ذوي اإلعاقة ) .(www.e-accessibilitytoolkit.orgوتنص االتفاقية على أن األطراف املوقعة مسؤولة عن ضمان إمكانية نفاذ
ذوي اإلعاقة إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .والغرض من هذه السياسة النموذجية هو مساعدة البلدان املوقعة على
وضع إطار سياسة لتحقيق ذلك .وميكن للبلدان أن تعتمد هذه السياسات واألحكام التنظيمية حىت لو مل تكن من األطراف
املوقعة على االتفاقية.

_______________

 126تتناول وحدة إطار السياسة النموذجية إلمكانية النفاذ إىل الربامج التلفزيونية/الفيديوية مجيع أشكال الربامج الفيديوية سواء املنقولة عرب البث
التقليدي أو الرقمي أو تلفزيون بروتوكول اإلنرتنت أو التلفزيون الكبلي والساتلي أو تلفزيون البث اهلجني بالنطاق العريض ) (HBB TVأو نظام
البث املتكامل بالنطاق العريض ) .(IBBوالنهج حمايد من حيث التكنولوجيا واهلدف من السياسة هو أال يواجه األشخاص ذوو اإلعاقة أي حواجز
يف متابعة الربامج أو استخدام أدلة الربامج اإللكرتونية وأجهزة التحكم عن بعد أو أجهزة التلفزيون ،مهما كانت املنصة .وتبعا لكل إطار قانوين
وتنظيمي وطين ،فإهنا قد ترغب يف تكييف العنوان واملصطلحات لإلشارة إىل سياسة إمكانية النفاذ إىل "التلفزيون" أو "برامج الفيديو" أو البث
"السمعي البصري" أو "البث اإلذاعي".
 127ألغراض هذه السياسة ،ومع مراعاة اختصاصات وزارات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واهليةات التنظيمية الوطنية ،يتناول نطاق وحدة
إطار سياسة إمكانية النفاذ إىل الربامج التلفزيونية/الفيديوية البث التقليدي والرقمي وتلفزيون بروتوكول اإلنرتنت والبث الكبلي والساتلي وكذلك
تلفزيون البث اهلجني بالنطاق العريض ) (HBB TVونظام البث املتكامل بالنطاق العريض ) - (IBBوكلها خدمات خاضعة للتنظيم .وينبغي تعديل
التعاريف لضمان توافقها مع تعاريف الربامج الفيديوية املعمول هبا يف البلد املعين .وهنج هذه الوحدة حمايد من حيث التكنولوجيا .وهدف هذه
السياسة هو ضمان أال يواجه األشخاص ذوو اإلعاقة أي حواجز يف متابعة الربامج أو استخدام أدلة الربامج اإللكرتونية أو أجهزة التحكم عن بعد
أو أجهزة التلفزيون ،بغض النظر عن املنصة املستخدمة.
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ويعتمد النجاح يف تنفيذ األهداف احملددة يف االتفاقية على قيام البلد باعتماد سياسات إمكانية النفاذ إىل الربامج
التلفزيونية/الفيديوية وتنفيذها دون إبطاء .ويتعني على كل بلد أن يقرر بشأن السياسات ذات الصلة وتوقيت تنفيذها وفقا
للظروف اليت ينفرد هبا.
واهلدف من هذه السياسة النموذجية هو مساعدة البلدان على وضع إطار سياسة تشجع إمكانية نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة
إىل الربامج التلفزيونية/الفيديوية باختاذ اخلطوات التالية:
اعتماد سياسة نفاذ إىل الربامج التلفزيونية/الفيديوية ،إما مبثابة وثيقة قائمة بذاهتا أو بدجمها يف سياسة قائمة؛

التشاور مع األشخاص ذوي اإلعاقة بشأن وضع سياسة نفاذ إىل الربامج التلفزيونية/الفيديوية؛

توعية األشخاص ذوي اإلعاقة ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة هبذه السياسة وخبدمات النفاذ إىل الربامج

التلفزيونية/الفيديوية؛128
قيام مقدمي اخلدمات املرخص هلم بتقدمي خدمات النفاذ من قبيل الوصف السمعي والعروض السمعية والعروض

النصية املغلقة ولغة اإلشارات؛
التأكد من أن أدلة الربامج اإللكرتونية تشري ،باستخدام أيقونات خدمة النفاذ املعرتف هبا دوليا ،من قبيل ""CC

للعرض النصي املغلق و" "ADللوصف السمعي ،إىل الربامج الفيديوية اليت تقدم خدمات النفاذ؛
وضع األهداف ومتطلبات اإلبالغ الالزمة لتقدمي خدمات النفاذ من قبل مقدمي اخلدمات املرخص هلم ،وإعطاء

األولوية ألنوا معينة من الربامج مثل الربامج اإلخبارية؛
قيام مقدمي اخلدمات املرخص هلم بتشجيع مطوري احملتوى على تقدمي الربامج اليت تتضمن إمكانية النفاذ إىل

اخلدمات؛
قيام مقدمي اخلدمات املرخص هلم بضمان بث معلومات الطوارئ وإعالنات السالمة العامة باستخدام خدمات

النفاذ؛
اعتماد املعايري التقنية خلدمات الربامج التلفزيونية/الفيديوية القابلة للتشغيل املتبادل لتمكني املستعملني من تلقي

خدمات النفاذ وتفكيك شفرهتا وعرضها؛
اعتماد معايري جودة اخلدمة خلدمات النفاذ؛

تدريب موظفي خدمة العمالء على كيفية خدمة العمالء ذوي اإلعاقة ،مبا يف ذلك شرح كيفية العثور على معلومات

خدمات النفاذ يف أدلة الربامج اإللكرتونية وكذلك كيفية استخدام وتكييف خدمات النفاذ املتاحة ،وتعيني جهة
اتصال وحيدة الستقاء املعلومات وتقدمي الشكاوى بشأن خدمات النفاذ؛
توفري التمويل الكايف هليةات البث العامة لتمكينها من توفري النفاذ إىل الربامج التلفزيونية/الفيديوية؛

تعزيز التمثيل العادل واملنصف لألشخاص ذوي اإلعاقة يف الربامج الفيديوية.

تشجع البلدان على اعتماد عمليات إلجراء استعراضات دورية للسياسة
ونظرا خلطوات التقدم السريع يف التطورات التكنولوجيةَّ ،
وأي مدونة أو لوائح ذات صلة ،لتسخري هذه الفرص التكنولوجية على أفضل وجه.

_______________
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انظر تعريف "خدمات النفاذ" يف التعاريف أدناه.
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سياسة نموذجية إلمكانية النفاذ إلى البرامج التلفزيونية/الفيديوية
تعاريف

1














"خدمة النفاذ" تعين خدمة من قبيل الوصف السمعي والعرض النصي املغلق ولغة اإلشارات من شأهنا حتسني
إمكانية نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل برنامج فيديوي.
"الوصف السمعي" هو ميزة لبث ينطوي على وصف مسعي مروي ألهم العناصر البصرية الرئيسية يف فرتات التوقف
الطبيعية بني حوارات الربنامج ،عموما بعد إنتاج حمتوى الفيديو بأكمله .وهذه امليزة ،اليت تصف معلومات غري
متوفرة من التسجيل الصويت ،متكن ذوي اإلعاقة البصرية من النفاذ إىل احملتوى الفيديوي .ويشار إليها أحيانا أيضا
باسم "الوصف الفيديوي" أو "الفيديو املوصوف".
"العرض السمعي" هو ميزة بث مطورة لربامج التلفزيون بلغة أجنبية أو األفالم اليت تتضمن عروضا مسعية أو ترمجات
يف اللغة الوطنية لبلد البث جلعلها يف متناول املشاهدين ضعاف البصر أو ذوي الصعوبة يف القراءة (مثال ذلك عندما
يبث برنامج تلفزيوين إيطايل يف فرنسا مع ترمجة فرنسية) .والرتمجات الصوتية تَقرأ جهرا باللغة الوطنية .ويشار
إىل الرتمجة الصوتية أيضا باسم "التعليق السمعي" أو "الرتمجات املنطوقة" 129وتستخدم يف املقام األول يف بلدان
الرتمجة اليت تبث حمتوى مسعيا -مرئيا أجنبيا.
"العرض الناي المغلق" هو وسيلة ميكن هبا رؤية كل من احلوار السمعي والتمثيالت الصوتية لربنامج فيديوي
بناء على الطلب من قبل املستخدم بواسطة نص يظهر على الشاشة متزامن مع احملتوى الصويت .وميكن العرض
النصي املغلق من ال يستطيع مسا الصوت من النفاذ إىل احملتوى .ويستخدم يف بعض الواليات القضائية مصطلح
العرض النصي للصم وضعاف السمع ) .(SDHوتستخدم هذه السياسة النموذجية إلمكانية النفاذ إىل الربامج
التلفزيونية/الفيديوية مصطلح "العرض النصي املغلق" لإلشارة أيضا إىل العرض النصي للصم وضعاف السمع.
"سياسة حماية المستهلك" تتكون من القوانني واألطر واملنظمات اليت هتدف إىل محاية حقوق املستهلك وكذلك
املنافسة التجارية العادلة والتدفق احلر للمعلومات الصادقة يف السوق.
"دليل البرامج اإللكترونية" ) (EPGهو تطبيق لوضع قائمة بالربامج احلالية واملقررة املتاحة أو اليت ستكون متاحة
يف كل قناة ،مع ملخص قصري أو تعليق على كل برنامج ومعلومات برنامج 130.وهذا الدليل هو املكافئ اإللكرتوين
لدليل الربامج التلفزيونية املطبو .
"مقدم الخدمات المرخص له" يشري إىل الكيان املسؤول عن تقدمي الربامج التلفزيونية/الفيديوية وفقا لإلطار القانوين
والتنظيمي الوطين يف كل بلد ،مبا يف ذلك هيةات البث ومشغلي الشبكات الكبلية والساتلية وغريهم من مقدمي
خدمات الربامج الفيديوية املرخص هلم املخصصة لالستقبال من قبل اجلمهور.
"العرض الناي المفتوح" هو العرض النصي الذي ال يتعني فيه على املستخدم القيام بأي شيء من أجل مشاهدة
العرض النصي أو الرتمجات للصم وضعاف السمع ،ذلك ألنه جزء ال يتجزأ من الصورة وال ميكن حجبه.

_______________

 129بالنسبة للبلدان اليت فيها نسبة كبرية من الربامج باللغات األجنبية املتوفرة مع ترمجة نصية باللغة الوطنية ،ميكن اشرتاط ترمجات مسعية من أجل
زيادة اإلتاحة اإلمجالية خلدمات النفاذ إىل احملتوى لألشخاص ضعاف الرؤية أو القراءة.
 130أدلة الربامج اإللكرتونية متاحة يف البلدان اليت لديها تلفزيون كبلي أو ساتلي ،واليت انتقلت إىل التلفزيون الرقمي األرضي .وال ينطبق التعريف
أو القسم بشأن أدلة الربامج اإللكرتونية إال يف البلدان اليت لديها تلفزيون رقمي أو كبلي أو ساتلي.
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"معلومات البرنامج" تشري إىل الربامج الفيديوية املصحوبة بأيقونات خدمة نفاذ معرتف هبا دوليا مثل املختصرات
التالية  -العرض النصي املغلق ) (CCوالعرض النصي للصم وضعاف السمع ) (SDHولغة اإلشارات )(SL
والوصف السمعي ).(AD
"البث التلفزيوني" أو "التلفزيون" 131يعين البث التماثلي أو الرقمي عرب األسالك أو عرب األثري يف شكل برامج
فيديوية مشفرة أو غري مشفرة وأدلة برامج إلكرتونية ،ألغراض االستقبال من جانب اجلمهور؛132
"البرامج الفيديوية" تعين مجيع أنوا الربامج املرسلة املقدمة أو املوزعة من قبل مقدم خدمات مرخص له ،مبا يف ذلك
هيةات البث واخلدمات الكبلية والساتلية وإعادة إرسال الربامج الفيديوية على شبكة اإلنرتنت 133،ألغراض
االستقبال من جانب اجلمهور.

تاريخ النفاذ والتطبيق

ميكن اإلشارة إىل هذه السياسة باسم "سياسة إمكانية النفاذ إىل [التلفزيون] أو [الربامج الفيديوية]" ،وهي تدخل
حيز النفاذ فور نشرها يف [املنشور احلكومي الرمسي] ويف حمافل أخرى يف نسق ميسور النفاذ.
ينص [احلكم التشريعي ذو الصلة] على أن [الوزارة واهليةة التنظيمية الوطنية ]134مها اهليةتان املسؤولتان عن رسم السياسات
الوطنية لتعزيز اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل يف قطا البث ،مبا يف ذلك نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل التلفزيون.
تنطبق هذه السياسة على تقدمي الربامج الفيديوية بغض النظر عن املنصة ،مبا يف ذلك البث التقليدي والتلفزيون
الرقمي وتلفزيون بروتوكول اإلنرتنت ) (IPTVوالتلفزيون الكبلي والساتلي وكذلك تلفزيون البث اهلجني بالنطاق العريض
) (HBB TVوشبكات نظام البث املتكامل بالنطاق العريض ) ،(IBBمبا يف ذلك الربجمة 'على اخلط ' (على شبكة
اإلنرتنت) مثل خدمات الفيديو بناء على الطلب وخدمات االستدراك وأدلة الربامج اإللكرتونية وخدمات معلومات
الربامج ومعدات املستعمل النهائي ذات الصلة وخدمات اتصاالت الطوارئ135.
وال يقتصر تركيز هذه السياسة على احملتوى نفسه بل يشمل أيضا املعلومات واألجهزة اليت دحتاجها الناس للتمتع
مبا يقدمه التلفزيون .وعندما يتوفر التلفزيون عرب أجهزة من قبيل حاسوب شخصي أو جهاز حممول باليد (مثل
اهلاتف الذكي) بتطبيق برجمية أو النفاذ إىل موقع على شبكة الويب ،ينبغي أن تقرأ هذه السياسة باالقرتان مع السياسة

_______________

 131قد خيتلف تعريف "البث التلفزيوين" أو "التلفزيون" من بلد آخر تبعا لظروف البلد املعينة وأهدافه السياسية .على سبيل املثال ،يشري "البث"،
وفقا لالحتاد الدويل لالتصاالت ،إىل شكل من أشكال االتصاالت أحادي االجتاه يستهدف عددا كبريا من املستعملني الذين لديهم مرافق استقبال
مالئمة ،وينفذ عن طريق شبكة راديوية أو كبلية .وتشري "خدمة اإلذاعة" إىل االتصاالت الراديوية حيث يستهدف اإلرسال االستقبال املباشر من
قبل اجلمهور العام .وميكن أن يشمل ذلك إرسال الصوت والبث التلفزيوين وأنواعا أخرى من اإلرسال .ومع ذلك ،تشمل بلدان أخرى اخلدمات
الساتلية يف تعريفها .وباإلضافة إىل ذلك يتم أيضا يف بعض البلدان تنظيم املزيد من اخلدمات املتطورة ،مثل الفيديو حسب الطلب ) .(VODوجيب
تطبيق تعريف "البث التلفزيوين" املعتمد بالفعل يف البلد يف الصياغة أو املراجعة حسب االقتضاء.
 132مقتبس من  - S.I. No. 313/1999لوائح (البث التلفزيوين) اجملتمعات األوروبية.1999 ،
 133يشمل هذا املصطلح مجيع أشكال الربامج الفيديوية .وبالنسبة للبلدان اليت يستخدم فيها مصطلح "التلفزيون" و"الربامج التلفزيونية" يف اإلطار
القانوين والتنظيمي ،ميكن تكييف هذا التعريف وفقا لذلك.
 134ينبغي وضع سياسة إمكانية النفاذ من قبل الوزارة/اهليةة التنظيمية الوطنية املسؤولة عن البث وحمتوى الربامج الفيديوية أو االتصاالت (أو
يف البلدان اليت ليس لديها وزارة من قبل اجلهة املسؤولة عن االتصاالت) ،وغالبا مع مدخالت هامة أو حىت املسؤولية عن الصياغة من قبل اهليةة
التنظيمية .وكما نوقش يف  ،www.ictregulationtoolkit.org/en/Section3259.htmlقد تتكون الوزارة بالطبع بواحد من عدة أساليب:
البث واالتصاالت اإللكرتونية (مبا يف ذلك اإلذاعة والوسائط األخرى) أو تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (أو تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات).
 135جيب تكييف هذا الشرط لكي جيسد األطر التشريعية وتعاريف خدمات البث/احملتوى يف كل بلد.
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النموذجية إلمكانية النفاذ إىل االتصاالت املتنقلة (الوحدة  )3والسياسة النموذجية إلمكانية النفاذ إىل شبكة الويب
(الوحدة .)5
ومثة عدد من صكوك السياسات والتشريعات ،على املستوى الوطين ،حتتوي على أحكام رئيسية تدعم اهلدف املعلن
هلذه السياسة ،أي متكني ذوي اإلعاقة من النفاذ إىل التلفزيون .وهي تشمل:
[ 1.5.2سياسة/تشريعات محاية املستهلك ،اقتباس ،وصف خمتصر]
[ 2.5.2سياسة/تشريعات مكافحة التمييز ،اقتباس ،وصف خمتصر]
[ 3.5.2سياسة/تشريعات املشرتيات ،اقتباس ،وصف خمتصر]
[ 4.5.2سياسة/تشريعات النفاذ إىل املعلومات ،اقتباس ،وصف خمتصر]
[ 5.5.2سياسة/تشريعات األشخاص ذوي اإلعاقة ،اقتباس ،وصف خمتصر]
[ 6.5.2سياسة/تشريعات اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل ،اقتباس ،وصف خمتصر]
[ 7.5.2سياسة/تشريعات أخرى ،مبا يف ذلك ما يتصل بأمني املظامل ،اقتباس ،وصف خمتصر].

الوالية الوطنية

[البلد] طرف موقع على اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ("االتفاقية") اليت دخلت حيز النفاذ
يف مايو  .2008وتعرتف هذه االتفاقية بإمكانية النفاذ كحق من حقوق اإلنسان وتتطلب من األطراف املوقعة أن
تتخذ التدابري املناسبة لضمان نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدمات الطوارئ
وخدمات اإلنرتنت على قدم املساواة مع اآخرين .واألعمال السمعية-البصرية ،مثل التلفزيون ،مشمولة باملادة 9
من االتفاقية اليت تنص على أنه جيب توفري النفاذ لألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة مع غريهم "إىل املعلومات
واالتصاالت ،مبا يف ذلك تكنولوجيات ونظم املعلومات واالتصال "...
والبث التلفزيوين مذكور صراحة يف املادة ( (1) 30ب) من االتفاقية اليت تنص على أن "تقر األطراف حبق األشخاص
ذوي اإلعاقة يف املشاركة يف احلياة الثقافية على قدم املساواة مع اآخرين ،وتتخذ كل التدابري املناسبة لكي تكفل
لألشخاص ذوي اإلعاقة( :أ) التمتع باملواد الثقافية بأشكال ميسرة؛ (ب) التمتع بالربامج التلفزيونية واألفالم والعروض
املسرحية وسائر األنشطة الثقافية بأشكال ميسرة ".
واآثار املرتتبة على املادة  30هو ضرورة أال تقتصر املقاييس من أجل إمكانية النفاذ إىل الربامج التلفزيونية /الفيديوية
على التوعية بتوفر خدمة النفاذ وإوما تشمل استعماهلا واالستفادة منها .وأخريا ،تنص املادة ( (2) 9ب) على أنه
جيب على الدول األطراف يف االتفاقية "كفالة أن تراعي الكيانات اخلاصة اليت تعرض مرافق وخدمات متاحة لعامة
اجلمهور أو مقدمة إليه مجيع جوانب إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إليها" .وهذا يشمل هيةات البث
التلفزيوين يف القطا اخلاص وغريها من مقدمي احملتوى ومنتجي احملتوى التلفزيوين.
وعمال بأحكام االتفاقية ،يدعم دستور [البلد] احلق يف املساواة أمام القانون .وهذا يشمل التمتع الكامل وعلى قدم
املساواة جبميع احلقوق واحلريات .ولتعزيز حتقيق املساواة ،مثة تدابري تشريعية وتدابري أخرى ترمي إىل محاية ومؤازرة
أشخاص أو فةات من األشخاص احملرومني بسبب التمييز اجلائر.

12

تقرير السياسة النموذجية بشأن إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
5.3

6.3

4
1.4

2.4

وتبعا لذلك ،ال جيوز ألي شخص أن ميارس التمييز اجلائر بشكل مباشر أو غري مباشر حبق أي شخص لسبب أو
أكثر من األسباب ،مبا يف ذلك العرق أو اجلنس أو األصل اإلثين أو االجتماعي أو التوجه اجلنسي أو العمر أو
اإلعاقة أو الدين أو الضمري أو املعتقد أو الثقافة أو اللغة أو الوالدة136.
ومن أشكال اإلعاقة اهلامة بشكل خاص فيما يتعلق بالربامج التلفزيونية137:
 1.6.3اإلعاقة السمعية؛
 2.6.3اإلعاقة البصرية؛
 3.6.3اإلعاقة اإلدراكية؛
 4.6.3اإلعاقة البدنية.

األهداف

إدراكا ألمهية إمكانية النفاذ إىل البيةة املادية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية وإىل خدمات الصحة والتعليم وحرية
التعبري واملعلومات واالتصال ،والدور الذي تؤديه خدمات التلفزيون يف متكني األشخاص ذوي اإلعاقة من التمتع
الكامل جبميع حقوق اإلنسان و احلريات األساسية 138،جيب التمسك باملبادئ التالية اليت تقوم عليها هذه السياسة:
 1.1.4عدم التمييز؛
 2.1.4املشاركة الكاملة والفعالة واالندماج يف اجملتمع؛
 3.1.4إمكانية النفاذ؛
 4.1.4التوفر؛
 5.1.4الدعوة؛
 6.1.4معقولية التكلفة.
اهلدف من هذه السياسة هو توفري إطار متكيين لدعم تطوير ثقافة وممارسة إمكانية النفاذ إىل الربامج
التلفزيونية/الفيديوية من خالل:
 1.2.4حتديد املبادئ العامة اليت ميكن هبا حتقيق نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل الربامج الفيديوية ،مبا يف ذلك
الكيفية اليت ينبغي هبا متويل هذه اخلدمات؛
 2.2.4استبانة وختفيض احلواجز الرئيسية اليت حتول دون إمكانية النفاذ الكامل إىل الربامج التلفزيونية/الفيديوية
عن طريق حتديد القواعد ذات الصلة واملتطلبات واملعايري وآليات التمويل للتغلب على هذه احلواجز؛
 3.2.4اختاذ التدابري لضمان متتع األشخاص ذوي اإلعاقة ،على قدم املساواة مع غريهم ،بالنفاذ إىل حمتوى
الربامج التلفزيونية/الفيديوية واخلدمات واألجهزة والنظم والتطبيقات املقدمة للجمهور ،بغض النظر عن
آلية التوزيع أو التقدمي أو املنصة أو التكنولوجيا اليت تقدم بواسطتها؛
 4.2.4حتديد إطار مؤسسي لضمان شفافية اإلشراف ونزاهة تسوية املنازعات من شأنه أن يعزز النهوض بإمكانية
النفاذ اإللكرتوين لذوي اإلعاقة.

_______________
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3.5

4.5

5.5

6.5

7.5

التوعية وخدمة العمالء

جيب على [اهليةة التنظيمية الوطنية] أن تتخذ اخلطوات الالزمة لضمان أن اجلمهور يدرك متطلبات النفاذ إىل الربامج
التلفزيونية/الفيديوية والتدابري اليت تتخذ لتعزيز إمكانية النفاذ واحلقوق من حيث التشريعات واللوائح ذات الصلة.
وينبغي [للهيةة التنظيمية الوطنية] ،يف سياق التوعية ،العمل مع املنظمات املمثلة لألشخاص ذوي اإلعاقة و/أو
اللجنة املعنية بإمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت139.
يشجع مقدمو اخلدمات املرخص هلم على اختاذ اخلطوات الفعالة لنشر وترويج الوعي بإمكانية النفاذ إىل اخلدمات
التلفزيونية اليت يقدموهنا ،مبا يف ذلك من خالل اإلعالنات الدورية عن خدماهتم اخلاصة وغري ذلك من الربامج
اإلعالنية امليسورة النفاذ خبصوص أدلة الربامج اإللكرتونية وأدلة الربامج املطبوعة وتوفري املعلومات يف منشورات
تستهدف األشخاص الذين من املرجح أن يستفيدوا من خدمات الربامج التلفزيونية/الفيديوية .وجيب عليهم أن
يقدموا تقارير سنوية إىل [اهليةة التنظيمية الوطنية] تدلل على امتثاهلم هلذا املطلب.
ينبغي ملقدمي اخلدمات املرخص هلم أن يكفلوا إمكانية نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل اخلدمات وذلك من خالل
إنشاء قاعدة بيانات للمنظمات املعنية باإلعاقة ،مبا يف ذلك املنظمات املهتمة مبختلف أنوا اإلعاقة ،وتزويدها
باملعلومات بشكل دوري عن اخلدمات واملنتجات اليت يقدموهنا140.
ينبغي ملقدمي اخلدمات املرخص هلم تدريب موظفي خدمة العمالء على كيفية خدمة العمالء ذوي اإلعاقة ،مبا
يف ذلك شرح كيفية العثور على املعلومات عن خدمات النفاذ إىل أدلة الربامج اإللكرتونية وكذلك كيفية استخدام
وتكييف خدمات النفاذ املتاحة.
ينبغي ملقدمي اخلدمات املرخص هلم وللهيةات التنظيمية الوطنية تعيني جهة اتصال وحيدة لالستعالمات والشكاوى
بشأن مسائل إمكانية النفاذ .وينبغي اإلعالن عن جهة االتصال املعينة هذه من جانب هيةة البث وجيب توفري نفاذ
األشخاص ذوي اإلعاقة إىل اإلعالن عن جهة االتصال هذه .وجيب تقدمي كل شكوى إىل اهليةة التنظيمية الوطنية
من جانب مقدمي اخلدمات املرخص هلم خالل سبعة أيام من استالمها مع بيان ما مت اختاذه من إجراءات حللها.
يطلب من واضعي أدلة الربامج اإللكرتونية العمل مع مقدمي اخلدمات املرخص هلم واجلماعات املعنية باإلعاقة
يف اإلعالن عن املعلومات والتسهيالت املتاحة بشأن األدلة املذكورة ملساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة .وينبغي أن
يشمل ذلك املعلومات اليت تستهدف املنشورات العمومية ،فضال عن املنشورات اليت يستخدمها األشخاص ذوو
اإلعاقة .وينبغي عالوة على ذلك نشر هذه املعلومات بشكل منتظم بشكل بارز يف أدلة الربجمة اإللكرتونية.
ومن األمهية مبكان أن يتمكن اجلميع من فهم أيقونات خدمات النفاذ املعرتف هبا دوليا واملستخدمة بصدد معلومات
الربامج والرسائل املنقولة .وينبغي اعتماد لغة ورموز موحدة أو معروفة عموما ومقبولة إلعالم اجلمهور بالقنوات والربامج

_______________

 139من أجل تعميم إمكانية النفاذ إىل الربامج التلفزيونية/الفيديوية ،قد تعمد اهليةة التنظيمية الوطنية إىل إنشاء جلنة معنية بإمكانية النفاذ إىل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أو الربامج التلفزيونية/الفيديوية للنهوض باألهداف القانونية الرامية إىل تعزيز مصاحل املستعملني ،ولضمان مشاركة
األشخاص ذوي اإلعاقة ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة ودوائر الصناعة وغريها من اجلهات املعنية بوضع كل السياسات واللوائح أو مدونات
قواعد السلوك للصناعة منذ البداية .وتوفر اللجنة اإلرشاد ،ال بالنسبة للسياسات واللوائح بشأن اإلعاقة فحسب بل تتناول أيضا كل السياسات
واللوائح اليت قد تؤثر على األشخاص ذوي اإلعاقة .ويناقش هذا مبزيد من التفصيل يف الوحدة  .1وعندما ال ينشئ البلد جلنة من هذا القبيل،
ميكن حتقيق نفس اهلدف من خالل املراجعة الدورية للوائح القائمة رهنا بالتشاور مع اجلمهور الذي يشمل األشخاص ذوي اإلعاقة إىل جانب
أصحاب املصلحة اآخرين مثل مقدمي اخلدمات املرخص هلم وبائعي الربامج الفيديوية وممثلي صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
 140يف البلدان اليت تتمتع بدعم اإلطار املؤسسي وامليزانية ،ميكن هليةة مركزية غري هادفة للربح متوهلا الدولة أن تقوم بتنسيق مبادرات التوعية نيابة
عن الوزارة ،وميكنها عالوة على ذلك أن تعمل مبثابة مركز للمبادرات مثل تشكيل فريق من اخلرباء املعنيني بالبحوث الذين ميكنهم أن يستفيدوا
من الربامج الفيديوية امليسورة النفاذ.
12
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امليسورة النفاذ .وينبغي ،حسب االقتضاء ،استخدام الرموز التالية يف املعلومات العامة عن خدمات إمكانية النفاذ
إىل التلفزيون للداللة على إمكانية النفاذ – العرض النصي املغلق ) (CCوالعرض اجلانيب للصم وضعاف السمع )(SDH
ولغة اإلشارات ) (SLوالوصف السمعي ) 141.(ADوينبغي أيضا ،حيثما كان مناسبا وممكنا ،توفري املعلومات عن أدلة
الربامج اإللكرتونية صوتيا لضمان نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية إليها .وأي رموز مستخدمة ينبغي أن تنشر
على نطاق واسع يف االتصاالت العامة وينبغي شرحها يف اجلزء املناسب من دليل الربامج اإللكرتوين142.
6
1.6

2.6

3.6

النفاذ إلى البرامج التلفزيونية/الفيديوية

الربامج التلفزيونية/الفيديوية ،بغض النظر عن املنصة اليت تقدم فيها ،هي وسيلة لإلعالم والتثقيف والتسلية .ويف ضوء
دورها االجتماعي والثقايف وآثاره على بلد ما ،جيب أن تكون يف متناول أكرب عدد ممكن من الناس .لذلك ،يطلب
من مقدمي اخلدمات املرخص هلم تقدمي عرض نصي مغلق 143ولغة إشارات 144ووصف مسعي 145عرب برامج حمددة
لضمان نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إليها.146
وميكن للهيةة التنظيمية الوطنية فرض تدابري النفاذ املذكورة أعاله من خالل اللوائح وشروط الرتخيص وأهداف النفاذ
ومدونات املمارسات اجليدة وغري ذلك من التدابري ذات الصلة147.
وترسم اهليةة التنظيمية الوطنية ،يف اللوائح أو شروط الرتخيص أو أهداف النفاذ أو مدونات املمارسات اجليدة أو
غريها من التدابري ذات الصلة ،خارطة للتنفيذ بالعمل مع مقدمي اخلدمات املرخص هلم واملنظمات املعنية باألشخاص
ذوي اإلعاقة يف حتديد األهداف املرحلية للتنفيذ التدرجيي خلدمات النفاذ .ويتعني أن حتدد خارطة الطريق هذه ترتيب

_______________

 141هذه اللغة/الرموز املشرتكة إرشادية (ميكن استخدام رموز إضافية مثل ( DVالفيديو الوصفي) يف بعض الواليات القضائية) .وقد ختتلف الرموز
أيضا من بلد آخر ومن مث ينبغي تعديل نص هذه الفقرة وفقا لذلك .وينبغي عالوة على ذلك تيسري التمييز بني الرموز اليت تشري إىل إمكانية
النفاذ عن الرموز األخرى اليت تستخدم لتصنيف األفالم واملنشورات مثل ( Sاجلنس) و ( Lاللغة) ،و( Vالعنف) .وينبغي أن تكون الرموز املختارة
مفهومة بسهولة من قبل اجلميع ومعلنة بشكل واضح.
 142ينبغي لكل بلد أن يضمن مواءمة هذا البند مع الشفرات/الرموز املستخدمة يف البلد املعين ويف قسم التعاريف ،وال سيما تعريف معلومات
الربامج.
 143انظر القسم  7أدناه .هناك خياران لتقدمي العروض النصية ،يف نسق "مغلق" أو "مفتوح" .ومبا أن العرض النصي املفتوح ال ميكن حجبه من
قبل املشاهدين ويبقى مرئيا دائما ،تفضل العروض املغلقة اليت ميكن حجبها ،وهي مطلوبة حيثما أمكن من الناحية التقنية .وينبغي أيضا أن تراعى
االعتبارات اللغوية يف وضع السياسات الوطنية .إذ جيب على البلدان مثال أن تنظر يف القدرات التقنية لصناديق فك التشفري لدعم اللغات الوطنية.
وقد يكون من الضروري ،يف البداية ،السماح بإعفاءات أو تأخري توفري العرض النصي يف لغات ال تدعمها حاليا صناديق فك التشفري املتاحة
جتاريا (مثل اللغة السواحيلية أو األردية) ،والعمل يف الوقت ذاته على دعم البحث والتطوير يف صناديق فك التشفري اليت تدعم اللغات الوطنية.
وباإلضافة إىل ذلك ،ينبغي للهيةة التنظيمية الوطنية ،يف البلدان املتعددة اللغات ،تنظيم مشاورات عامة ،تشمل األشخاص ذوي اإلعاقة وغريهم
من أصحاب املصلحة ،لالتفاق على اختيار اللغة (اللغات) من أجل العرض النصي املغلق ولغة اإلشارات.
 144انظر القسم  8أدناه .جيب على البلدان أن تنظر يف مستويات معرفة القراءة لدى الصم وضعاف السمع يف إقامة خدمات النفاذ املطلوبة.
مثال ذلك ،قد يتطلب املشاهدون الصم األميون خدمات النفاذ إىل لغة اإلشارات يف حني قد يفضل العرض النصي امللمون بالقراءة من
املشاهدين ضعاف السمع.
 145انظر القسم  9أدناه .قد تنظر اهليةة التنظيمية الوطنية يف إعفاء الوصف السمعي لربامج وخدمات املوسيقى واألخبار ،حيث تكون املساحة
ضيقة ضمن مسار احلوار/الصوت لتوفري الوصف السمعي ،وتكون احلاجة إليه أقل .انظر على سبيل املثال مدونة هيةة االتصاالت بشأن خدمات
النفاذ إىل التلفزيون ،القسم ( 21أ) يف املوقعhttp://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/broadcast-codes/tv-access- :
 .services/code-tv-access-services-2013/وجيب على واضعي السياسات واهليةات التنظيمية أيضا التأكد من أن صناديق فك التشفري
وأجهزة التلفزيون تدعم الوصف السمعي .وميكن حتقيق ذلك من خالل اعتماد املعايري ذات الصلة على النحو املنصوص عليه يف البند  6.6أدناه.
 146حتدد البلدان الربامج اليت ينبغي أن تقدم خدمات النفاذ احملددة من خالل حتديد إطار التنفيذ وفقا للقسم  3.6أدناه.
 147انظر الوحدة  ،1اجلزء  - 3خيارات التنظيم.
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7
1.7

2.7

األولويات لتنفيذ خدمات النفاذ إىل خمتلف أنوا الربامج ،مبا يف ذلك األخبار والبث احلي التصاالت الطوارئ
والربامج مسبقة التسجيل .وقد ختتلف األهداف باختالف فةات مقدمي اخلدمات املرخص هلم .فقد يكون هليةات
بث اخلدمات العامة مثال مسؤوليات أكرب من مسؤوليات مقدمي اخلدمات التجارية ،وخاصة حيث يتلقون األموال
العامة لتطوير احملتوى .وميكن ،ضمن هذه األهداف ،حتديد أهداف مرحلية على األمداء القصرية واملتوسطة والطويلة.
ويتحمل واضعو احملتوى وأصحابه مسؤولية استحداث احملتوى هلذه اخلدمات وتقدمي هذا احملتوى إىل مقدم اخلدمات
املرخص له .وتقر هذه السياسة بتعقيد سلسلة قيمة الربامج الفيديوية ومن مث فهي تشجع مقدمي اخلدمات املرخص
هلم على الرتويج ،من خالل سياسات حيازة احملتوى والربجمة والتحرير ،لتقدمي اخلدمات امليسورة النفاذ كجزء من رزم
منتجي احملتوى.
وتقر هذه السياسة بأن من شأن االنتقال من البث التماثلي إىل التلفزيون الرقمي وإىل تلفزيون بروتوكول اإلنرتنت
أن يسهل تقدمي اخلدمات امليسورة النفاذ لألشخاص ذوي اإلعاقة .وهلذا السبب ،تتطلب هذه السياسة من مقدمي
اخلدمات املرخص هلم التخطيط خلدمات النفاذ كجزء من اسرتاتيجية هذا االنتقال.
وجيب على [اهليةة التنظيمية الوطنية] أن تعتمد املعايري ،مبا يف ذلك املعايري الدولية 148حيثما توفرت ،لضمان قابلية
التشغيل البيين للخدمات واملعدات التلفزيونية اليت متكن املستعملني من تلقي اخلدمات وتفكيك شفرهتا وعرضها
لألشخاص ذوي اإلعاقة ،وأن تفرض استخدام هذه املعايري 149.وينبغي التشاور مع املنظمات اليت متثل األشخاص
ذوي اإلعاقة ومقدمي اخلدمات املرخص هلم وشركات تصنيع/توزيع املعدات يف حتديد أي معايري للمعدات.

العرض الناي

يطلب من مقدمي اخلدمات املرخص هلم تقدمي عرض نصي مغلق حيثما أمكن ذلك تقنيا ألنه يسمح للمشاهدين
اختيار استخدامه .ومن شأن منصات التلفزيون الرقمية أن تسهل استخدام العروض النصية املغلقة .وميكن استخدام
العروض النصية "املفتوحة" ريثما يتم االنتقال من التلفزيون التماثلي إىل التلفزيون الرقمي.
جيب توفري العروض النصية [املفتوحة أو] املغلقة بلغة رمسية واحدة على األقل .وجيب أن يكون العرض النصي بلغة
اجلزء الصويت من الربنامج وأن دحمل متثيالت صوتية151 ،150.

_______________

(DVB

 148يتعني أن يكون لدى واضعي السياسة واملشرعني واهليةات التنظيمية إملام مبجموعة املعايري التلفزيونية املعتمدة يف منطقتهم أو بلدهم
يف أوروبا ومعظم إفريقيا و ATSCيف أمريكا الشمالية وكوريا اجلنوبية و ISDBيف اليابان والكثري من أمريكا اجلنوبية و CMMBيف مجهورية الصني
الشعبية) .وتشتمل معايري التلفزيون الرقمي عادة على أحكام بشأن العرض النصي والوصف السمعي .وهلذا من املنطق اقتصاديا الشرو يف امليزات
املوجودة فعال يف أجهزة االستقبال التلفزيوين الرقمي بدال من جتزئة السوق الوطنية واإلقليمية مما يؤدي إىل ارتفا تكاليف اإلنتاج واالستقبال.
 149إشارة إىل احلاجة إىل هذه املعايري ألن صناديق فك التشفري املتاحة جتاريا اليوم ال تدعم بعض اللغات .وقد حددت املنصة األوروبية للهيةات
التنظيمية ) (EPRAسبعة بلدان أوروبية اعتمدت معايري تقنية لضمان دعم صناديق فك التشفري للنفاذ إىل اخلدمات ،وأشارت إىل عملية رمسية
لورقة خضراء بشأن التقارب وضعها االحتاد األورويب تنظر يف اعتماد معيار إضايف يشكل جزءا من املعيار األورويب ويشمل مجيع القضايا السمعية
البصرية املتعلقة بإمكانية النفاذ .انظر املوقعhttp://epra3-production.s3.amazonaws.com/attachments/files/ 2202/original/ :
accessibility_WG3_final_revised.pdf?1373379195

 150تشري التمثيالت الصوتية إىل اجلزء غري احلوار يف مسار الصوت (مثال :دق جرس الباب) .وتستخدم الرتمجات دون متثيل الصوت إىل لغات
أجنبية وال عالقة هلا بإمكانية نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة.
 151عندما تكرس القنوات للغة معينة ،ينبغي توفري العرض النصي بلغة القناة.
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ينبغي [للهيةة التنظيمية الوطنية] أن حتدد ،من خالل التشاور مع مجيع أصحاب املصلحة مبا يف ذلك املنظمات
اليت متثل األشخاص ذوي اإلعاقة ،احلد األدىن من مستويات اجلودة أو احلد األقصى من معدالت اخلطأ للعرض
النصي لضمان إمكانية الفهم والتزامن مع اجلزء الفيديوي من برنامج ما متاشيا مع القسم  10أدناه152.

لغة اإلشارات

ينبغي [للهيةة التنظيمية الوطنية] أن تضع متطلبات حمددة ملقدمي اخلدمات املرخص هلم لتوفري لغة اإلشارات بالتشاور
مع مجيع أصحاب املصلحة ،مبا يف ذلك املنظمات اليت متثل األشخاص الصم 153مع االعرتاف بأن متطلبات لغة
اإلشارات هامة لتوفري إمكانية النفاذ هلؤالء األشخاص ،وخصوصا لألشخاص الصم منذ الوالدة الذين تكون لغة
اإلشارات هي اللغة األوىل أو الوحيدة بالنسبة إليهم .وهلذا آثار خطرية بالنسبة ملعرفة األخبار واالتصاالت
يف حاالت الطوارئ154.
وحيثما تتوفر لغة اإلشارات ،ينبغي تشجيع مقدمي اخلدمات املرخص هلم على تقدميها حبيث ال يرى املشاهد اليدين
فقط بل أن يرى ،حيثما أمكن ،تعابري وجه املتحدث باإلشارات.
ينبغي ملقدمي اخلدمات املرخص هلم أن يراقبوا فعالية اخلدمة من خالل االتصال املنتظم مع املنظمات اليت متثل
األشخاص الصم.

الوصف السمعي والترجمات السمعية

يطلب من مقدمي اخلدمات املرخص هلم توفري إمكانية نفاذ املكفوفني أو ضعاف البصر إىل الربامج الفيديوية من
خالل تقدمي وصف مسعي باللغة أو اللغات الرمسية للبلد ألن املكفوفني وضعاف البصر الذين يتابعون الربامج
التلفزيونية/الفيديوية يعتمدون على الوصف السمعي لفهم احملتوى املرئي للربنامج.
جيب أن تكون لغة الوصف السمعي نفس لغة الربنامج السمعية.
ينبغي توفري النفاذ إىل الربامج التلفزيونية باللغات األجنبية ،يف البلدان اليت تستخدم ترمجة إىل اللغات الوطنية 155،من
خالل توفري الرتمجات السمعية 156للمكفوفني أو ضعاف البصر ،وكذلك لألفراد ضعاف اإلدراك أو بطيةي

_______________

 152ينبغي أن تستند اخليارات املتعلقة بتوفري العروض النصية ولغة اإلشارات إىل مستويات اإلملام بالقراءة لدى جمتمعات الصم وضعاف السمع
يف البلد ألن استخدام العروض النصية يقتصر على الناس الذين يعرفون القراءة.
 153يف البلدان ثنائية أو متعددة اللغات ،يتسم اختيار لغة اإلشارات وتنفيذها بأمهية خاصة وينبغي أن يكون موضو تشاور مع اجلمهور.
 154ميكن للبلدان أن تنظر يف لغة اإلشارات "املفتوحة" أو "املغلقة" وأن تراجع هذا القسم لتحديد األسلوب املطلوب .ومن أمثلة حلول لغة
اإلشارات املغلقة توفري قناة افرتاضية للغة اإلشارات منفصلة (الداومرك) ،أو تقدمي برنامج تلفزيوين مع لغة اإلشارات عرب اإلنرتنت (ومن مث عرضها
على جهاز التلفزيون) أو استخدام جهاز استقبال متكامل بالنطاق العريض (مثل  Hbb TVيف أوروبا؛ و Hybridcastيف اليابان) لتزويد املشاهد
خبدمة تلفزيون يتم فيها إرسال اإلشارة إىل جهاز التلفزيون عن طريق النطاق العريض) .ملزيد من املعلومات ،انظر التحديث من  e-Access+بشأن
لغة اإلشارات املفتوحة واملغلقة يف املوقع:
http://hub.eaccessplus.eu/wiki/Accessible_Digital_Television_for_the_Hearing_Impaired

 155ال ينطبق هذا القسم على البلدان اليت تستخدم ’الدبلجة‘ باللغات الوطنية.
 156ينطبق هذا القسم فقط على بلدان الرتمجة اجلانبية .ويتم تنفيذ الرتمجات السمعية باستخدام نفس اآلليات املستخدمة يف الوصف السمعي.
ومبا أن الرتمجات السمعية يستخدمها األشخاص الذين يعانون من عسر القراءة ،مبن فيهم املسنون واملهاجرون ،ينبغي للبلد أن ينظر أيضا
يف مستويات اإلملام بالقراءة يف اللغة الوطنية قبل تأكيد النهج الواجب اتباعه.
76

تقرير السياسة النموذجية بشأن إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

4.9

القراءة 157.ويتطلب املكفوفون أو ضعاف البصر الوصف السمعي والرتمجة السمعية على السواء ملتابعة الربامج
التلفزيونية باللغات األجنبية املرتمجة بالعرض النصي إىل اللغات الوطنية.
مقدمو اخلدمات املرخص هلم الذين يستحدثون الربامج الفيديوية مسؤولون عن ضمان تدريب املنتجني واحملررين
واملذيعني على تقنيات وصف مدلول الصور لصاحل املكفوفني وضعاف البصر وعن تقدمي بيان سنوي عن التدريب
الذي يوفرونه إىل [اهليةة التنظيمية الوطنية]158.

10

جودة الخدمة

1.10

2.10

3.10

11
1.11

2.11

ينفرد األشخاص ذوو اإلعاقة بنوعية حمددة من متطلبات جودة اخلدمة فيما يتعلق بإمكانية النفاذ إىل الربامج
التلفزيونية/الفيديوية.
ينبغي [للهيةة التنظيمية الوطنية] أن حتدد ،بالتشاور مع أصحاب املصلحة مبا يف ذلك منظمات األشخاص ذوي
اإلعاقة ،احلد األدىن من متطلبات اجلودة للوصف السمعي [الرتمجة السمعية عند االقتضاء] ،والعرض النصي املغلق
ولغة اإلشارات ،وكذلك املقاييس لقياس مستوى األداء.
ميكن أن تشمل معايري جودة اخلدمة كحد أدىن املتطلبات التالية:
 1.3.10معايري للتأكد من أن العروض النصية ميسورة القراءة ودقيقة ومفهومة حبيث تكون ذات معىن للجمهور.
ويشمل ذلك املواصفات بشأن ومط األحرف وحجمها والتباين واستخدام األلوان لتيسري نفاذ األشخاص
ضعاف البصر واملتطلبات بشأن ضمان قدرة املشاهد على التحكم فيها.
 2.3.10معايري جودة اخلدمة اليت حتدد معدالت اخلطأ القصوى واملعايري لضمان التزامن بني العروض النصية املغلقة
واحلوار؛
 3.3.10معايري جودة اخلدمة املتعلقة بوضع املواصفات السمعية ووضوحها.

المعدات

تقر هذه السياسة بأن املعدات اليت يستخدمها الشخص ملشاهدة التلفزيون تتوقف على وسيلة البث .فبالنسبة
للتلفزيون الكبلي أو الساتلي أو األرضي ،تتكون املعدات من جهاز تلفزيون وأحيانا مستقبل منفصل يف شكل
'صندوق لفك التشفري' وجهاز حتكم عن بعد .وبالنسبة لإلنرتنت أو التلفزيون املتنقل تكون املعدات حاسوب
شخصي أو جهاز حممول يعمل بتطبيق برجمية أو بالنفاذ إىل موقع على شبكة الويب .وبغض النظر عن كيفية نفاذ
الشخص إىل التلفزيون ،جيب عليه أن يستخدم مزجيا من املعدات (شاشات وأزرار وكبالت وأجهزة حتكم عن بعد،
وما إىل ذلك) والربجميات (قوائم اخليار وأدلة الربامج ووظائف التوقف/الرتجيع/التسجيل ،وما إىل ذلك).
جيب أن تدعم معدات التلفزيون لدى املستعمل النهائي خدمات النفاذ 159.وينبغي لواضعي السياسات توفري السبل
لتشجيع جتار التجزئة ألجهزة التحكم يف التلفزيون عن بعد على التأكد من أن مجيع هذه املعدات والربجميات اليت

_______________

 157قدمت هذه اخلدمة يف هولندا يف عام  ،2002وهي تقدم اليوم يف بلجيكا والداومرك والسويد وفنلندا والنرويج .وتركيبها منخفض التكلفة نسبيا
وتكاليف تشغيلها مهملة.
 158انظر مدونة هيةة االتصاالت بشأن النفاذ إىل التلفزيون يف املوقع http://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/broadcast-
codes/tv-access-services/code-tv-access-services-2013/

 159ميكن حتقيق هذا املطلب بأن تعتمد اهليةة التنظيمية الوطنية املعايري التقنية خلدمات التلفزيون القابلة للتشغيل املتبادل واملعدات الالزمة لتمكني
املستعملني من احلصول على خدمات النفاذ وفك شفرهتا وعرضها لألشخاص ذوي اإلعاقة وأن تفرض استخدام هذه املعايري على النحو املنصوص
عليه يف القسم  6.6من هذا النموذج.
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تبا للجمهور متتثل ملعايري التصميم العاملي املعمول هبا وتأخذ يف االعتبار احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة.
وبينما ال خيضع جتار التجزئة ومصنعو أجهزة التلفزيون للتنظيم ،ينبغي لواضعي السياسات اشرتاط أن تؤخذ هذه
االعتبارات يف احلسبان عند وضع املعايري للمعدات متاشيا مع البند  6.6أعاله ،أو اشرتاط أن تأخذ [اهليةة التنظيمية
الوطنية] يف احلسبان معايري إمكانية النفاذ إىل التلفزيون إذا كانت مسؤولة عن اعتماد ومط أي معدات ذات صلة
بالتلفزيون.
وقد يكون من الصعب جدا لألشخاص ذوي اإلعاقة احلسية والبدنية يف بعض األحيان استخدام معدات التلفزيون
للمستعمل النهائي ،ولذلك:
 1.3.11ينبغي لواضعي السياسات ضمان أن تؤخذ هذه االعتبارات يف احلسبان عند اعتماد املعايري (انظر البند
 )6.6أو يف حال تقدمي أي إعانات أو مساعدات أخرى من أجل املعدات161.
 2.3.11جيب على مقدمي اخلدمات املرخص هلم والشركات املصنعة ملعدات التلفزيون للمستهلكني التأكد من
أن املشاهدين الصم أو ضعاف السمع الذين يستخدمون معينات للسمع قادرين على متابعة الربنامج
باالستعانة بالتوصيالت الالسلكية بني مستقبل التلفزيون وجهاز إعانة السمع نفسه ،أو التوصيالت
السلكية بني مستقبل التلفزيون وجهاز استما مساعد من اختيار املشاهد.

160

3.11

12
1.12
2.12

أدلة البرامج اإللكترونية

ينطبق هذا القسم على أدلة الربامج اإللكرتونية وخيارات التسجيل الفيديوي الرقمي وخيارات الفيديو على الطلب.
ينبغي [للهيةة التنظيمية الوطنية] أن تدرج ،يف أي مدونة لقواعد املمارسات اجليدة ألدلة الربامج اإللكرتونية أو اللوائح
ذات الصلة أو شروط الرتخيص ،متطلبات تقتضي من مقدمي هذه األدلة اإلشارة إىل الربامج املصحوبة خبدمات النفاذ
باستخدام أيقونات خدمة النفاذ املعرتف هبا دوليا؛ وتوفري معلومات املستعمل لألشخاص ذوي اإلعاقة؛ والتأكد من
أن هذه األدلة متاحة للمستعملني ذوي اإلعاقات احلسية ،مبن فيهم املكفوفني وضعاف البصر 162.وهذا يشمل
املتطلبات التالية:
 1.2.12ينبغي ملقدمي اخلدمات املرخص هلم ،حسب االقتضاء ،التأكد من أن ملخص الربنامج يف دليل الربامج
اإللكرتوين يشري إىل الربامج املصحوبة خبدمات النفاذ ،وذلك باستخدام أيقونات النفاذ إىل اخلدمة التالية
املعرتف هبا دوليا  -العرض النصي املغلق ) (CCوالعرض النصي للصم وضعاف السمع ) (SDHولغة
اإلشارات ) (SLوالوصف السمعي ) 163. (ADوينبغي ،حيثما أمكن عمليا ،شرح هذه االختصارات

_______________

 160يتطلب البث التلفزيوين من املستعمل استخدام مزيج من املعدات (شاشات وأزرار وكبالت وغريها) والربجميات (قوائم اخليار وأدلة الربامج
ووظائف الوقف والرتجيع والتسجيل وما إىل ذلك) .وقد جيد األشخاص الذين يعانون من إعاقات حسية وبدنية صعوبة يف استعمال هذه املعدات.
وترتاوح الصعوبات ،على سبيل املثال ،من عدم القدرة على رؤية العالمات على أجهزة التحكم عن بعد إىل قراءة النص على الشاشة .وتبعا لذلك،
قد يستدعي األمر أن تكون أجهزة التحكم عن بعد ذات أزرار كبرية وملونة ،أو أن يكون يف اإلمكان زيادة حجم النص على الشاشة أو تغيري
لونه ،أو االستما إىل أوامر التحكم بصوت اصطناعي .انظر جمموعة أدوات إمكانية النفاذ اإللكرتوين من إعداد االحتاد واملبادرة  G3ictيف املوقع
www.e-accessibilitytoolkit.org/

 161قدم بعض البلدان ،على سبيل املثال ،إعانات لفةات حمددة من الناس لشراء صناديق فك التشفري أو لتغطية تكاليف تركيبها لتشجيع االنتقال
من البث التماثلي إىل البث التلفزيوين الرقمي األرضي.
 162حددت املنصة األوروبية للهيةات التنظيمية ) (EPRAمبادرة تعاونية طوعية بني شركة خاصة ) (Goodmanواملعهد الوطين امللكي
للمكفوفني ) (RNIBلتطوير صندوق فك التشفري الذكي الذي ميكن اجلهر مبعلومات الربامج من دليل الربامج اإللكرتوين .انظر املوقع:
http://epra3production.s3.amazonaws.com/attachments/files/2202/original/accessibility_WG3_final_revised.pdf?1373379195
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3.2.12
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13
1.13

2.13

يف اجلزء املناسب من دليل الربامج اإللكرتوين .وإذا استخدمت مصطلحات غري قياسية يف أي جزء من
الدليل ،وكانت إزالة املختصرات القياسية أو استبداهلا تتطلب حتديثات يف الربجميات أو املعدات ،ينبغي
أن يتم ذلك يف أقرب فرصة مقبلة معقولة.
ينبغي ملقدمي اخلدمات املرخص هلم احلرص على توفري معلومات دقيقة ويف الوقت املناسب إىل واضعي
أدلة الربامج اإللكرتونية وغريهم من واضعي قوائم الربامج التلفزيونية بشأن خدمات النفاذ إىل التلفزيون.
وينبغي ملقدمي اخلدمات املرخص هلم أن يدرجوا يف ملخصات الربامج املرسلة إىل مقدمي اخلدمات هؤالء
معلومات عن الربامج اليت تشتمل على خدمات النفاذ164.
ينبغي ملقدمي اخلدمات املرخص هلم احلرص على أن أدلة الربامج اإللكرتونية توفر املعلومات عن املساعدة
فيما يتعلق بالربامج (من قبيل كيفية التنقل بني قوائم الربامج وكيفية تشغيل خدمات النفاذ التلفزيونية مثل
العرض النصي املغلق ولغة اإلشارات والوصف السمعي) ،فضال عن تسهيالت االستفادة
من هذه املساعدة165.
وينبغي ملقدمي اخلدمات املرخص هلم أن يوفروا ،على جزء ميسور النفاذ من دليل الربامج اإللكرتوين
(حيثما أمكن ذلك) أو بديال من ذلك بطرق أخرى ميسورة النفاذ (من قبيل مواقع الويب أو اخلدمات
التفاعلية) ،معلومات 166لألشخاص ذوي اإلعاقة بشأن:
 1.4.2.12كيفية استعمال دليل الربامج اإللكرتوين؛
 2.4.2.12كيفية استعمال خدمات النفاذ اليت تصاحب الربامج؛
 3.4.2.12ما هي اخليارات املوجودة لتكييف مظهر دليل الربامج اإللكرتوين لتسهيل استعماله؛
 4.4.2.12ما هي مصادر املساعدة اإلضافية واملعلومات املتاحة يف أماكن أخرى (من قبيل مواقع الويب
أو خطوط املساعدة اهلاتفية/النصية اهلاتفية) سواء من مقدم دليل الربامج اإللكرتوين أو من
مقدم اخلدمة املرخص له.

خدمات الطوارئ

توعية اجلمهور العام بشأن توفر خدمات الطوارئ امليسورة النفاذ لألشخاص ذوي اإلعاقة مسألة إلزامية .واألمر منوط
باهليةة التنظيمية الوطنية ومقدمي اخلدمات املرخص هلم واهليةات العامة املسؤولة عن خدمات الطوارئ للتوعية بتوفر
خدمات الطوارئ لألشخاص ذوي اإلعاقة وإمكانية النفاذ إليها.
ينبغي أيضا توفري معلومات الطوارئ املتاحة للجمهور يف أنساق ميسورة النفاذ لألشخاص ذوي اإلعاقة ،مثل لغة
اإلشارات والعروض النصية للصم وضعاف السمع والرسائل الصوتية لذوي اإلعاقة البصرية ،يف الربامج
التلفزيونية/الفيديوية.

_______________

 164ميكن ختويل بعض اهليةات التنظيمية الوطنية مبوجب القانون لوضع مدونات ملقدمي أدلة الربامج اإللكرتونية .وعندما تكلف بذلك ،ينبغي
للهيةات التنظيمية الوطنية أن تضع اشرتاطات مماثلة ملقدمي هذه األدلة يف املدونة ذات الصلة.
 165قد تكون هذه املعلومات متاحة عرب مواقعها على شبكة الويب يف البلدان اليت يكون فيها تغلغل اإلنرتنت كبريا.
 166يطلب أيضا من مقدمي اخلدمات املرخص هلم تدريب موظفي رعاية العمالء لديهم ملساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة .انظر القسم  4.5من هذه
الوحدة.
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14
1.14

2.14

15
1.15

جيب أن تكون االتصاالت واإلعالنات العامة يف حاالت الكوارث الطبيعية ميسورة النفاذ لألشخاص ذوي اإلعاقة
يف أنساق االتصال املناسبة لالستفادة من قنوات االتصال الرئيسية .وجيب على مقدمي اخلدمات املرخص هلم التأكد
من بث هذه اإلعالنات واإلنذارات يف األنساق ذات الصلة امليسورة النفاذ جلميع األشخاص ذوي اإلعاقة.

التمويل

جيب أن تكفل احلكومة توفر التمويل الكايف هليةات البث التلفزيوين العامة لتقدمي خدمة عالية اجلودة لتلبية احتياجات
األشخاص ذوي اإلعاقة.
وقد يكون من الضروري توفر التمويل والتعليم ،من خالل صندوق اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل 167،وامليزانيات
العامة هليةات البث أو أي آلية أو خطة أخرى للتمويل 168،لتقدمي املساعدة من أجل:
 1.2.14خطط املساعدة الرمسية للتحول من البث التلفزيوين التماثلي إىل الرقمي للمسنني ،الذين قد يواجهون
صعوبات مثال يف االحنناء لضبط أجهزة التلفزيون ،واألشخاص ذوي اإلعاقة ،واليت قد تشمل تقدمي
املساعدة يف تركيب املعدات وإعادة املسح 169،وتقدمي املشورة والنصائح العملية عند احلاجة يف استخدام
املعدات ،مبا يف ذلك تشغيل أجهزة التحكم عن بعد ووظائف العرض النصي؛
 2.2.14تيسري النفاذ إىل الربامج الفيديوية اليت ليس من املطلوب خالف ذلك جعلها ميسورة النفاذ مبوجب هذه
السياسة؛
 3.2.14تزويد األشخاص ذوي اإلعاقة بأجهزة فك التشفري امليسورة النفاذ لتسهيل االنتقال الرقمي؛
 4.2.14أي مسألة أخرى من شأهنا حتسني القدرة على حتمل تكاليف النفاذ لألشخاص ذوي اإلعاقة.

اإلعفاءات

يعفى مقدمو اخلدمات املرخص هلم الذين يبلغ متوسط حصتهم من املتابعة من مجيع األسر املعيشية على مدى
 12شهرا أقل من [ ]%1من تقدمي اخلدمات امليسورة النفاذ املنصوص عليها يف هذه السياسة .وتتوقع [اهليةة التنظيمية

_______________

 167ال ينطبق إال يف البلدان اليت يكون فيها الصندوق متقاربا وبالتايل ميكن استخدامه إلعانة خدمات ومعدات الربامج الفيديوية .انظر الوحدة ،1
القسم .5
 168تشمل الصناديق األخرى اليت ميكن استخدامها لتعزيز الربامج امليسورة النفاذ صناديق اإلنتاج أو صناديق النهوض بالصناعة الثقافية .ومن
الناحية املثالية ،تستخدم هذه الصناديق فقط إلنتاج احملتوى امليسور النفاذ .ومن األمثلة على هذا النو من الصناديق هو صندوق إمكانية النفاذ
إىل البث الذي أنشئ يف كندا مبوجب سياسة اهليةة التنظيمية الكندية لإلذاعة والتلفزيون واالتصاالت ) .(CRTC 2012-430ومن املتوقع هلذا
الصندوق أن يقوم مبا يلي:
• يعمل كهيةة متويل مستقلة وحمايدة لدعم ومتويل املشاريع املبتكرة اليت توفر حلوال حمايدة من حيث املنصة لتعزيز إمكانية النفاذ إىل كل
حمتوى البث يف كندا؛
• ميول املشاريع اليت توفر احللول العملية اليت تزيد بشكل ملموس إمكانية النفاذ يف جمال البث يف أقرب وقت ممكن واليت تستخدم،
كلما أمكن ،مبادئ التصميم الشمويل لتعزيز إمكانية النفاذ يف املراحل املبكرة وبالطريقة األكثر فعالية من حيث التكلفة للتقنيات
والتطبيقات اجلديدة يف كندا؛
• االستعانة مبوظف متويل مستقل يكون مسؤوال عن العمليات اليومية للمؤسسة اخلاضعة للسلطة األمسى جمللس إدارة املؤسسة.
 169عمليات حبث ماسح و"استذكار" قنوات البث الرقمية املتاحة .إجراء ،يسمى أحيانا "إعادة مسح مزدوجة" ،ميكنه حمو الذاكرة من القنوات
احملفوظة يف صندوق حموال رقمي الحتمال احتفا عمليات مسح سابقة مبعلومات قناة غري صحيحة.
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2.15

الوطنية] من مقدمي اخلدمات املرخص هلم هؤالء االسرتشاد هبذه السياسة واالمتثال هلا على أساس طوعي ،وسوف
تستعرض اهليةة اإلعفاءات سنويا170.
َ
تقوم [اهليةة التنظيمية الوطنية] بإعداد اللوائح اليت حتدد املعايري لألهداف واإلعفاءات171.
تقوم [اهليةة التنظيمية الوطنية] بإدراج االلتزامات خبصوص تقدمي اخلدمات وميزات إمكانية النفاذ يف برامج هيةة البث
'على اخلط ' (على شبكة اإلنرتنت) مثل خدمات الفيديو على الطلب وخدمات االستدراك.

16

تمثيل وتوصيف األشخاص ذوي اإلعاقة

3.15

1.16

2.16

3.16

4.16

5.16

172

ينبغي [للهيةة التنظيمية الوطنية] إذا لزم األمر أن تضع املبادئ التوجيهية أو أن تعزز وتشجع ،خالف ذلك ،وضع
األخالق/املعايري التحريرية املشرتكة التنظيم أو الذاتية اليت تتضمن التمثيل العادل واملنصف لألشخاص ذوي اإلعاقة
وتوصيفهم من قبل مقدمي اخلدمات املرخص هلم ومقدمي احملتوى اآخرين يف براجمهم.
ينبغي هلذه املدونات التحريرية أيضا أن حتدد صراحة أن أي شروط تتناول محاية اجلمهور من التمييز أو احملتوى الضار
أو املهني ينبغي أن تشمل صراحة محاية األشخاص ذوي اإلعاقة .وينبغي تشجيع مقدمي اخلدمات املرخص هلم
على التوسع يف هذه السياسات يف ما لديهم من مدونات ومبادئ توجيهية للمنتجني ومقدمي احملتوى.
وينبغي وضع هذه املدونات/املعايري التحريرية بالتشاور مع طائفة واسعة من أصحاب املصلحة ،مبا يف ذلك منظمات
األشخاص ذوي اإلعاقة .وينبغي [للهيةة التنظيمية الوطنية] ،يف أي متطلبات تضعها بشأن مدونة من هذا القبيل،
أن حترص على أن يكون هذا التشاور إلزاميا.
وينبغي كذلك أن يطلب من مقدمي اخلدمات املرخص هلم التوعية باملدونة وأحكامها بالعمل بانتظام على تضمني
معلومات عن املدونة يف كل ما لديهم من مواد الدعاية .وينبغي أن تكون هذه املواد الدعائية ميسورة النفاذ لألشخاص
ذوي خمتلف اإلعاقات لضمان التوعية بأحكام املدونة على نطاق واسع .وينبغي أن تتضمن املواد الدعائية إعالنات
اخلدمة العامة املنتظمة بشأن املدونة فضال عن معلومات عن كيفية تقدمي شكوى بصدد أي انتهاكات مزعومة
ألحكامها.
ينبغي أن يطلب من مقدمي اخلدمات املرخص هلم تقدمي تقارير سنوية إىل [اهليةة التنظيمية الوطنية] عن مجيع
الشكاوى الواردة بشأن املدونة وكيف مت حلها.

_______________

 170قد ترغب البلدان يف أن يكون لديها عتبة امتثال دنيا أو قد تقرر أال يكون لديها أي إعفاءات على اإلطالق .وحيثما يكون هناك حكم
بشأن اإلعفاءات ،تتوقف عتبة النسبة املةوية احملددة لإلعفاءات على عدد السكان وحجم اجلمهور يف البلد .ويسعى هذا احلكم إىل استبعاد
احملطات احملدودة اجلمهور اليت قد تضطر إىل تكبد نفقات عالية نسبيا لالمتثال للمتطلبات .ويف بعض احلاالت ،قد يطلب من اجلهات املعفية
املسامهة يف متويل وكالة تنشأ لتعزيز النفاذ إىل اخلدمات التلفزيونية .مثال ذلك ،ال يطلب من قنوات اجلمهور املنخفض يف اململكة املتحدة أن
تشمل لغة اإلشارات يف الربامج ولكن يطلب منها املسامهة يف متويل صندوق ائتمان أنشئ لتكليف إعداد برامج تتضمن ميزات إلمكانية النفاذ.
 171املعايري اليت تستخدمها هيةة االتصاالت واهليةة الفيدرالية لالتصاالت على سبيل املثال تأخذ يف االعتبار عوامل التكنولوجيا والسوق والربامج
مبا يف ذلك طبيعة اخلدمات (خدمات البث العامة مقابل اخلاصة) واحلصة يف السوق واملنصة (الرقمية مقابل التماثلية) ونسق/نو الربامج والقدرة
التقنية وتأثري مقدم اخلدمة على العمليات.
 172يتوقف إدراج هذا الشرط على اإلطار التشريعي والسياسايت العريض يف كل بلد على حدة .ويف بعض البلدان (مثل الواليات املتحدة)
ال تتدخل اهليةة التنظيمية الوطنية على اإلطالق يف املبادئ التوجيهية أو املعايري بشأن حمتوى هيةة التحرير بسبب احلماية الدستورية .ولكن يف العديد
من البلدان األخرى ،تتمتع اهليةة التنظيمية الوطنية بقدر من الرقابة على معايري أو مدونات هيةة التحرير التنظيمية الذاتية أو املشرتكة (كما هو احلال
يف كندا ،حيث توافق اهليةة  CRTCعلى املدونات اليت تضعها وتنفذها هيةات الصناعة) .ويف البعض اآخر (مثل جنوب إفريقيا) ،يطلب من اهليةة
التنظيمية الوطنية وضع مدونة حترير من هذا القبيل وما يتصل هبا من سياسات تنظيمية واليت تنطبق من مث على أي من املرخص هلم ممن ال ينضم
إىل هيةة تنظيم ذايت.
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4.17

18
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وينبغي للهيةة التنظيمية الوطنية ،أو ألي هيةة أخرى مسؤولة عن البحوث ،إجراء حبوث منتظمة بشأن متثيل وتوصيف
األشخاص ذوي اإلعاقة يف الربامج الفيديوية.

األهداف ومتطلبات اإلبالغ

ينبغي للهيةات التنظيمية الوطنية أن تنشئ ،بالتشاور مع األشخاص ذوي اإلعاقة ومقدمي خدمات الربامج الفيديوية
املرخص هلم وغريهم من أصحاب املصاحل ذات الصلة (متاشيا مع القسمني  6و 8يف الوحدة  ،)1واألهداف السنوية
القابلة للقياس اليت يتعني بلوغها من قبل مقدمي اخلدمات املرخص هلم ،وأن تصدر تقريرا سنويا علنيا عن تنفيذ هذه
السياسة واالمتثال هلا 173وأن تتخذ إجراءات اإلنفاذ الالزمة عند االقتضاء.
ومن أمثلة األهداف القابلة للقياس:
النسبة املةوية من الربامج الفيديوية ،حبسب نو الربنامج ،اليت تقدم خمتلف خدمات النفاذ ،مبا يف ذلك
•
العرض النصي املغلق ولغة اإلشارات والوصف السمعي؛
اختاذ مقدمي اخلدمات املرخص هلم خطوات فعالة لإلعالن عن إمكانية النفاذ إىل خدمات الربامج
•
التلفزيونية/الفيديوية لديهم والتوعية هبا؛
استخدام األيقونات املعرتف هبا دوليا يف أدلة الربامج اإللكرتونية للداللة على نو اخلدمة املقدمة؛
•
وضع مجيع أشكال البث يف حاالت الطوارئ يف أنساق ميسورة النفاذ؛
•
وضع معايري جودة اخلدمة بشأن دقة وتزامن العرض النصي املغلق والوصف السمعي.
•
باإلضافة إىل ذلك ،ينبغي وضع أهداف مرحلية لقياس التقدم احملرز يف تنفيذ السياسة وما يتصل هبا من مدونات
قواعد السلوك واللوائح وشروط الرتخيص والقدرة على تنفيذ السياسة ومدونات قواعد السلوك واللوائح وشروط
الرتخيص (من قبيل وضع امليزانيات الالزمة وبرامج التدريب) والتقدم احملرز يف توفري الربامج التلفزيونية/الفيديوية
امليسورة النفاذ لألشخاص ذوي اإلعاقة.
والوصول إىل املعلومات عن إمكانية النفاذ إىل الربامج التلفزيونية/الفيديوية لألوساط املعنية باإلعاقة أمر بالغ األمهية
لضمان فعالية االستعراضات املقبلة لتدابري السياسة العامة إلمكانية النفاذ وقيام تدخالت السياسة العامة على األدلة.
ولتحقيق ذلك ،ينبغي للهيةة التنظيمية الوطنية أن حتدد متطلبات اإلبالغ إلحاطة أوساط اإلعاقة علما مبتطلبات
متكني النفاذ الواردة يف السياسة وما يتصل هبا من مدونات قواعد السلوك واللوائح وشروط الرتخيص .وينبغي إجراء
استعراض واف من قبل اهليةات التنظيمية الوطنية جلميع متطلبات اإلبالغ للتأكد من مجع البيانات الصحيحة فيما
يتعلق بإمكانية نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة ،على املستوى الصحيح من التفصيل وعلى فرتات معقولة174.

االستعراض الدوري

نظرا لسرعة التطورات التكنولوجية وتغريات ظروف السوق ،جيب أن تستعرض هذه السياسة كل سنتني على األقل.

_______________

 173حيثما تنشأ جلنة معنية بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أو بالربامج التلفزيونية/الفيديوية ،يستعرض التقرير السنوي من قبل اللجنة .انظر
القسم  1.5من هذه الوحدة.
 174قد يتعني تغيري متطلبات اإلبالغ يف اللوائح ،وهذا يتوقف على ما إذا كان قانون تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فيه قسم خاص يتناول
اإلبالغ.
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الملحق :نماذج من اللوائح

175

اهليةة الفيدرالية لالتصاالت ،الواليات املتحدة :أوامر الوصف الفيديوي ،اإلشعارات العامة ،اإلشعارات ،النشرات الصحفية،
صحائف الوقائع
ملخص :صحائف وقائع وتقارير ولوائح من إصدار اهليةة الفيدرالية لالتصاالت عام  ،2000نقضت يف عام  ،2002تتطلب
من اهليةات اإلذاعية األمريكية أن تصف  4ساعات من الربامج أسبوعيا.
المرجعwww.fcc.gov/cgb/dro/video-description.html :
جملس النواب (الواليات املتحدة) H.R.6320 :قانون إمكانية النفاذ إىل االتصاالت والفيديو للقرن احلادي والعشرين،
ملخص :تشريع مقرتح ،الواليات املتحدة ،يقضي بإمكانية النفاذ إىل تلفزيون بروتوكول اإلنرتنت ) (IPTVوحمتوى اإلنرتنت
(العرض النصي ،األوصاف) ،وأدلة اخليارات امليسورة النفاذ وواجهات املستعمل .يعيد سريان متطلبات وصف التلفزيون اليت نقضت.
المرجعwww.coataccess.org/node/32 :
2008

اهليةة الكندية لإلذاعة والتلفزيون واالتصاالت ) :(CRTCإشعار عام خبصوص البث اإلذاعي:
ملخص :املتطلبات الكندية ملوزعي الربامج التلفزيونية (البث ،الكبلية ،الساتلية) للقيام بوصف فيديوي يف إشاراهتا وضمان
متريرها إىل املستهلك.
المرجعwww.crtc.gc.ca/eng/archive/2007/pb2007-54.htm :
CRTC 2007-101

اهليةة الكندية لإلذاعة والتلفزيون واالتصاالت ) :(CRTCنفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية إىل التلفزيون
ملخص :عرض موجز ملا هو الوصف ومن يستخدمه ،مقدمو الوصف الكنديون وروابط إىل اللوائح.
المرجعwww.crtc.gc.ca/ENG/INFO_SHT/b322.htm :
مكتب االتصاالت ) :(OFCOMمدونة بشأن خدمات النفاذ إىل التلفزيون
ملخص :حتدد املدونة متطلبات الرتمجة النصية ولغة اإلشارات والوصف السمعي اليت تنطبق على خدمات التلفزيون .وهي
تشمل زيادة األهداف على امتداد فرتة عشر سنوات.
المرجعhttp://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/broadcast-codes/tv-access-services/code-tv-access-services- :

2013/

اهليةة االسرتالية لالتصاالت والوسائط ) :(ACMAخدمات البث (العرض النصي على التلفزيون) معيار
ملخص :يضع هذا املعيار املعايري اإللزامية املتعلقة بالعرض النصي يف خدمات التلفزيون .ويضع معايري لضمان سهولة قراءة العروض
النصية (املوقع ومقاس احلرف واللون وما إىل ذلك) ودقتها وفهمها (مثال ذلك ،حتديد هوية خمتلف املتحدثني مبا يف ذلك األصوات
خارج الشاشة).
www.acma.gov.au/~/media/Broadcasting%20Investigations/Issue%20for%20comment/pdf/
المرجع:
2013

Broadcasting%20Services%20Television%20Captioning%20Standard%202013.pdf
_______________
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املصدر جمموعة أدوات إمكانية النفاذ اإللكرتوين ،انظر املوقع:

www.e-accessibilitytoolkit.org/toolkit/technology_areas/television#regulations
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الوحدة  :5إطار السياسة إلمكانية النفاذ إلى شبكة الويب
وضعت السياسة النموذجية إلمكانية النفاذ إىل شبكة الويب لفائدة واضعي السياسات واهليةات التنظيمية والكيانات احلكومية
األخرى الضالعة يف وضع سياسات احلكومة بشأن شبكة الويب واحلوكمة اإللكرتونية و/أو يف تعزيز إمكانية النفاذ إىل اخلدمات
احلكومية وأصحاب املصلحة اآخرين ،مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة والربملانيون ،تبعا
خلصائص البلد.
وهي تزود البلدان بإطار لوضع سياسة لضمان إمكانية نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل مجيع املعلومات واخلدمات احلكومية
على اخلط (مبا يف ذلك ،على سبيل املثال ،صفحات الويب ومواقع الويب وتطبيقاهتا) .وهذا يشمل املواقع اخلارجية (املفتوحة
للجمهور أو اخلاصة) والداخلية (األوساط املغلقة).
وقد مت إعداد هذه السياسة النموذجية إلمكانية النفاذ إىل شبكة الويب وفقا التفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة (االتفاقية) ،ومتاشيا مع جمموعة األدوات اليت وضعها االحتاد الدويل لالتصاالت مع املبادرة العاملية لشمولية تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ) (G3ictلصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة ) .(www.e-accessibilitytoolkit.orgوتنص االتفاقية على
أن األطراف املوقعة مسؤولة عن ضمان إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وترمي هذه السياسة النموذجية
إىل مساعدة البلدان املوقعة على وضع إطار سياسة لتحقيق ذلك .وميكن للبلدان أن تعتمد هذه السياسة واألحكام التنظيمية
حىت لو مل تكن من األطراف املوقعة على االتفاقية.
ويتوقف النجاح يف بلوغ األهداف املنصوص عليها يف االتفاقية على اعتماد البلد لسياسات إمكانية النفاذ واملسارعة إىل تنفيذها.
واألمر منوط بكل بلد الختاذ قرار بشأن السياسات ذات الصلة وتوقيت تنفيذها وفقا ملا تنفرد به من ظروف .ومن شأن هذه
السياسة النموذجية إلمكانية النفاذ إىل شبكة الويب أن تساعد البلدان على فهم اخلطوات واملتطلبات العمومية وأن توفر هلا
اإلرشاد يف اجملاالت اليت ميكن فيها تعديل السياسات القائمة أو وضع سياسات جديدة ملراعاة الظروف الوطنية.
واهلدف من أي سياسة إلمكانية النفاذ إىل شبكة الويب هو إزالة احلواجز أمام األشخاص ذوي اإلعاقة يف استخدام مواقع
الويب .مثال ذلك أن املكفوفني أو ضعاف البصر دحتاجون إىل مواقع ويب متوافقة مع قارئات الشاشة اليت تقرأ النص جهرا،
وتوفر بدائل نصية لوصف الصور ،وتسمح بتغيري حجم النص والصور وتنسيق الصفحات وتوفر معينات بديلة لتصفح شبكة
الويب .ودحتاج الصم أو ضعاف السمع إىل عروض نصية ألي حمتوى منطوق ،مبا يف ذلك أشرطة الفيديو ومشغالت الوسائط
وتطبيقات الويب ) .(appsوقد دحتاج األشخاص الذين يعانون من إعاقة حركية إىل مزيد من الوقت إلجناز املهام على موقع
ويب وإىل آليات تصفح مبسطة متوافقة مع لوحة املفاتيح فقط ووظائف حتكم يف الصفحة تسمح باستخدام أجهزة إدخال
بديلة176.
وميكن تنفيذ سياسات شبكة الويب من جانب هيةة تنسيق حكومية ،مثل وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 177،وذلك
كجزء من إجراءات احلوكمة اإللكرتونية .وبديال من ذلك ،قد تعتمد الوزارات القطاعية سياسات نفاذ إىل مجيع مواقع الويب
اليت تقع حتت مسؤوليتها .مثال ذلك ،قد تنفذ وزارات الرتبية والتعليم سياسات النفاذ إىل شبكة الويب للجامعات الوطنية
ووزارات املالية بالنسبة لكل مواقع الويب ذات الصلة باجلمارك والضرائب .وعالوة على ذلك ،قد تقرر البلدان أن تعتمد
سياسات نفاذ إىل الويب قائمة بذاهتا أو أن تدمج هذه السياسات ضمن مبادئ توجيهية عامة بشأن مواقع احلكومة على
_______________
176

ملزيد من املعلومات عن احتياجات إمكانية النفاذ ملختلف أنوا

use-web/diversity.html

مستعملي شبكة الويب ،انظر املوقع www.w3.org/WAI/intro/people-

 177اهلند مثال على البلد الذي أدجمت فيه سياسة النفاذ إىل شبكة الويب يف مبادئ توجيهية وطنية خبصوص مواقع الويب كجزء من تدابري
احلوكمة اإللكرتونية يف اهلند حتت مسؤولية دائرة تكنولوجيا املعلومات التابعة لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
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الويب .والغرض من هذه السياسة النموذجية إلمكانية النفاذ إىل شبكة الويب هو أن تكون مرنة مبا فيه الكفاية الستخدامها
من جانب طائفة من أصحاب املصلحة واألطر املؤسسية احلكومية.
واهلدف من هذه السياسة النموذجية هو مساعدة البلدان على وضع إطار سياسة يعزز إمكانية النفاذ إىل مواقع احلكومة
على الويب لألشخاص ذوي اإلعاقة باختاذ اخلطوات التالية:
اعتماد سياسة إلمكانية النفاذ إىل شبكة الويب ،إما يف شكل وثيقة قائمة بذاهتا أو بدجمها يف سياسة قائمة؛

التشاور مع األشخاص ذوي اإلعاقة على وضع سياسة إلمكانية النفاذ إىل شبكة الويب؛

توعية األشخاص ذوي اإلعاقة ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة هبذه السياسة وباملواقع احلكومية امليسورة النفاذ

يف شبكة الويب؛
حتديد اهليةة املسؤولة اليت تراقب وتضمن تنفيذ هذه السياسة إلمكانية النفاذ إىل شبكة الويب؛

ضمان امتثال املواقع احلكومية على الويب للمعايري الدولية إلمكانية النفاذ إىل شبكة الويب؛

حتديد مجيع املواقع احلكومية على الويب وتقييم مجيع املواقع اليت تغطيها هذه السياسة؛

قيام الوكاالت احلكومية بتحديث سياسات املشرتيات للتأكد من أن مجيع عقود خدمات تطوير مواقع الويب تشرتط

مواقع ويب ميسورة النفاذ؛
توفري التدريب ملطوري مواقع الويب على إمكانية النفاذ إىل شبكة الويب؛

توفري اإلرشاد بشأن أدوات وإجراءات اختبار إمكانية النفاذ؛

جعل املواقع احلكومية ميسورة النفاذ لألشخاص ذوي خمتلف أنوا اإلعاقة؛

رصد التقدم احملرز يف إمكانية النفاذ إىل مواقع الويب احلكومية ونشر التقارير عنه؛

تشجيع الكيانات اخلاصة اليت تقدم خدمات مواقع الويب والتطبيقات واحملتوى إىل اجلمهور على أن تأخذ يف االعتبار

على أساس طوعي مجيع جوانب إمكانية نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة؛
توفري اإلرشاد واحلوافز ملؤسسات التعليم واجلمعيات املهنية لتطوير دورات لطالب علوم احلاسوب واملتخصصني

يف تكنولوجيا املعلومات بشأن إمكانية النفاذ إىل شبكة الويب.
ونظرا خلطوات التقدم السريع يف التطورات التكنولوجية ،تشجع البلدان على اعتماد عمليات إلجراء استعراضات دورية للسياسة
بعد اعتمادها ،لتسخري هذه الفرص التكنولوجية على أفضل وجه.
السياسات الوطنية إلمكانية النفاذ إلى شبكة الويب :األطر المؤسسية والتشريعية
يتعني على البلدان أن تقرر مكان سياسة إمكانية النفاذ إىل شبكة الويب يف إطارها املؤسسي والسياسايت والتشريعي.
وحيثما توضع التشريعات بشأن إمكانية النفاذ إىل شبكة الويب ،هناك تغاير كبري يف السياق القطاعي ونو الصك التشريعي
املستخدم يف خمتلف البلدان.
ومن اخليارات املتاحة للبلدان:
(أ) اإلحالة إىل إمكانية النفاذ إىل شبكة الويب يف إطار تشريعات حمددة ،مثال ذلك يف واحد أو أكثر من اجملاالت
التالية :تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واحلكومة اإللكرتونية واملشرتيات العامة والصحة والتعليم و/أو التشريعات
القطاعية األخرى؛
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(ب) معاجلة إمكانية النفاذ إىل الويب ،صراحة أو ضمنا ،يف إطار مكافحة التمييز وتشريعات املساواة املوجهة حنو النفاذ
املنصف إىل السلع واخلدمات من قبل األشخاص ذوي اإلعاقة على حنو أعم .وميكن هلذا النهج أن مينح األشخاص
ذوي اإلعاقة ،فرديا أو مجاعيا ،احلق يف التماس التعويض إذا تعذر عليهم النفاذ إىل خدمة عامة مقدمة عرب اإلنرتنت.
السياسات الوطنية إلمكانية النفاذ إلى شبكة الويب :المعايير الوطنية مقابل المعايير الدولية
النهج املتبع يف هذه السياسة النموذجية هو تطبيق اإلصدارات الراهنة من املعايري الدولية األكثر حجية لتجنب أي "ختلف
تنظيمي" وكذلك املشاكل احملتملة لدوائر الصناعة واملستهلكني إذا كان ألي بلد بعينه أن يضع متطلبات متميزة غري متوائمة
إلمكانية النفاذ إىل شبكة الويب .وذلك ألن وضع معايري تنظيمية حمددة للنفاذ إىل شبكة الويب قد يتطلب أوال تعديل 'قانون
التمييز إزاء ذوي اإلعاقة' أو 'قانون تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت' يف البلد لتوسيع نطاقه وتوفري الصالحية لوضع "معايري
اإلعاقة" .ويف حال تعديل قانون تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مثال ،هنالك حتديات يف تنظيم اإلنرتنت من حيث الوقت
الالزم لعمليات وضع املعايري األخرى املنصوص عليها يف القانون املذكور واإلطار املؤسسي الذي ينطوي عموما على إنشاء
مكتب وطين للمعايري يرمي إىل تناول اعتماد ومط املعدات – وهو جمال سريع التغري.
وفيما يتعلق باملعايري الدولية ،تشري السياسة احلالية إىل املعيار  WCAG 2.0وإىل ما يعادله  .ISO/IEC 40500:2012ومن الناحية
العملية ،وبينما يكون املرجع  ISOضروريا ملواءمة املعايري الدولية والوطنية ،فإن املرجع  WCAG 2.0ميكن الوكاالت احلكومية
من دمج أحدث التطورات يف جمال إمكانية النفاذ إىل شبكة الويب يف بيةة تكنولوجيا متغرية بسرعة.
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سياسة نموذجية إلمكانية النفاذ إلى شبكة الويب
1

•
•
•
•
•
•

•
2
1.2

2.2

تعاريف

"الوثيقة اإللكترونية" تشري إىل ملفات قابلة للتنزيل ميكن للمستعمل االطال عليها أو طباعتها أو مألها خارج
اخلط أو على اخلط.
"المستوى  "Aيشري إىل مستوى احلد األدىن من التوافق الذي جيب على موقع ما على شبكة الويب أن يفي به
من حيث املبادئ التوجيهية إلمكانية النفاذ إىل حمتوى الويب ) ،(WCAGأو توفري صيغة بديلة متوافقة من املستوى .A
"المستوى  "AAيشري إىل املستوى املتوسط من التوافق الذي جيب على موقع ما على شبكة الويب أن يفي به بعد
أن يكون قد أوىف جبميع معايري جناح املستوى  Aواملستوى  AAمن حيث املبادئ التوجيهية  ،WCAGأو توفري صيغة
بديلة متوافقة من املستوى .AA
"المستوى  "AAAيشري إىل أعلى مستوى من التوافق الذي جيب على موقع ما على شبكة الويب أن يفي به بعد
أن يكون قد أوىف جبميع معايري جناح املستوى Aواملستوى  AAواملستوى  AAAمن حيث املبادئ التوجيهية ،WCAG
أو توفري صيغة بديلة متوافقة من املستوى 178 .AAA
"القطاع العام" يشري إىل الوزارات والدوائر احلكومية الوطنية واحلكومة احمللية والوكاالت احلكومية أو الوكاالت العامة
األخرى اليت تقدم خدمات احلكومة اإللكرتونية واالتصاالت للجمهور وكذلك املوارد التعليمية العامة عرب مواقع
شبكة الويب والربيد اإللكرتوين وخدمة الرسائل القصرية ) (SMSوغريها من وسائل االتصاالت اإللكرتونية179.
"الموقع على شبكة الويب" يشري إىل جمموعة كاملة من امللفات اإللكرتونية امليسورة النفاذ من خالل اسم ميدان.
وهي تشمل مجيع صفحات االستقبال يف موقع الويب والصفحات (مبا يف ذلك تطبيقات وخدمات الويب واحملتوى
املتولد ديناميا) احملال إليه من صفحات االستقبال يف موقع الويب وتطبيقات الويب امليسورة النفاذ من صفحات
الويب هذه.
"المبادئ التوجيهية إلمكانية النفاذ إلى محتوى الويب  "2.0أو " "WCAG 2.0تشري إىل معيار شبكة الويب
الذي وضعته مبادرة النفاذ إىل شبكة الويب ) (WAIالتابعة الحتاد الشبكة العاملية )180.(W3C

توطئة

النفاذ إىل شبكة الويب أمر بالغ األمهية جلميع أفراد اجملتمع ،مبن فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة .وتؤثر مسائل إمكانية
النفاذ إىل اإلنرتنت وحمتوى وخدمات الويب على طائفة واسعة من األشخاص ذوي اإلعاقة ،مبن فيهم األشخاص
ذوو اإلعاقة من حيث السمع واإلدراك والرباعة والكالم والرؤية.
وميكن حتقيق نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل شبكة الويب واستخدامها من خالل تطبيق معايري الويب امليسورة
النفاذ ،وذلك من أوىل مراحل التصميم عرب تطوير مواقع الويب واالستمرار من خالل تعهد صفحات الويب وتعزيزها.

_______________

 178مالحظة :ال يوصي املعيار  ISO/IEC 40500:2012باشرتاط مستوى التوافق  AAAكسياسة عامة ملوقع بأكمله ألنه ليس من املمكن تلبية
مجيع معايري جناح املستوى  AAAلبعض احملتويات.
 179ينبغي للهيةة التنظيمية أن تسرد كل املؤسسات احلكومية اليت ينطبق عليها ذلك أو أن تستخدم مرجعا يف التشريعات إذا كانت هناك
تشريعات معمول هبا بشأن اخلدمات العامة.
 180هذا املعيار متاح يف املوقع  www.w3.org/TR/WCAG20/ومدرج يف املوقع  .www.w3.org/WAI/intro/wcagوهو مشار إليه أيضا
مبثابة الصيغة  2.0من املبادئ التوجيهية  ISO/IEC 40500:2012إلمكانية النفاذ إىل حمتوى الويب ،وهي متاحة يف املوقع:
www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=58625
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3.2

4.2

5.2

3
1.3

واهلدف من هذه السياسة هو متكني األشخاص ذوي اإلعاقة من تصفح شبكة الويب والتفاعل معها .وهذا شرط
هام من شروط السياسات الوطنية للخدمة الشاملة والنفاذ الشامل اليت تسعى إىل زيادة استخدام تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،والنطاق العريض على وجه اخلصوص ،بغض النظر عن اجلهاز (حاسوب مكتيب أو لوحي أو جهاز
متنقل ،وما إىل ذلك) وضمان الشمول الرقمي جلميع فةات السكان .
وتقوم هذه السياسة على املبادئ األربعة لنفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الواردة
يف الصيغة  2.0من املبادئ التوجيهية للنفاذ إىل حمتوى الويب )( (W3C/WAIكذلك املعيار )ISO/IEC 40500:2012
وهي:
قابلية اإلدراك  -جيب تقدمي املعلومات ومكونات واجهة املستعمل بأساليب ميكن للمستعملني إدراكها.
(أ)
وهذا يعين ضرورة أن متكن املعلومات والواجهة املستعملني من إدراك املعلومات املقدمة (حبيث ال تكون
خفية جلميع حواسهم)؛
(ب) قابلية التشغيل – جيب أن تكون مكونات واجهة املستعمل والتصفح قابلة للتشغيل .وهذا يعين أن مجيع
مكونات الواجهة ميكن تشغيلها من قبل املستعمل (حبيث ال تتطلب الواجهة تفاعال ال يستطيع املستعمل
أداءه)؛
قابلية الفهم – جيب أن تكون معلومات وتشغيل واجهة املستعمل مفهومة .وهذا يعين تقدمي واجهة
(ج)
بأسلوب ميكن املستعمل من فهم املعلومات فضال عن تشغيل واجهة املستعمل (حبيث يكون احملتوى أو
التشغيل ضمن إمكانية فهمهم)؛
المتانة – جيب أن يكون احملتوى متينا مبا فيه الكفاية حبيث ميكن تفسريه على حنو موثوق من قبل جمموعة
(د)
متنوعة واسعة من املستعملني ،مبا يف ذلك التكنولوجيات املساعدة .وهذا يعين أن املستعملني جيب أن
يكونوا قادرين على النفاذ إىل احملتوى مع تقدم التكنولوجيات (نظرا لتطور التكنولوجيات وعمالء املستعمل،
ينبغي أن يبقى احملتوى قابال للنفاذ).
يتضمن املعيار  (ISO/IEC 40500:2012) WCAG 2.0اثين عشر توجيها مصنفا حبسب هذه املبادئ األربعة .وهناك
لكل مبدأ توجيهي معايري جناح قابلة لالختبار ،وهي على ثالثة مستويات A :و AAو .AAAوينطبق املستويان A
و AAعلى مجيع مواقع الويب ،ولكن العديد من معايري النجاح من املستوى  AAAغري قابلة للتطبيق أو غري مناسبة
لعدد كبري من مواقع الويب ،مبا يف ذلك العديد من املواقع اليت توفرها احلكومة .ومعايري النجاح هذه هي األساس
لتحديد املطابقة مع املعيار  .(ISO/IEC 40500:2012) WCAG 2.0وتنطبق معايري النجاح عموما على تكنولوجيات
ويب خمتلفة (من قبيل  HTMLو CSSو JavaScriptوغريها) وهناك أساليب متعددة لتوافق مواقع الويب مع املعيار
 .WCAG 2.0ومع ذلك ،جيب على القطا العام أن يكفل وفاء كل صفحة ويب من مواقعه على الويب مبتطلبات
التوافق مع املعيار 181.(ISO/IEC 40500:2012) WCAG 2.0

تاريخ النفاذ والتطبيق

ميكن اإلشارة إىل هذه السياسة بأهنا "سياسة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للنفاذ إىل شبكة الويب" أو "سياسة
النفاذ إىل شبكة الويب" ،وسوف تدخل حيز النفاذ فور نشرها يف [املنشور احلكومي الرمسي].

_______________
181

االسرتاتيجية االنتقالية إلمكانية النفاذ إىل شبكة الويب يف أسرتاليا:

implementation/index.html
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2.3

3.3

4.3

5.3

تنطبق سياسة النفاذ إىل شبكة الويب على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اخلدمات العامة وبذلك تنطبق
على مواقع الويب للقطا العام 182والوثائق اإللكرتونية املتاحة للجمهور يف مواقع الويب للقطا العام183.
ومن مث تنطبق هذه السياسة على مجيع صفحات الويب وتطبيقات مواقع الويب ومواقع الويب اليت حتتوي على
معلومات وخدمات حكومية على اخلط أو توفر سبل النفاذ إليها حتت سلطة [اهليةة املسؤولة] 184.والتوافق مطلوب
يف مجيع مواقع الويب احلكومية الواقعة حتت سلطة [اهليةة املسؤولة] [أو اليت تشغلها [احلكومة]/وزارة القطا ] ،أو
[احلكومة احمللية] أ [الكيانات العامة] وكذلك تلك اليت تشغلها بالنيابة عن [احلكومة/وزارة القطا ] كيانات غري
حكومية يف إطار أي ميدان .وهذا يشمل املواقع اخلارجية (اليت تواجه اجلمهور أو اخلاصة) والداخلية (األوساط
املغلقة) .أي أن التوافق مطلوب لكل مواقع اإلنرتنت واإلنرتانت واإلكسرتانت.
وتتطلب هذه السياسة أيضا من [اهليةة املسؤولة] أن تعزز بني الوكاالت ذات الصلة وكيانات القطا اخلاص اعتماد
املعيار  (ISO/IEC 40500:2012) WCAG 2.0على أساس طوعي من خالل برامج التوعية والتدريب بالتعاون
مع اجلمعيات املهنية ومنظمات وضع املعايري ومنظمات األعمال .وينبغي هلذه الربامج الطوعية أن تعزز التوافق على
غرار ما تشمله هذه السياسة بني مواقع الويب للقطا اخلاص.
تنص [األحكام ذات الصلة من التشريع] على أن [اهليةة املسؤولة ]185هي املسؤولة عن رصد وتعزيز االستخدام
الفعال لتكنولوجيا املعلومات ) (ITوحتديدا لدعم تقدمي خدمات احلكومة اإللكرتونية إىل املواطنني ،مبا يف ذلك نفاذ
األشخاص ذوي اإلعاقة إىل حمتوى شبكة الويب186.

_______________

 182ميكن تكييف ذلك لسياسات إمكانية النفاذ إىل شبكة الويب يف قطاعات حمددة باستبدال "القطا العام" بعبارة [الصحة] [التعليم]
[أو القطاعات األخرى] حسب االقتضاء.
 183ال ينطبق املعيار  WCAG 2.0على الوثائق اإللكرتونية – انظر القسم  11لتعريف إمكانية النفاذ إىل الوثائق.
 184متاشيا مع اهلدف املتمثل يف ضمان إمكانية تكييف هذه السياسة من قبل طائفة من الكيانات تبعا لإلطار القانوين والتنظيمي لبلد ما ،كما
هو موضح يف املقدمة ،يظهر اسم "اهليةة املسؤولة" بني قوسني معقوفني لتحديده حسب االقتضاء .كذلك يتم توفري طائفة من اخليارات لتحديد
اجلهة املسؤولة عن تشغيل املواقع على شبكة الويب .ويالحظ أن املعيار  WCAG 2.0ينطبق على تصفح شبكة الويب املتنقل :انظر
 .www.w3.org/WAI/mobile/وبينما ال يشمل إمكانية النفاذ إىل التطبيقات املتنقلة الكائنة يف األجهزة املتنقلة معيار حمدد ،ينبغي تطبيق نفس
املبادئ املستخدمة يف املعيار  WCAG 2.0والواردة يف البند  4.2على التطبيقات املتنقلة القابلة للتنزيل املتاحة من قبل احلكومة للجمهور :ينبغي
للمستعملني ذوي اإلعاقة أن يكونوا قادرين على إدراك وفهم املعلومات والتصرف إزاءها سواء استقيت بواسطة تطبيق متنقل عن طريق اإلنرتنت
من خمدم حكومي أو باستخدام البيانات املتولدة من اجلهاز؛ وينبغي أن يكون التطبيق املتنقل متينا .وأفضل وسيلة لتحقيق ذلك هي من خالل
االستفادة بشكل كامل من ميزات إمكانية النفاذ املدجمة يف نظم تشغيل اهلواتف املتنقلة الرائدة.
 185يتوقف حتديد "اهليةة املسؤولة" على اإلطار القانوين واملؤسسي للبلد .وهناك عدد من اخليارات ،مبا فيها سياسة إلمكانية النفاذ إىل شبكة
الويب تضعها الوزارة املسؤولة عن االتصاالت و/أو عن احلكومة اإللكرتونية و/أو الوزارة املسؤولة عن اخلدمات العامة واإلدارة (أو يف البلدان اليت
ليس لديها وزارات كهذه من قبل اجلهة املسؤولة عن االتصاالت) ،مع مسامهة كبرية أو حىت املسؤولية من جانب وكالة منفذة مثل وكالة حكومية
لتكنولوجيا املعلومات أو وكالة أخرى حيث يتم التعامل مع مجيع الشؤون الوطنية لتكنولوجيا املعلومات أو وكالة مسؤولة عن إمكانية النفاذ مثل
الوكالة املسؤولة عن قوانني اإلعاقة أو مكافحة التمييز .ومن شأن املركزية يف البلد أن تسهل التنسيق مع منظمات املعايري الدولية مبا يف ذلك معايري
 W3Cو ISOوجتنب التناقضات التشريعية أو التنظيمية – من قبيل كيفية التعامل مع النفاذ إىل احملفوظات .وبديال من ذلك ،ميكن أن تكون كل
وزارة قطا مسؤولة عن إمكانية النفاذ إىل مواقع الويب اخلاضعة ملسؤوليتها ،مثل وزارات الصحة والتعليم .ويف هذه احلالة ،قد يكون لبلد ما العديد
من سياسات النفاذ إىل شبكة الويب (وليس سياسة وطنية) ،تشرف على كل منها وزارة حمددة .ومن شأن "اهليةة املسؤولة" أن تؤثر على الطريقة
اليت يتم هبا نشر سياسة إمكانية النفاذ إىل شبكة الويب ومكانتها القانونية وإمكانية إنفاذها.
 186جيب تعديل هذا احلكم ليتناسب مع اإلطار القانوين واملؤسسي يف كل بلد .والنهج املثايل هو مركزية الوظيفة وأن يكون لدى البلدان
وزارة/وكالة رائدة تقود العملية وتدعم كل الوكاالت احلكومية .وقد وضع كل من حكومة أسرتاليا وكوريا اجلنوبية هنجا فعاال إلمكانية النفاذ إىل
شبكة الويب للحكومة اإللكرتونية يف مجيع الوكاالت ،بقيادة فريق تنسيق واحد .ومع ذلك ،وحيثما كانت وزارة القطا هي "اهليةة املسؤولة"،
ميكن تعديل احلكم كما يلي" :ينص [احلكم التشريعي ذو الصلة] على أن [اهليةة املسؤولة] هي اجلهة املسؤولة عن رصد وتعزيز االستخدام الفعال
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1.4

2.4

جيوز [للهيةة املسؤولة] أن تستعرض و/أو حتدث و/أو تعدل هذه السياسة بانتظام بناء على الدروس املستخلصة
من تنفيذها األويل وتطور املعايري وتوفر حلول التكنولوجيا اجلديدة وإمكانية النفاذ إىل الويب وتنمية مهارات النفاذ
بني املهنيني يف جمال تكنولوجيا املعلومات .وكحد أدىن ،تستعرض هذه السياسة كل مخس سنوات وحتدث
حسب احلاجة.

الوالية الوطنية للنفاذ إلى شبكة الويب

[البلد] طرف موقع على اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ("االتفاقية") اليت دخلت حيز النفاذ
يف مايو  187.2008وتقر هذه االتفاقية بإمكانية النفاذ كشرط لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة من التمتع الكامل
جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وتتطلب من األطراف املوقعة أن تعتمد التدابري املالئمة لنفاذ األشخاص
ذوي اإلعاقة ،على قدم املساواة مع غريهم ،إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدمات الطوارئ وخدمات
اإلنرتنت 188.وهكذا فإن االلتزام قائم لضمان إمكانية النفاذ الكامل جلميع املواطنني إىل مجيع مواقع الويب العامة.
ويشمل ذلك:
" 1.1.4تزويد األشخاص ذوي اإلعاقة باملعلومات املوجهة لعامة الناس باستعمال األشكال والتكنولوجيات السهلة
املنال واملالئمة ملختلف أنوا اإلعاقة يف الوقت املناسب ودون حتميل األشخاص ذوي اإلعاقة تكلفة
إضافية" على النحو املبني يف املادة ( 21أ)؛
" 2.1.4قبول وتيسري قيام األشخاص ذوي اإلعاقة يف معاملتهم الرمسية باستعمال لغة اإلشارة وطريقة برايل وطرق
االتصال املعززة البديلة ومجيع وسائل وطرق وأشكال االتصال األخرى سهلة املنال اليت خيتاروهنا بأنفسهم"
على النحو املنصوص عليه يف املادة ( 21ب)؛
" 3.1.4تشجيع إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل تكنولوجيات ونظم املعلومات واالتصال اجلديدة،
مبا فيها شبكة اإلنرتنت" كما هو منصوص عليه يف املادة ( 2.9ز)؛
" 4.1.4تشجيع تصميم وتطوير وإنتاج وتوزيع تكنولوجيات ونظم معلومات واتصاالت ميكن لألشخاص ذوي
اإلعاقة الوصول إليها ،يف مرحلة مبكرة ،كي تكون هذه التكنولوجيات والنظم يف املتناول بأقل تكلفة"
على النحو املنصوص عليه يف املادة ( 2.9ح)؛
" 5.1.4كفالة أن تراعي الكيانات اخلاصة اليت تعرض مرافق وخدمات متاحة لعامة اجلمهور أو مقدمة إليه مجيع
جوانب إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إليها" على النحو املنصوص عليه يف املادة ( 2.9ب).
وترمي هذه السياسة إىل حتقيق التنفيذ التدرجيي لألحكام املذكورة أعاله من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
وفقا للفقرة  2من املادة  4بشأن االلتزامات العامة.

_______________

خلدمات [التعليم اإللكرتوين] [الصحة اإللكرتونية] [غريها] اليت تقدمها احلكومة جلميع املواطنني ،مبا يف ذلك نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل
حمتوى شبكة الويب.
 187عندما ال يكون البلد من البلدان املوقعة على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ميكنه أن يستخدم دستوره أو التشريعات اخلاصة حبماية
املستهلك أو مكافحة التمييز أو املشرتيات أو النفاذ إىل املعلومات أو اخلدمة الشاملة والنفاذ الشامل أو التشريعات األخرى ذات الصلة (أو أي
مزيج منها) كأساس للوالية على النحو املنصوص عليه يف األقسام التالية.
 188على النحو احملدد يف املادة  9من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
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يدعم دستور [البلد] احلق يف املساواة أمام القانون .وهذا يشمل التمتع الكامل وعلى قدم املساواة جبميع احلقوق
واحلريات .ولتعزيز حتقيق املساواة ميكن اختاذ التدابري التشريعية وغريها من التدابري اليت ترمي إىل محاية أو دعم
األشخاص أو فةات األشخاص احملرومني بسبب التمييز اجلائر189.
ومثة عدد من السياسات والصكوك التشريعية اليت حتتوي على أحكام رئيسية تدعم اهلدف املعلن هلذه السياسة
وهو متكني األشخاص ذوي اإلعاقة من النفاذ إىل مواقع الويب .وهي تشمل190:
[سياسة/تشريعات محاية املستهلك ،اقتباس ،وصف خمتصر]
•
[سياسة/تشريعات مكافحة التمييز ،اقتباس ،وصف خمتصر]
•
[سياسة/تشريعات املشرتيات ،اقتباس ،وصف خمتصر]
•
[سياسة/تشريعات النفاذ إىل املعلومات ،اقتباس ،وصف خمتصر]
•
[سياسة/تشريعات األشخاص ذوي اإلعاقة ،اقتباس ،وصف خمتصر]
•
[سياسة/تشريعات أخرى ،مبا فيها سياسة/تشريعات قطاعية ،اقتباس ،وصف خمتصر].
•

أهداف سياسة النفاذ إلى شبكة الويب

الغرض من هذه السياسة هو توفري التواصل الفعال عرب شبكة الويب لضمان نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل
املعلومات على قدم املساواة مع اآخرين ،وذلك من خالل:
اختاذ تدابري إلزامية لضمان متتع األشخاص ذوي اإلعاقة بالنفاذ ،على قدم املساواة مع اآخرين ،إىل مواقع الويب
للقطا العام واخلدمات والتطبيقات واحملتوى؛
تشجيع الكيانات اخلاصة اليت تقدم خدمات الويب والتطبيقات واحملتوى إىل اجلمهور على أن تأخذ يف االعتبار
على أساس طوعي مجيع جوانب نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة؛191
حتديد إطار مؤسسي وإداري لضمان التنسيق الفعال مع املنظمات الدولية لوضع املعايري لتعزيز معايري النفاذ إىل
شبكة الويب بني مجيع أصحاب املصلحة املعنيني؛
توفري اإلرشاد واحلوافز ملؤسسات التعليم واجلمعيات املهنية 192لتنظيم دورات لطالب علوم احلاسوب واملهنيني يف جمال
تكنولوجيا املعلومات بشأن النفاذ إىل شبكة الويب.

التوعية

تقع مسؤولية التوعية هبذه السياسة وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف قطا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
على عاتق [اهليةة املسؤولة] وجيب أن تشمل ،يف مجلة أمور ،استعراضا وتقريرا سنويا عن إجنازاهتا من حيث هذه
السياسة ،مبا يف ذلك يف اجتماعات االستعراض مع األشخاص ذوي اإلعاقة193.

_______________

 189تدرج هذه الفقرة املتعلقة بالدستور فقط إذا كانت منطبقة.
 190تضاف/تدرج حسب االقتضاء.
 191اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
 192انظر ،على سبيل املثال ،الرابطة الدولية للمهنيني املعنيني بإمكانية النفاذwww.accessibilityassociation.org ،
 193عندما تقوم بتنفيذ هذه السياسة وزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أو اهليةة التنظيمية الوطنية ،ميكن أن يندرج االستعراض السنوي
يف إطار منتدى سنوي بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لألشخاص ذوي اإلعاقة .ملزيد من املعلومات عن املنتدى السنوي ،انظر الوحدة ،1
القسم .4
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تقع مسؤولية نشر الوعي بأدوات النفاذ إىل الويب املتاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة وبفوائد تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت امليسورة النفاذ لألشخاص ذوي اإلعاقة وباقي أفراد اجملتمع على عاتق [اهليةة املسؤولة] بالتعاون مع
أصحاب املصلحة املعنيني من القطا اخلاص واألوساط األكادميية ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة .وينبغي توفري
املعلومات املتاحة للجمهور بأنساق ميسورة النفاذ (انظر الوحدة  ،1اإلطار .)2

امتثال مواقع الويب لدى القطاع العام لمعايير النفاذ

جيب أن يكون املعيار الواجب تطبيقه هلذه السياسة هو
الالحقة194.
جيب على [اهليةة املسؤولة] أن توفر التدريب والدعم ملؤسسات القطا العام 195لضمان تنفيذ متطلبات النفاذ
إىل شبكة الويب.
ينبغي [للهيةة املسؤولة] أن تدعم تعيني أو توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة كجزء من تنفيذ هذه السياسة196.
جيب على [اهليةة املسؤولة] أن توفر اإلرشادات بشأن إتاحة تطوير النفاذ إىل شبكة الويب وأدوات التنقيح واالختبار
لدعم االمتثال هلذه السياسة يف غضون [ثالثة أشهر] .وجيب حتديث هذه اإلرشادات وفقا لتطورات تكنولوجيا
الويب وأدوات التنقيح واالختبار املتاحة يف السوق197.
اعرتافا بأن االختبار وإزالة أخطاء النفاذ إىل معظم مواقع الويب ميثالن مهمة معقدة تتطلب التنفيذ التدرجيي ،جيب
على [اهليةة املسؤولة] أن تشجع وتوفر اإلرشاد بشأن االختبار وترتيب األولويات وحل أخطاء النفاذ بطريقة معقولة.
حيثما يعهد مبواقع الويب إىل مصادر خارجية من قبل دائرة حكومية أو هيةة عامة ،أو من خالل منح تقدمها إدارة
أو وكالة ،جيب على اإلدارة أو الوكالة احلكومية أن تتأكد من أن مقدمي اخلدمات ملتزمون هبذه املتطلبات خبصوص
إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت198.
WCAG 2.0

( )ISO/IEC 40500:2012وأي من مراجعاته

تقييم مواقع الويب لدى القطاع العام القائمة والخطط االنتقالية بشأن النفاذ

رغبة يف تسهيل تنفيذ هذه السياسة ،قام [البلد] بتقييم ملواقع الويب للحكومة اإللكرتونية والقطا العام القائمة ورأى
أن عدد مواقع الويب اليت تقدم خدمات احلكومة اإللكرتونية واملعلومات للجمهور يف وقت نشر سياسة النفاذ إىل
الويب هذه هو [يدرج عدد املواقع] ،وأن عدد مواقع الويب للقطا العام غري املتاحة للجمهور هو [يدرج عدد
املواقع] .ومثة قائمة كاملة مبواقع الويب هذه والوكاالت املسؤولة ووضع إمكانية النفاذ إىل كل موقع واردة يف امللحق

_______________

 194انظر القسم  2.1الذي يشرح ملاذا تفضل هذه السياسة النموذجية إلمكانية النفاذ إىل شبكة الويب املعايري الدولية.
 195ينبغي لكل سياسة أن حتدد مؤسسات القطا العام ذات الصلة اليت يتعني تدريب موظفيها .وهذا يشمل مثال مجيع مؤسسات القطا العام
يف حال وجود سياسة حوكمة إلكرتونية وطنية حتت مسؤولية وزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أو مجيع املستشفيات والعيادات والصيدليات
العامة يف حال وجود سياسة لقطا الصحة.
 196بصفة عامة ،يشجع توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة يف كل مستويات التنفيذ ألنه يزيد إىل حد كبري من احتمال املتابعة الكافية والنجاح –
ليس فقط من الناحية التقنية وإوما مبثابة دعاة داخليني أيضا.
 197هناك عدد من أدوات التحرير واالختبار لشبكة الويب اليت ميكن حتديدها وتضمينها كرابط يف موقع اهليةة املسؤولة يف شبكة الويب لتمكني
سهولة االمتثال من جانب احلكومة ،ولنشر الوعي .ومثة أمثلة من األدوات ميكن االطال عليها يف موقع الويب ملبادرة إمكانية النفاذ إىل شبكة
الويب التابعة الحتاد الشبكة العاملية يف.www.w3.org/WAI/RC/tools/complete :
 198انظر أيضا الوحدة  :6إطار السياسة للمشرتيات العامة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت امليسورة النفاذ.
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 :Aقائمة مبواقع الويب للقطا العام والوكاالت أو املنظمات املسؤولة واملشمولة بسياسة النفاذ إىل شبكة الويب هذه
حىت تاريخ نشرها ،وسوف تقوم بتحديثها [اهليةة املسؤولة] سنويا199.
ولدى نشر هذه السياسة ،جيب على كل وكالة تشغيل ملوقع ويب مدرج يف امللحق  Aأن تعني خبري نفاذ إىل شبكة
الويب مسؤوال عن اإلشراف على تنفيذ هذه السياسة بالتنسيق مع [اهليةة املسؤولة].
ينبغي للوكاالت واملنظمات اليت تشغل املواقع املدرجة يف امللحق  Aأن حتدث ،يف غضون [ثالثة أشهر] من نشر
هذه السياسة ،سياسة املشرتيات 200للتأكد من أن مجيع املشرتيات من املنتجات أو الربجميات أو التكنولوجيا أو
اخلدمات ذات الصلة بتطوير أو تصميم أو إنتاج أو االستعانة مبصادر خارجية أو احلفا على مواقعها على شبكة
الويب تشتمل على معايري نفاذ متسقة مع املعيار  (ISO/IEC 40500:2012) WCAG 2.0وتيسري امتثاهلا له إىل أقصى
حد ممكن .وسوف تقدم [اهليةة املسؤولة] اإلرشاد بشأن هذا التحديث لسياسة املشرتيات.
حتدد [اهليةة املسؤولة] ،يف غضون [ثالثة أشهر] من نشر هذه السياسة ،منهجيات ومقاييس االختبار لتقييم إمكانية
النفاذ إىل مواقع القطا العام على شبكة الويب على أساس مستويات التوافق يف املعيار WCAG 2.0
) .(ISO/IEC 40500:2012وينبغي هلذه املقاييس أن تسمح مبقارنات متسقة عرب جماالت اهتمام احلكومة وعلى مر
الزمن لقياس التقدم احملرز.
ينبغي لإلدارات والوكاالت واملنظمات اليت تشغل املواقع املدرجة يف امللحق  ،Aيف غضون [ستة أشهر] من نشر
هذه السياسة ،استكمال تقييم منهجي ملواقعها وللبنية التحتية هلذه املواقع ومهارات ومعارف موظفيها استعدادا
لتطبيق املعيار  .(ISO/IEC 40500:2012) WCAG 2.0وجيب تقدمي تقرير عن االمتثال يلخص نتائج هذا التقييم
إىل [اهليةة املسؤولة] مبا يف ذلك نتائج اختبار التوافق باتبا املنهجيات واملقاييس احملددة من قبل [اهليةة املسؤولة].
تقوم [اهليةة املسؤولة] ،يف غضون [تسعة أشهر] من نشر هذه السياسة ،بتوليف التقارير املقدمة وفقا للبند  5.8من
أجل تقدمي حتليل لفجوة النفاذ إىل الويب على الصعيد الوطين مع تقييم حلجم وتعقيد املهام املطلوبة لتحقيق االمتثال
للمعيار  (ISO/IEC 40500:2012) WCAG 2.0ووضع اخلطط االنتقالية والتدريب التقين واحللول واملواد الالزمة
ملساعدة الوكاالت يف انتقاهلا حنو االمتثال للمعيار .(ISO/IEC 40500:2012) WCAG 2.0
ينبغي لإلدارات والوكاالت واملنظمات اليت تشغل املواقع املدرجة يف امللحق  ،Aيف غضون [ 12شهرا] من نشر
هذه السياسة ،أن تضع يف صيغتها النهائية فرادى خطط االنتقال حنو مستويات املطابقة املطلوبة ،مبا يف ذلك
األهداف املرحلية املشفوعة مبقاييس املطابقة .وسوف يتم توليف تلك اخلطط من قبل [اهليةة املسؤولة] وتقامسها مع
مجيع املنظمات الضالعة يف تنفيذ هذه السياسة.

مستويات التوافق للمواقع العمومية على شبكة الويب

توافق [اهليةة املسؤولة] ،استنادا إىل فرادى خطط االنتقال ،على مستويات املطابقة وحسن التوقيت اليت تقرتحها
اإلدارات والوكاالت واملنظمات على أساس مستوى املطابقة  Aأو  AAللمعيار WCAG 2.0
).(ISO/IEC 40500:2012

_______________

 199ينبغي أال يؤخر اشرتاط تقييم إمكانية النفاذ إىل مواقع الويب اعتماد هذه السياسة .وميكن تكييف الفقرة ،بأن تنص مثال على ضرورة إكمال
هذا التقييم يف غضون [ثالثة أشهر] من اعتماد السياسة .والغرض منها على األقل هو توفري الوضوح بشأن الدوائر احلكومية واملؤسسات العامة
اليت تنطبق عليها السياسة .وميكن أن تستخدم أيضا لرصد التنفيذ التدرجيي للسياسة .وعلى هذا النحو ينبغي تكييفها إذا لزم األمر مع مراعاة
السياق اخلاص لكل بلد.
 200انظر الوحدة  :6إطار السياسة للمشرتيات العامة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت امليسورة النفاذ.
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تأخذ متطلبات املطابقة وحسن التوقيت هذه يف االعتبار مدى أمهية كل من احملتوى واخلدمات املقدمة إىل اجلمهور
ومستوى التعقيد للتحديث الرجعي حملتوى الويب ومعماريات مواقع الويب وكذلك قدرة فرادى الوكاالت على تنفيذ
خطط انتقاهلا.
وبغض النظر عن األحكام املذكورة أعاله يف البندين  1.9و:2.9
ينبغي جلميع مواقع القطا العام وصفحات الويب اليت أنشةت بعد [ 12شهرا] من تاريخ نشر هذه
(أ)
السياسة أن تفي مبستوى االمتثال  Aيف املعيار ISO/IEC 40500:2012؛
(ب) جيب أال يتجاوز اجلدول الزمين ملستوى االمتثال  Aجلميع مواقع القطا العام على شبكة الويب [سنتني]
من نشر هذه السياسة؛
جيب أال يتجاوز اجلدول الزمين ملستوى االمتثال [ AAأربع سنوات] من نشر هذه السياسة؛
(ج)
بلوغ املستوى  AAAليس إلزاميا ،ومع ذلك ،فهو مستوى مطابقة قد ينظر فيه كل مديري املواقع .وال
(د)
ميكن اشرتاط مستوى املطابقة  AAAملواقع بأكملها ألنه ليس من املمكن يف كثري من األحيان الوفاء
جبميع معايري النجاح للمستوى  AAAلبعض احملتوى.
ينبغي أن تكون املطابقة وفقا ملعايري النجاح الناظمة يف املعيار  ،WCAG 2.0وليس بناء على وثائق إعالمية داعمة مثل
التقنيات.
تنشر [اهليةة املسؤولة] مرة يف السنة [أو بوترية أخرى حسب االقتضاء] تقرير حالة عن مستوى االمتثال
(أ)
للمعيار  ISO/IEC 40500:2012من أجل مجيع املواقع العمومية على شبكة الويب ،وتوصي باختاذ
اإلجراءات الالزمة لتحقيق أهداف هذه السياسة.

التطبيق بأثر رجعي والمحتوى القائم في المواقع العمومية في شبكة الويب

جيب على مؤسسات القطا العام أن حتدد كل املعلومات الراهنة عن املواقع القائمة وينبغي هلا أرشفة املعلومات املتقادمة
حيثما كان مناسبا .ولتحسني شفافية املعلومات احلكومية ،تشجع الوكاالت على أرشفة املعلومات 'على اخلط'
ألن املواطنني يتوقعون مواصلة النفاذ إىل املعلومات اإللكرتونية.
وعندما تؤرشف صفحة ويب ،جيب أن تبقى متاحة للجمهور يف موقع قطا عام ،ولكن جيب أن تكون حمددة
بوضوح بأهنا مؤرشفة .وينطبق هذا احلكم على حمتوى املواقع اليت توقفت عن العمل ما مل يتوفر هذا احملتوى من
خالل موقع جديد أو موقع آخر للقطا العام.
ال يشرتط يف مواقع الويب وحمتوى الويب اليت أنشةت قبل نشر هذه السياسة واليت تأرشفت أو توقف العمل هبا قبل
مرور [سنة] على نشر هذه السياسة أن تفي باملعيار .(ISO/IEC 40500:2012) WCAG 2.0
تبقى مؤسسات القطا العام مسؤولة عن امتثال كل حمتوى الويب الذي ال ميكن النفاذ إليه ،بغض النظر عن إمكانية
أرشفة بعض عناصره ،وجيب عليها أن تتخذ إجراءات تصحيحية حسب احلاجة .ومع ذلك ،ميكن إتاحة النفاذ
إىل احملتوى املؤرشف حسبما متليه الضرورة وعلى أساس كل حالة على حدة.

الوثائق اإللكترونية المتاحة في المواقع العمومية في شبكة الويب

ضمان النفاذ إىل الوثائق اإللكرتونية املتاحة يف مواقع القطا العام يف شبكة الويب أمر بالغ األمهية لكفالة نفاذ
األشخاص ذوي اإلعاقة إليها على قدم املساواة مع اآخرين .وهذا يشمل كل املعلومات العامة املتاحة يف الوثائق
اإللكرتونية أو أي استمارة مطلوبة الستكمال اإلجراءات اإلدارية.
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ينبغي جلميع اإلدارات والوكاالت العامة اليت تدير مواقع ويب مدرجة يف امللحق  Aالتأكد من أن مجيع املوظفني
الذين يعدون الوثائق يتمتعون بالوعي والتدريب والكفاءة يف استحداث وثائق ميسورة النفاذ واستخدام ضوابط النفاذ
املدجمة يف برجميات اإلنتاجية املكتبية املألوفة ،مبا يف ذلك برجميات معاجلة النصوص وتنسيقها واجلداول احلسابية
وغريها من أدوات إعداد الوثائق الشائعة االستخدام.
ينبغي أن تكون كل الوثائق اجلديدة املستحدثة باستخدام أدوات اإلنتاجية املكتبية الشائعة االستخدام املوصوفة
يف البند  2.11أعاله ميسورة النفاذ يف غضون [ 12شهرا] على األقل من نشر هذه السياسة.
جيب على كل إدارة أو وكالة عامة أن حتدد ،يف خطتها االنتقالية ،عملية للتحقق من إمكانية النفاذ إىل الوثائق
اإللكرتونية الراهنة اليت يستخدمها اجلمهور يف السياق العادي لتعامله مع مواقعها على شبكة الويب ،وإعادة تنقيحها
يف نسق ميسور النفاذ عند احلاجة يف موعد أقصاه [ 24شهرا] من نشر هذه السياسة .وتعفى من هذا احلكم الوثائق
املصنفة على أهنا وثائق مؤرشفة.

أحكام من أجل القطاع الخاص والمجتمع المدني

ينبغي [للهيةة املسؤولة] أن تشجع القطا اخلاص واجملتمع املدين على حتقيق إمكانية النفاذ إىل شبكة الويب والتمسك
باملعايري املنصوص عليها يف هذه السياسة النموذجية للنفاذ إىل شبكة الويب من خالل:
العمل ،بالتعاون مع االحتادات الصناعية وهيةات اجملتمع املدين ،مبا يف ذلك املنظمات املعنية باإلعاقة،
(أ)
على تعزيز الفوائد اليت تعود على منظمات القطا اخلاص واجملتمع املدين العتماد املعيار WCAG 2.0
)(ISO/IEC 40500:2012؛
(ب) التنسيق وتقدمي الدعم لربامج التوعية والتدريب بشأن النفاذ إىل شبكة الويب اليت تنظمها اجلمعيات املهنية
واجملتمع املدين وشركات التدريب اخلاصة واألوساط األكادميية؛
تيسري تبادل الدراية واخلربة واملنهجيات لتحقيق املطابقة مع املعيار (ISO/IEC 40500:2012) WCAG 2.0
(ج)
بني كيانات القطا العام والقطا اخلاص واجملتمع املدين؛
تشجيع موظفي مواقع القطا العام يف شبكة الويب على االنضمام إىل اجلمعيات املهنية أو منظمات
(د)
اجملتمع املدين األخرى اليت تنهض بإمكانية النفاذ إىل الويب.
ينبغي [للهيةة املسؤولة] أن تسعى إىل تشجيع اجلمعيات املهنية يف الصناعة إلصدار مدونات قواعد سلوك طوعية
جتسد أهداف املطابقة واجلداول الزمنية املماثلة لتلك املنصوص عليها يف هذه السياسة ملواقع القطا العام يف شبكة
الويب.
ينبغي [للهيةة املسؤولة] أن تدعم بناء القدرات والربامج التدريبية ملنظمات اجملتمع املدين الضالعة يف جمال تعزيز
إمكانية النفاذ وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وإشراك تلك املنظمات إىل أقصى حد ممكن يف مجيع جوانب تنفيذ
هذه السياسة ،مبا يف ذلك األنشطة التشاورية املنتظمة واالستعراضات السنوية للتقدم احملرز.

المسؤوليات بشأن تنفيذ السياسة

تتوىل [اهليةة املسؤولة] القيام مبا يلي:
الريادة باملثال والوفاء على األقل باحلد األدىن من املتطلبات التقنية إلمكانية النفاذ إىل شبكة الويب؛
(أ)
(ب) تدعيم اخلطط االنتقالية جلميع مواقع القطا العام على شبكة الويب احملددة يف امللحق  Aمن أجل توجيه
تنفيذ هذه السياسة يف مجيع الوكاالت؛

35

تقرير السياسة النموذجية بشأن إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

2.13

3.13

96

توفري التدريب واإلرشاد بشأن تفسري هذه السياسة؛
(ج)
العمل ،يف مجيع اإلدارات والوكاالت احلكومية ،على تقييم وتعزيز احللول التقنية والقوالب يف شبكة الويب
(د)
األكثر فعالية وكفاءة يف ضمان إمكانية النفاذ إىل مواقع الويب؛
توفري اإلرشاد بشأن أدوات اختبار إمكانية النفاذ وإجراءات االختبار حبيث تستخدم مجيع األطراف أدوات
(ه)
متوافقة مع املبادئ التوجيهية املعتمدة لالختبار بغية حتقيق نتائج ومقاييس موحدة؛
وضع أهداف قابلة للقياس بالتشاور مع األشخاص ذوي اإلعاقة ومديري مواقع الويب احلكومية وغريهم
(و)
من أصحاب املصلحة املعنيني (متاشيا مع القسمني  6و 8يف الوحدة  ،)1ورصد ونشر التقدم احملرز
يف مواقع القطا العام على شبكة الويب بناء على قياسه بواسطة اختبارات إمكانية النفاذ ،والتوصية
باإلجراءات الالزمة لتحقيق أهداف هذه السياسة؛
العمل على تدريب وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة يف املشاريع واألنشطة ذات الصلة بالنفاذ
(ز)
إىل شبكة الويب؛
تنظيم اجتما استعراض [سنوي] عن النفاذ إىل شبكة الويب جلميع أصحاب املصلحة املعنيني يف تنفيذ
(ح)
هذه السياسة من أجل تبادل املعلومات عن التقدم احملرز واملمارسات الفضلى واحللول.
تقع على عاتق دائرة نظم املعلومات ومديري مواقع الويب يف الوكاالت املدرجة يف امللحق  Aمسؤولية القيام مبا يلي:
ضمان االمتثال هلذه السياسة؛
(أ)
(ب) إعداد اخلطط االنتقالية للنفاذ؛
اختيار وتنفيذ احللول حلل قضايا تصميم مواقع الويب أو مواطن القصور يف نظم إدارة احملتوى؛
(ج)
ضمان توفر أدوات التأليف على شبكة الويب اليت تدعم إنتاج احملتوى امليسور النفاذ على شبكة الويب؛
(د)
أمتتة النفاذ لتمكني املؤلفني من التحقق إىل أقصى حد ممكن يف الوقت الفعلي؛
(ه)
تدريب املستعملني واملوظفني داخليا على النفاذ إىل شبكة الويب؛
(و)
تنظيم االختبار املستمر إلمكانية النفاذ إىل مواقعهم على شبكة الويب؛
(ز)
معاجلة مسائل إمكانية النفاذ املستبانة حملتوى الويب الذي يديرونه.
(ح)
تقع على عاتق اإلدارات والكيانات األخرى اليت تسهم يف توفري حمتوى الويب والوثائق اإللكرتونية إلدراجها يف مواقع
الويب العمومية مسؤولية القيام مبا يلي:
ضمان تدريب موظفي التحرير على إنتاج صفحات الويب والوثائق امليسورة النفاذ ،وحيثما أمكن
(أ)
باستخدام الربجميات اليت تدعم إنتاج احملتوى امليسور النفاذ باتبا الن هج املوضحة يف الصيغة  2.0من
املبادئ التوجيهية إلمكانية النفاذ إىل أدوات التأليف؛
(ب) التأكد من أن احملتوى الذي يقدمونه للنشر ميتثل هلذه السياسة؛
معاجلة املسائل املتعلقة بإمكانية النفاذ إىل حمتوى الويب الذي يؤلفونه أو ينتجونه؛
(ج)
التماس املساعدة الداخلية أو اخلارجية لتأليف و/أو اختبار احملتوى.
(د)
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2.14

15

األهداف ومتطلبات اإلبالغ

باإلضافة إىل الرصد والتقييم الذي جتريه [اهليةة املسؤولة] مبا يتماشى مع البند  1.13أعاله ،ينبغي حتديد أهداف
مرحلية لقياس القدرة على تنفيذ سياسة إمكانية النفاذ إىل شبكة الويب (من قبيل وضع امليزانيات وبرامج التدريب
الالزمة).
الوصول إىل املعلومات عن إمكانية نفاذ األوساط املعنية باإلعاقة إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أمر بالغ
األمهية لضمان فعالية استعراضات تدابري سياسة النفاذ يف املستقبل واستناد تدخالت السياسة إىل األدلة .ولتحقيق
ذلك ،ينبغي للهيةة التنظيمية الوطنية أن حتدد متطلبات اإلبالغ إلحاطة أوساط اإلعاقة علما مبتطلبات النفاذ الواردة
يف هذه السياسة .وينبغي إجراء استعراض شامل من قبل [اهليةة املسؤولة] جلميع متطلبات اإلبالغ للتأكد من مجع
البيانات الصحيحة فيما يتعلق بإمكانية نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة ،على املستوى الصحيح من التفصيل وعلى
فرتات معقولة.

االستعراض الدوري

نظرا لسرعة التطورات التكنولوجية وتغريات ظروف السوق ،جيب أن تستعرض هذه السياسة كل سنتني على األقل.
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الملحق  :Aقائمة بمواقع القطاع العام في شبكة الويب والوكاالت أو المنظمات المسؤولة
التي تشملها سياسة إمكانية النفاذ إلى شبكة الويب حتى تاريخ النشر
[تدرج القائمة هنا]
الوكالة
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موقع الويب

URL

تاريخ اإلنشاء

معلومات االتاال
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الملحق  :Bالموارد من أجل تنفيذ السياسات والمراجع التقنية

201

مقدمة إلمكانية النفاذ إلى شبكة الويب
ملخص :مقدمة إلمكانية النفاذ إىل شبكة الويب
المرجعwww.w3.org/WAI/intro/accessibility :
الكلمات الرئيسية :إمكانية النفاذ إىل شبكة الويب
الجمهور المستهدف :مطورو شبكة الويب؛ واضعو سياسة النفاذ؛ كل الناس
ملخص :كيف يستخدم األشخاص ذوو اإلعاقة شبكة الويب
المرجعwww.w3.org/WAI/intro/people-use-web :
الكلمات الرئيسية :اإلعاقة؛ النفاذ إىل شبكة الويب؛ التكنولوجيا املساعدة
الجمهور المستهدف :كل الناس
ملخص :حملة عامة عن إمكانية النفاذ إىل شبكة الويب لواضعي السياسة
المرجعwww.e-accessibilitytoolkit.org/toolkit/technology_areas/websites :
الكلمات الرئيسية :إمكانية النفاذ إىل شبكة الويب؛ وضع السياسة
الجمهور المستهدف :واضعو السياسة
ملخص :املنظور التجاري إلمكانية النفاذ
المرجعwww.w3.org/WAI/bcase/ :
الكلمات الرئيسيةW3C :؛ إمكانية النفاذ؛ املنظور التجاري
الجمهور المستهدف :مطورو شبكة الويب؛ مديرو تنفيذ تكنولوجيا املعلومات؛ الناشطون يف اجملال
املعايري واملبادئ التوجيهية
ملخص :املبادئ التوجيهية إلمكانية النفاذ إىل حمتوى الويب ( )WCAGالصيغة ( 2.0املعيار)
المرجعwww.w3.org/TR/WCAG/ :
الكلمات الرئيسية :إمكانية النفاذ إىل شبكة الويب؛ WCAG
الجمهور المستهدف :مطورو شبكة الويب؛ واضعو سياسة النفاذ؛ كل الناس
ملخص :كيفية العمل باملبادئ التوجيهية  :WCAG 2.0مرجع سريع مكيف ملطوري شبكة الويب
المرجعwww.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/ :
الكلمات الرئيسية :إمكانية النفاذ إىل شبكة الويب؛ املبادئ التوجيهية WCAG
الجمهور المستهدف :مطورو شبكة الويب؛ واضعو سياسة إمكانية النفاذ؛ كل الناس
ملخص :حملة عامة عن املبادئ التوجيهية إلمكانية النفاذ إىل حمتوى الويب
المرجعwww.w3.org/WAI/intro/wcag :
الكلمات الرئيسيةW3C :؛ WCAG؛ WAI؛ املبادئ التوجيهية إلمكانية النفاذ
الجمهور المستهدف :مطورو شبكة الويب؛ واضعو سياسة النفاذ
_______________
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ملخص :موارد  W3C-WAIلتنفيذ النفاذ إىل شبكة الويب
المراجع:

Designing for Inclusion www.w3.org/WAI/users/
Implementation Plan for Web Accessibility www.w3.org/WAI/impl/
Involving Users in Web Projects for Better, Easier Accessibility www.w3.org/WAI/users/involving
Evaluating web accessibility www.w3.org/WAI/eval/
Before and After Demonstration (BAD) www.w3.org/WAI/demos/bad/
الكلمات الرئيسية :إمكانية النفاذ إىل شبكة الويب؛ WCAG؛ أدوات النفاذ إىل شبكة الويب؛ طرائق النفاذ إىل شبكة الويب

الجمهور المستهدف :مطورو شبكة الويب؛ واضعو سياسة إمكانية النفاذ؛ كل الناس

ملخص :مراعاة النفاذ إىل شبكة الويب – تدريب ومقاالت ومواد
المرجعwww.webaim.org/ :
الكلمات الرئيسية :إمكانية النفاذ إىل شبكة الويب؛ تدريب؛ مقاالت
الجمهور المستهدف :مطورو شبكة الويب
ملخص :موارد  W3Cبشأن إمكانية النفاذ إىل اخلدمات املتنقلة ،مبا يف ذلك تطبيقات  WCAG 2.0على احملتوى والتطبيقات املتنقلة ،وتطبيق
املبادئ التوجيهية لنفاذ العميل/املستعمل ( )UAAGالصيغة  2.0على واجهات مستعمل التطبيقات املتنقلة
المرجعwww.w3.org/WAI/mobile/ :
الكلمات الرئيسية :اخلدمات املتنقلة؛ إمكانية النفاذ؛ اإلعاقة
الجمهور المستهدف :مطورو شبكة الويب
ملخص :مواد تدريبية  W3Cإلمكانية النفاذ إىل شبكة الويب
المرجعwww.w3.org/WAI/training/ :
الكلمات الرئيسية :التدريب على إمكانية النفاذ إىل شبكة الويب
الجمهور المستهدف :مدربو إمكانية النفاذ إىل شبكة الويب؛ مطورو شبكة الويب؛
ملخص :الدراسة االستقصائية الدولية لسياسات إمكانية النفاذ إىل شبكة الويب
المرجعhttp://g3ict.org/resource_center/publications_and_reports/p/productCategory_whitepapers/subCat_7/id_150 :
الكلمات الرئيسية :الدراسة االستقصائية لسياسات إمكانية النفاذ؛ التنظيم
الجمهور المستهدف :واضعو السياسة
التطورات واالجتاهات
ملخص :املمارسات الفضلى خلدمات شبكة الويب املتنقلة ()MWBP
المرجعwww.w3.org/TR/mobile-bp/ ; www.w3.org/TR/mwbp-wcag/#contents:
الكلمات الرئيسية :شبكة الويب املتنقلة؛ النفاذ؛ املمارسات الفضلى
الجمهور المستهدف :مطورو شبكة الويب
ملخص :حملة عامة عن املبادئ التوجيهية لتطبيقات اإلنرتنت الغنية امليسورة النفاذ
المرجعwww.w3.org/WAI/intro/aria :
الكلمات الرئيسيةW3C :؛ WAI؛ ARIA؛ الوسائط الغنية
الجمهور المستهدف :مطورو شبكة الويب
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الملحق  :Cالمبادئ التوجيهية إلمكانية النفاذ إلى محتوى شبكة الويب ،الايغة

2.0

حتدد 'املبادئ التوجيهية إلمكانية النفاذ إىل حمتوى شبكة الويب' ) (ISO/IEC 40500:2012) - 202(WCAG 2.0كيفية تيسري
النفاذ إىل حمتوى شبكة الويب لألشخاص من ذوي خمتلف أنوا اإلعاقة وكذلك لكبار السن الذين تتغري قدراهتم بسبب
الشيخوخة .وهي غالبا ما تساعد على حتسني قابلية االستخدام جلميع املستعملني .ومع أن هذه املبادئ التوجيهية تشمل عددا
كبريا من املسائل فإهنا ال تستطيع أن تتناول احتياجات كل األشخاص على اختالف أنوا ودرجات وتعدد إعاقاهتم.
وتنطوي الصيغة  WCAG 2.0على  12من التوجيهات املصنفة مبوجب أربعة مبادئ (قابلية اإلدراك ،وقابلية التشغيل ،وقابلية
الفهم ،واملتانة) .ويبني اجلدول الوارد أدناه كيف ميكن هلذه التوجيهات حتسني إمكانية النفاذ للمستعملني على اختالف أنوا
إعاقتهم .وللحصول على معلومات أدق عن فائدة األحكام احملددة يف املبادئ التوجيهية "( WCAG 2.0معايري النجاح")
يف مساعدة األشخاص على اختالف أنوا إعاقتهم ،يرجى البحث عن بند "الفوائد احملددة ملعيار النجاح" متبوعا برقم معيار
النجاح يف "فهم املبادئ التوجيهية 203."WCAG 2.0
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اللغة

قابلية اإلدراك
توفري بدائل نصية للمحتوى غري النصي
توفري عروض نصية ووصف مسعي للفيديو وبدائل أخرى للوسائط املتعددة
استحداث حمتوى ميكن تقدميه بأساليب خمتلفة ،مبا فيها التكنولوجيات
املساعدة ،دون خسارة يف املعىن
تيسري رؤية ومسا احملتوى مبا يف ذلك الفصل بني املشاهد 'األمامية'
و'اخللفية'
قابلية التشغيل
متكني مجيع الوظائف من لوحة املفاتيح
تزويد املستعملني بالوقت الكايف لقراءة واستعمال احملتوى
عدم تصميم احملتوى بطريقة قد تتسبب يف نوبات عصبية
مساعدة املستعملني على التصفح والعثور على احملتوى
قابلية الفهم
جعل حمتوى النص مقروءا وقابال للفهم
تنظيم صفحات الويب حبيث تظهر وتعمل بأساليب ميكن التنبؤ هبا
مساعدة املستعملني على جتنب األخطاء وتصحيحها
املتانة
تعظيم التوافق مع أدوات املستعمل الراهنة واملقبلة ،مبا فيها التقنيات
املساعدة

التعلم

أمثلة ألشكال الضعف واإلعاقة تتناولها المبادئ األربعة
والتوجيهات االثنا عشر في الايغة WCAG 2.0

_______________
www.w3.org/TR/WCAG/ 202
www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/ 203
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الوحدة  :6إطار السياسة للمشتريات العامة لتكنولوجيا المعلومات واالتااالت الميسورة النفاذ
الغرض من هذه السياسة النموذجية هو إرشاد مجيع اهليةات احلكومية املعنية باملشرتيات العامة يف جمال معدات وخدمات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وترمي سياسات املشرتيات العامة اليت تتطلب من الوكاالت احلكومية شراء معدات وخدمات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت امليسورة النفاذ إىل حتقيق هدفني رئيسيني .أوال ميكن للهيةات احلكومية ،بفضل شراء معدات
وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت امليسورة النفاذ ،توفري بيةة عمل ميسورة النفاذ ملوظفيها وخدمات عامة ميسورة
النفاذ للمواطنني .ثانيا ،من شأن املشرتيات العامة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت امليسورة النفاذ أن تفتح سوقا هلذه
التكنولوجيا .فهي تعمل على حتفيز املصنعني ومقدمي اخلدمات على إنتاج تكنولوجيا معلومات واتصاالت ميسورة النفاذ
وتشجع املوردين على ختزين تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت امليسورة النفاذ .وهذا يولد املزيد من املنافسة وخيفض التكاليف
ويعزز إتاحة قدر أكرب من منتجات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت امليسورة النفاذ يف السوق .وتتسم مشرتيات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت امليسورة النفاذ بأمهية كبرية بالنظر إىل أن مخسة عشر يف املائة من سكان العامل يعيشون مع
شكل ما من أشكال اإلعاقة والعديد من البلدان يزداد فيها عدد السكان املسنني الذين يعيشون مع إعاقات مرتبطة بالشيخوخة.
وعالوة على ذلك ،فإن املشرتيات العامة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت امليسورة النفاذ متسقة مع اتفاقية األمم املتحدة
حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
التزامات الدول األطراف في اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في مسائل المشتريات
تعرتف اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة (فيما بعد االتفاقية) بإمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت بوصفها حقا من حقوق اإلنسان (املادة  )9وعامل متكني حلقوق اإلنسان األخرى املنصوص عليها يف مواد أخرى
من االتفاقية.
وكذلك تتطلب املواد ( 4أ) إىل ( 4د) حتت عنوان "االلتزامات العامة" من األطراف املوقعة اختاذ التدابري التشريعية واإلدارية
وغريها من التدابري املالئمة لضمان احرتام هذه احلقوق واالمتنا عن أي عمل أو ممارسة غري متسقة مع االتفاقية .ويطلب من
اهليةات واملؤسسات العامة على وجه اخلصوص العمل وفقا لالتفاقية .وميكن أن تعترب مشرتيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
املعدة الستخدام اجلمهور واليت ال ميكن لألشخاص ذوي اإلعاقة استعماهلا والنفاذ إليها بأهنا خمالفة لالتفاقية.
وتيسريا لتنفيذ االتفاقية ورصدها ،يرتتب على الدول األطراف اإلبالغ عما يلي:
التدابري التشريعية وغريها من التدابري املتخذة لضمان نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة ،على قدم املساواة مع غريهم،

إىل البيةة املادية ووسائل النقل واملعلومات واالتصاالت؛
املعايري واملبادئ التوجيهية التقنية إلمكانية النفاذ اليت وضعت لتحقيق اهلدف املذكور أعاله ،وكذلك األحكام

خبصوص مراجعة الوفاء هبا وفرض عقوبات على عدم االمتثال هلا وما هي املوارد املستخدمة لتشجيع إجراءات
النفاذ؛
استخدام أحكام املشرتيات العامة وغريها من التدابري اليت حتدد متطلبات إمكانية النفاذ اإلجبارية؛

حتديد وإزالة العقبات واحلواجز أمام إمكانية النفاذ داخل كل من القطاعني العام واخلاص؛

خطط النفاذ الوطنية املوضوعة مشفوعة بأهداف ومواعيد هنائية واضحة.

وعالوة على ذلك ،لدى بعض البلدان تشريعات تفرض على الوكاالت احلكومية توظيف نصيب معني من األشخاص ذوي
اإلعاقة .وتوفري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت امليسورة النفاذ شرط ضروري لتيسري النفاذ إىل مكان العمل وهو يعود بفوائد
مجة على الوكاالت احلكومية واملوظفني على السواء.
وهذا هو السياق الذي وضعت فيه وحدة إطار سياسة املشرتيات العامة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت امليسورة النفاذ.
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عناصر سياسة المشتريات العامة لتكنولوجيا المعلومات واالتااالت الميسورة النفاذ
تقر هذه الوحدة بأن تلبية احتياجات نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكن أن تتحقق على
حنو أكفأ من حيث التكاليف بالنظر فيها يف مرحلة مبكرة من عملية الشراء والتطوير .وهذا يتماشى مع الفقرة ( 2ح) يف املادة 9
من االتفاقية اليت تتطلب من البلدان "تشجيع تصميم وتطوير وإنتاج وتوزيع تكنولوجيات ونظم معلومات واتصاالت ميكن
لألشخاص ذوي اإلعاقة الوصول إليها ،يف مرحلة مبكرة ،كي تكون هذه التكنولوجيات والنظم يف املتناول بأقل تكلفة".
وحرصا على الوفاء بالتزامات شراء منتجات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت امليسورة النفاذ ،يتعني على هيةات
املشرتيات العامة القيام مبا يلي:
تضمني بيانات واضحة عن احتياجات إمكانية نفاذ املستعملني يف مجيع إعالنات املناقصات ،استنادا إىل املعايري

املعرتف هبا دوليا؛
تطبيق عمليات تقييم املطابقة املنتظمة والشائعة االستخدام للتحقق من أن منتجات وخدمات تكنولوجيا املعلومات

واالتصاالت اليت يتعني شراؤها تصل إىل املستوى املعلن ملطابقة إمكانية النفاذ.
وعلى صعيد املمارسة العملية ،ميكن حتقيق اخلطوة األوىل من خالل تعداد جمموعة من "بيانات األداء الوظيفي" يف الدعوة
لتقدمي العطاءات متثل احتياجات املستعملني املشار إليها يف معايري إمكانية النفاذ الدولية .ومثة معياران من هذه املعايري ،املعيار
 508يف قانون الواليات املتحدة إلعادة التأهيل (املعيار  )508واملعيار األورويب EN 301 549؛" 204متطلبات إمكانية النفاذ
يف املشرتيات العامة ملنتجات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أوروبا (املعيار  ،)EN 301 549دحتويان على
جمموعة شبه متماثلة من بيانات األداء الوظيفي205.
والغرض من بيانات األداء الوظيفي هو أن تستخدم مبثابة وصف سهل القراءة نسبيا لألداء الوظيفي لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت املطلوب لتمكني املستعملني ذوي اإلعاقة من استبانة وتشغيل وظائف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،ومن
النفاذ إىل املعلومات املقدمة ،بغض النظر عن قدراهتم البدنية أو اإلدراكية أو احلسية .وميكن أن تستخدم هذه البيانات إما
مبثابة متطلبات إلزامية أو معايري إلرساء املناقصة206.
ولةن اختلفت الصياغة والتعريف بني املعيار  508واملعيار  EN 301 549فإن هذين املعيارين يتبعان نفس املنطق من منظور
املستعمل لتحديد ما إذا كان من املمكن تشغيل منتج أو خدمة ما من قبل شخص من ذوي اإلعاقة بقدر ما ميكن ذلك من
قبل شخص دون إعاقة .ومن املهم أن نالحظ أن اللجنة املعنية بإمكانية النفاذ يف الواليات املتحدة واملفوضية األوروبية تعاونا
بشكل غري رمسي على مر الزمن على مواءمة هنجهما يف وضع املعايري للمشرتيات العامة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
امليسورة النفاذ وأن من املتوقع أن تتماشى تنقيحات املعيار  ،508اجلارية وقت نشر هذا التقرير ،مع املعيار EN 301 549
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 204تتوفر املراجع هلذين املعيارين يف امللحق  :Aاملعايري .معايري القسم  508للهيةة املعنية بإمكانية النفاذ يف الواليات املتحدة يف جمال تكنولوجيا
اإللكرتونيات واملعلومات ،قيد املراجعة حاليا .واملعيار األحدث عهدا  EN 301 549الذي وضعته اللجنة التقنية املعنية بإمكانية النفاذ والعوامل البشرية
لدى املعهد األورويب ملعايري االتصاالت ) ،(ETSIوالفريق العامل املشرتك املعين بإمكانية النفاذ اإللكرتوين ) (JWGيف إطار .CEN/CENELEC/ETSI
واللجنة األوروبية للتوحيد القياسي/اللجنة األوروبية للتقييس الكهربائي التقين/املعهد األورويب ملعايري االتصاالت .وتستخدم املعايري األوروبية املختصر
"."EN
 205دحتوي كال املعيارين أيضا على عدد كبري من متطلبات إمكانية النفاذ التقنية املفصلة .ومتطلبات إمكانية النفاذ التقنية هي حصائل موضوعية
وقابلة للقياس ميكن أن يلبيها ،أو يعجز عن تلبيتها ،منتج ما أو خدمة ما يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .كما يوفر كال املعيارين أيضا
جدول مقابلة يبني أيا من املتطلبات يدعم أيا من بيانات األداء الوظيفي.
 206قد تتطلب اهليةات املعنية باملشرتيات من املوردين التأكيد يف ردودهم على أن حل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املقرتح يتوافق مع هذه
البيانات عالية املستوى .ومن سبل حتقيق ذلك هو أن يشرتط على املوردين توفري التفاصيل بأن احلل املقرتح يليب مجيع متطلبات إمكانية النفاذ
التقنية ذات الصلة.
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يف عام  .2015ويعرب هذا التعاون عن التفاهم العام بني مجيع أصحاب املصلحة على أن استخدام املعايري العاملية يساعد على
حتقيق وفورات احلجم وخيفض التكاليف ويضمن قابلية التشغيل البيين .وهلذه األسباب ،تقرتح هذه السياسة النموذجية ضرورة
أن تعتمد مجيع اهليةات العامة ملشرتيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت امليسورة النفاذ جمموعة من بيانات األداء الوظيفي
املقبولة عموما ،وحبذا لو كان ذلك باإلحالة إىل أي من هذين املعيارين207.
وتشتمل هذه السياسة النموذجية على عدة طرائق لتقييم إمكانية النفاذ يف احلل املقرتح لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
وهذا يتوقف على طبيعة وتعقيد املنتج أو اخلدمة املشرتاة مبا يف ذلك املنتجات اجلاهزة للبيع واملنتجات املخصصة بناء على
الطلب والنظم املتكاملة وتطوير النظم وتطوير احملتوى أو اخلدمات .ويف مجيع احلاالت ،فإن اعتماد أسلوب واضح ومنهجي
لتقييم املطابقة هو مسة أساسية لسياسة مشرتيات عامة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت امليسورة النفاذ.
ومثة طريقة شائعة االستخدام لتقييم املطابقة وهي أن يطلب ،يف الدعوة إىل تقدمي العطاءات ،أن يقدم املوردون يف ردودهم
إعالنا مفصال عن كيفية تطابق منتجاهتم مع معيار إمكانية النفاذ املعلن .ويتألف هذا "اإلعالن الذايت عن املطابقة" من استمارة
وموذجية ميلؤها املورد .وقد َوضعت مبادرة طوعية ،بقيادة جملس صناعة تكنولوجيا املعلومات ) (ITIبالتعاون مع اللجنة املعنية
بإمكانية النفاذ يف الواليات املتحدة" ،وماذج طوعية بشأن إمكانية النفاذ إىل املنتجات  ،208"VPATs -والغرض منها هو تبسيط
عملية التقييم من قبل وكالء املشرتيات العامة على مستوى امتثال املنتجات الفردية للمعيار  508يف الواليات املتحدة209.
وتوصي هذه السياسة النموذجية باستخدام االستمارات املوحدة باعتبارها حجر الزاوية يف تقييم مطابقة منتجات وخدمات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ملعيار إمكانية النفاذ ذي الصلة .فالنماذج الطوعية  VPATsمثال توفر وصفا متاحا للجمهور
ملطابقة العديد من منتجات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتاحة عموما مع املعيار  .508انظر امللحق  Cلنموذج عينة
ميكن استخدامه يف الدعوة إىل تقدمي عطاءات .وقد ختتار البلدان ،اليت هي يف املراحل األوىل من وضع وتنفيذ سياسة وعملية
مشرتيات عامة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت امليسورة النفاذ ،االعرتاف بتقييم منتجات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
اجلاهزة الذي قامت هبا بلدان ذات خربة أطول يف هذا اجملال.
ويشري امللحقان  Aو Bإىل معايري مناسبة عند صوغ متطلبات إمكانية النفاذ ألغراض حتقيق املطابقة مع بيانات األداء الوظيفي،
ودحتوي امللحق  Dعلى عدد من املوارد اليت ميكن االستعانة هبا يف وضع برامج التدريب ومتارين بناء القدرات.
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 207إذا وضع معيار دويل للمشرتيات العامة بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت امليسورة النفاذ ،من قبيل معيار دويل  ،ISOميكن للهيةات
املعنية باملشرتيات العامة أن تطبق هذا املعيار.
 208انظر موقع ’صناعة تكنولوجيا املعلومات‘ ) (ITIيف شبكة الويب .www.itic.org/public-policy/accessibility :ويف الواليات املتحدة،
يضم جملس صناعة تكنولوجيا املعلومات ’ - ITI -القالب الطوعي إلمكانية النفاذ إىل املنتج‘ ،أو ® ،VPATوهو أداة تستخدم لتوثيق مطابقة
املنتج ملعايري إمكانية النفاذ .ويساعد قالب  VPATمسؤويل التعاقد الفيدراليني واهليةات األخرى املعنية باملشرتيات يف إجراء تقييمات أولية بشأن
توفر املنتجات واخلدمات التجارية "اإللكرتونية وتكنولوجيا املعلومات" اليت تتضمن ميزات تدعم إمكانية النفاذ.
 209قد تتطور قوالب  VPATمن هذا القبيل مبرور الوقت لتشمل معايري إضافية مثل  EN 301 549و معيار  ISOإلمكانية النفاذ إىل شبكة
الويب" :ISO/IEC 40500 (2012) .تكنولوجيا املعلومات  -الصيغة  2.0من املبادئ التوجيهية  W3Cإلمكانية النفاذ إىل حمتوى الويب ).(WCAG
انظر أيضا الوحدة  :5إطار السياسة إلمكانية النفاذ إىل شبكة الويب.
104

تقرير السياسة النموذجية بشأن إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
سياسة نموذجية بشأن المشتريات العامة لتكنولوجيا المعلومات واالتااالت الميسورة النفاذ
تعاريف

1








210

"إمكانية النفاذ" 211تشري إىل املدى الذي ميكن فيه استخدام املنتجات والنظم واخلدمات والبيةات والتسهيالت
من قبل جمموعة من السكان تتسم بأوسع مدى من اخلصائص 212والقدرات لتحقيق هدف حمدد يف سياق استخدام
حمدد213.
"متطلبات النفاذ" هي الوصف الدقيق والقابل لالختبار لكل ميزة من ميزات احلل الذي توفره تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت واملتوخى حتقيقه214.
"التكنولوجيا المساعدة" هي األجهزة أو الربجميات املضافة إىل نظام يزيد من إمكانية نفاذ الفرد أو املوصولة به أو
املدرجة ضمنه215.
"بيانات األداء الوظيفي" هي سلسلة من البيانات اليت تصف القدرات البشرية الروتينية واحلسية والبدنية واإلدراكية.
ويف سياق هذه السياسة ،تصف 'بيانات األداء الوظيفي' الواردة يف املعايري يف امللحق  ،Aواملشار إليها يف امللحق
 ،Bالقدرات اليت متكن األشخاص ذوي اإلعاقة من التفاعل مع منتج أو خدمة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
وامليزات اليت يتعني أن توفرها هذه التكنولوجيا عندما ال تتوفر قدرة بدنية أو إدراكية أو حسية أو ال ميكن استخدامها.
المالحظة  :1تستخدم بيانات األداء الوظيفي من قبل اهليةة املعنية باملشرتيات لكي تصف ،على مستوى عال،
احتياجات املستعملني النهائيني ذوي اإلعاقة فيما يتعلق حبل توفره تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملتوخى حتقيقه.
المالحظة  :2ميكن للهيةات املعنية باملشرتيات أن تصف على حنو أدق متطلبات النفاذ احملددة يف إطار حل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتوخى حتقيقه باإلحالة إىل املعايري املناسبة ذات الصلة.
"تكنولوجيا المعلومات واالتااالت" تشمل طائفة واسعة من املعدات والربجميات واألجهزة واحلواسيب واألنساق
والنظم اليت متكن التواصل عرب الوسائل اإللكرتونية .وهذا يشمل األجهزة والنظم املستخدمة لتخزين ومعاجلة
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 210ال يسرتشد املسؤولون عن املشرتيات احلكومية بالضرورة بالسياسة الوطنية واإلطار التشريعي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وهلذا قد
ختتلف التعاريف واملراجع املستخدمة يف هذه الوحدة عن تلك املوجودة يف الوحدات  1إىل  4واليت تستهدف واضعي سياسات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت الوطنية واهليةات التنظيمية هلا .ومع ذلك ،قد ترغب البلدان اليت تضع سياسات املشرتيات العامة يف إدماج بعض التعاريف املستخدمة
يف الوحدات السابقة من هذا التقرير حسب االقتضاء ،كتلك الواردة يف الوحدة  ،1اإلطار .1
 211تعرف إمكانية النفاذ أيضا يف سياق قابلية االستعمال يف عدد من املعايري مبا فيها  ISO/TR 9241-20:2008و ISO/IEC 26513:2009
– قابلية استعمال منتج أو خدمة أو بيةة أو مرفق من قبل األفراد بأوسع طائفة ممكنة من القدرات.
 212تعترب طائفة اخلصائص والقدرات واألفراد بأوسع جمموعة من القدرات عموما أهنا تشمل قدرات طائفة واسعة من املستعملني ،مبن فيهم
األشخاص ذوو اإلعاقة واألشخاص الذين يعانون من شكل ما من أشكال الصعوبة املؤقتة.
" 213سياق االستعمال يشمل االستعمال املباشر أو االستعمال بدعم من التكنولوجيات املساعدة( ".مقتبس من ]ISO 26800:2011 [i.16
و ISO/TR 9241-100:2010و .)ISO/TR 22411:2008ويعرف سياق االستعمال بوصفه "املستعملني واملهام واملعدات (األجهزة والربجميات
واملواد) ،والبيةات املادية واالجتماعية اليت يستعمل فيها املنتج" (مقتبس من ].)ISO 9241-110 [i.14
 214ينبغي اختيار متطلبات إمكانية النفاذ بعناية من بني املعايري الدولية ذات الصلة اليت وضعت خصيصا الستعماهلا يف مشرتيات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت امليسورة النفاذ .ودحتوي امللحق  Aعلى قائمة باملعايري اليت توصي هبا هذه السياسة الستعماهلا يف مشرتيات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت امليسورة النفاذ.
 215مقتبس من املعيار ]ISO 9241-171 [i.15
245

تقرير السياسة النموذجية بشأن إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت




2
1.2

2.2

3.2

واسرتجا املعلومات اإللكرتونية وكذلك طائفة من األجهزة والربجميات املستخدمة السرتجا هذه املعلومات ،فضال
عن تلك املستخدمة يف التواصل ،يف الوقت الفعلي ،مع أشخاص آخرين216.
"األشخاص ذوو اإلعاقة" هم األفراد الذين لديهم إعاقات بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية طويلة األجل217،
واليت ميكن ،يف التعامل مع خمتلف احلواجز ،أن تعيق مشاركتهم الكاملة والفعالة يف اجملتمع على قدم املساواة مع
اآلخرين .ويعترب أيضا كبار السن املعاقون وظيفيا مبثابة أشخاص ذوي إعاقة218.
"المستعمل" هو الشخص الذي يتعامل مع منتج أو خدمة أو بيةة219.

مقدمة إلى سياسة المشتريات العامة لتكنولوجيا المعلومات واالتااالت الميسورة النفاذ

ميكن اإلشارة إىل هذه السياسة باسم "سياسة املشرتيات العامة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت امليسورة النفاذ"
وهي تدخل حيز النفاذ فور نشرها يف [املنشور احلكومي الرمسي] .وجيب أيضا أن تنشر هذه السياسة يف طائفة من
احملافل األخرى يف نسق ميسور النفاذ لضمان الوعي على نطاق واسع باملتطلبات املنصوص عليها يف هذه السياسة.
[البلد] ملتزم بضمان نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة ،على قدم املساواة مع املواطنني اآلخرين ،إىل مجيع الربامج
واخلدمات واملعلومات احلكومية .ومن الضروري لتحقيق هذا اهلدف أن تكون مجيع أشكال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت اليت تقدمها السلطات العامة و/أو يستخدمها موظفو السلطة العامة ميسورة النفاذ وقابلة لالستعمال
من جانب األشخاص ذوي اإلعاقة .وتسعى هذه السياسة إىل وضع العناصر الرئيسية لنظام مشرتيات عامة لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت امليسورة النفاذ حبيث يستفيد مجيع أصحاب املصلحة ،مبن فيهم موظفو القطا العام
واألشخاص ذوو اإلعاقة ،من إجراءات مشرتيات عامة حمددة بوضوح.
[البلد] هو طرف موقع/صدق على اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ("االتفاقية") ،اليت دخلت حيز
النفاذ يف مايو  .2008وتتطلب االتفاقية من األطراف املوقعة أن تعتمد التدابري املناسبة لضمان نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة
إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدمات الطوارئ وخدمات اإلنرتنت على قدم املساواة مع اآلخرين220.
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 216تعرف املادة  2من اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة "االتصاالت" لتشمل" :اللغات وعرض النصوص ،وطريقة برايل،
واالتصال عن طريق اللمس ،وحروف الطباعة الكبرية ،والوسائط املتعددة امليسورة االستعمال ،فضال عن أساليب ووسائل وأشكال االتصال املعززة
والبديلة ،اخلطية والسمعية ،وباللغة املبسطة والقراءة بواسطة البشر ،مبا يف ذلك تكنولوجيا املعلومات واالتصال امليسورة االستعمال" .انظر القسم
 4.3لالطال على أمثلة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت السائدة واليت تكون عادة ضمن مشرتيات اهليةات العامة.
 217على النحو احملدد يف املادة  1من اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
 218يف بعض البلدان ،مثل الواليات املتحدة ،ال متيز سياسة اإلعاقة بني الناس الذين لديهم إعاقات مؤقتة أو طويلة األجل ،وسيكون لكل بلد
أن يقرر كيف يرغب يف حتديد األشخاص ذوي اإلعاقة.
 219مقتبس من ( .ISO 9241-11: 1998من  ISO/IEC Guide 71:2001, 3.6و )CEN/CENELEC Guide 6:2002, 3.6
 220وفقا للمادة  9من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،تدرج االلتزامات التالية ،من بني أمور أخرى ،يف االتفاقية:
• التزام الدول األطراف بتوفري نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛
• إمكانية النفاذ إىل مجيع احملتويات واالتصاالت واألجهزة والربجميات والواجهات احلاسوبية؛
• تعزيز التكنولوجيات املساعدة وتوفر املعلومات يف أنساق بديلة لألشخاص ذوي اإلعاقة لضمان نفاذهم إىل املعلومات؛
• ضرورة توفري املعلومات العامة للجمهور بأنساق وتكنولوجيات ميسورة النفاذ لألشخاص ذوي اإلعاقة دون أي تكلفة إضافية؛
• ضرورة تشجيع إمكانية النفاذ إىل االتصاالت واخلدمات املتنقلة ،مبا فيها اإلنرتنت ،وخاصة يف البلدان النامية ،وإمكانية النفاذ
إىل اخلدمات من خالل احلواسيب واهلواتف املتنقلة وغريها من التكنولوجيات واملنصات الناشةة.
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وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مشمولة على وجه التحديد مبوجب االتفاقية ،اليت تنص يف املادة  9على أن:
"لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة من العيش يف استقاللية واملشاركة بشكل كامل يف مجيع جوانب احلياة ،تتخذ
الدول األطراف التدابري املناسبة اليت تكفل إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة ،على قدم املساواة مع غريهم،
إىل البيةة املادية احمليطة ووسائل النقل واملعلومات واالتصاالت ،مبا يف ذلك تكنولوجيات ونظم املعلومات
واالتصال " ...
وتتطلب املادة ( 32أ) من االتفاقية خبصوص "التعاون الدويل" أن تكون الربامج اإلومائية الدولية مشولية وميسورة النفاذ
لألشخاص ذوي اإلعاقة .ودعما هلذا اهلدف ،ميكن استخدام هذه السياسة ألغراض الشراء اليت تستخدم ،على
السواء ،األموال الواردة من برامج املساعدات الدولية واألموال من اإليرادات احمللية.
[الوزارة ذات الصلة وهيةة املشرتيات املركزية] مها اهليةتان املسؤولتان عن املشرتيات العامة على الصعيد الوطين
واإلقليمي واحمللي لتزويد اهليةات العامة باملنتجات واخلدمات اليت متكنها من أداء مهامها مبا يعود بالنفع على املواطنني
ومؤسسات األعمال ،مبا يف ذلك إمكانية النفاذ لألشخاص ذوي اإلعاقة .و[الوزارة ذات الصلة وهيةة املشرتيات
املركزية] مها اهليةتان الرائدتان املسؤولتان عن تعزيز وتنفيذ وإنفاذ سياسة املشرتيات العامة لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت امليسورة النفاذ .وهنالك يف القسم  3قائمة مفصلة باألدوار واملسؤوليات مبوجب السياسة احلالية221.
وهذه السياسة:
 1.7.2حتدد األدوار واملسؤوليات؛
 2.7.2تعرف وتدرج إمكانية النفاذ كسمة الزمة يف مشرتيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،مبا يف ذلك
مبثابة معيار يف الدعوة إىل تقدمي العطاءات أو طلب العروض؛
 3.7.2تشجع على حتديد واستخدام املعايري املناسبة؛
 4.7.2توفر اإلرشاد بشأن كيفية التحقق من حتديد متطلبات إمكانية النفاذ يف عملية الشراء – من الدعوة
األصلية إىل تقدمي العطاءات حىت إدارة العقود.
وميكن أيضا اعتماد هذه السياسة واستخدامها يف املستويات اإلدارية اإلقليمية أو غريها لتعزيز سياسة املشرتيات
العامة امليسورة النفاذ واملمارسات يف مجيع دوائر القطا العام.
ومثة عدد من السياسات والصكوك التشريعية على املستوى الوطين حتتوي أحكاما رئيسية تدعم اهلدف املعلن هلذه
السياسة ،وهو ضمان إدراج إمكانية النفاذ كمعيار يف املشرتيات العامة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وهي
تشمل:
[ 1.9.2سياسة/تشريعات املشرتيات الوطنية][ ،اقتباس][ ،وصف خمتصر]؛
[برامج لتحقيق وفورات الكفاءة يف القطا العام و/أو السلوك املسؤول اجتماعيا]؛222
2.9.2
[ 3.9.2سياسة/تشريعات احلكومة اإللكرتونية][ ،اقتباس][ ،وصف خمتصر]؛
[ 4.9.2سياسة/تشريعات النفاذ إىل املعلومات العامة][ ،اقتباس][ ،وصف خمتصر]؛

_______________

 221تتوقف ماهية اجلهات املسؤولة على إطار املشرتيات يف كل بلد ومن مث ينبغي تكييف هذا القسم تبعا لذلك.
 222تدرك املنظمات يف شىت أحناء العامل ،وأصحاب املصاحل فيها ،على حنو متزايد ضرورة وفوائد السلوك املسؤول اجتماعيا .وهدف املسؤولية
االجتماعية هو املسامهة يف التنمية املستدامة .وكذلك ،يدرك املسؤولون عن املشرتيات العامة على حنو متزايد الفوائد احملتملة للمشرتيات العامة
املسؤولة اجتماعيا ،أي عمليات الشراء اليت تأخذ يف احلسبان واحدا أو أكثر من االعتبارات االجتماعية ومنها إمكانية النفاذ .وينبغي للهيةات
العامة اليت ترغب يف حتقيق األهداف االجتماعية واليت وضعت اسرتاتيجية لتنفيذ املشرتيات العامة املسؤولة اجتماعيا أن تنظر يف تضمني
املشرتيات امليسورة النفاذ يف هذه االسرتاتيجية.
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[ 5.9.2سياسة/تشريعات مكافحة التمييز/املساواة][ ،اقتباس][ ،وصف خمتصر]؛
[ 6.9.2سياسة/تشريعات األشخاص ذوي اإلعاقة][ ،اقتباس][ ،وصف خمتصر]؛
[ 7.9.2توظيف املوظفني من قبل السلطات العامة][ ،وصف خمتصر ،مبا يف ذلك أي أهداف لتوظيف األشخاص
ذوي اإلعاقة]؛
[ 8.9.2سياسة/تشريعات أخرى][ ،اقتباس][ ،وصف خمتصر].
يشهد العديد من البلدان حاليا عملية إصالح يف القطا العام .وبفضل إدراج إمكانية النفاذ مبثابة اعتبار يف املراحل
األوىل من تطوير وشراء منتج أو خدمة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،حتقق اهليةات العامة وفورات كبرية
يف التكاليف بتجنب تكلفة تعديل منتجات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بعد الشراء لتمكني املواطنني
من النفاذ إىل الربامج واخلدمات واملعلومات احلكومية واملساعدة على متكني املوظفني ذوي اإلعاقة يف القطا العام
من العمل بشكل منتج يف بيةة عمل مشولية.
ومن اإلجراءات والشروط األخرى ،اليت ميكن أن تسهم يف فعالية اعتماد واستخدام سياسة املشرتيات العامة
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت امليسورة النفاذ ،ما يلي:
 1.11.2التزام سياسي قوي على أعلى مستوى لتنفيذ السياسة احلالية؛
 2.11.2حيث هناك سياسة وطنية لتنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،ينبغي اإلشارة إىل سياسة
املشرتيات العامة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت امليسورة النفاذ ودعمها يف تلك السياسة؛
 3.11.2ميكن لنظم املشرتيات العامة أن تعرتف ،على حنو مشرو وموضوعي ،باملشرتيات امليسورة النفاذ إىل جانب
الشفافية وعدم التمييز واملنافسة العادلة.
وال يكفي أن تقتصر اهليةات العامة على تضمني إمكانية النفاذ يف عملية الشراء بل يتعني عليها أيضا تضمني
متطلبات إمكانية النفاذ يف مجيع السياسات واإلجراءات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،مبا يف ذلك
استخدام "الربجميات اجملانية" و"اخلدمات اجملانية" والصيانة املستمرة لنظم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

األهداف

إدراكا إلمكانية استخدام املشرتيات العامة للمساعدة يف حتقيق أهداف اجتماعية ،هتدف هذه السياسة إىل املسامهة
فيما يلي:
 1.1.3حتسني معيشة األشخاص ذوي اإلعاقة باحلرص على استخدام اهليةات العامة لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت امليسورة النفاذ يف تقدمي اخلدمات العامة؛
 2.1.3توفري نظم وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للجمهور امليسورة االستعمال والنفاذ من قبل أكرب
طائفة ممكنة من الناس؛
 3.1.3توفري بيةة عمل ميسورة النفاذ داخل القطا العام؛
 4.1.3زيادة الطلب يف السوق على ميزات إمكانية النفاذ يف منتجات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
من خالل االستفادة من القوة الشرائية لدى احلكومة؛
 5.1.3تشجيع املنافسة يف دوائر الصناعة لتصميم وتطوير وتوفري املزيد من حلول تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت امليسورة النفاذ ،وبالتايل زيادة املعروض يف السوق من احللول امليسورة النفاذ؛
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 6.1.3التأثري على السوق إلنتاج املزيد من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت امليسورة النفاذ بتكلفة أخفض وذلك
بتحويل اجتاه كل من العرض والطلب يف السوق على النحو املذكور أعاله.
إدراكا ألمهية النفاذ إىل البيةة املادية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية وإىل خدمات الصحة والتعليم واإلعالم
واالتصاالت يف متكني األشخاص ذوي اإلعاقة من التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ،جيب
االلتزام باملبادئ التالية اليت تقوم عليها هذه السياسة:
 1.2.3عدم التمييز؛
 2.2.3االندماج؛
 3.2.3إمكانية النفاذ؛
 4.2.3الشفافية؛
 5.2.3القدرة على حتمل التكاليف؛
 6.2.3القيمة مقابل املال.
اهلدف من هذه السياسة هو توفري إطار متكني لدعم املشرتيات العامة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت امليسورة
النفاذ من خالل:
 1.3.3حتديد املبادئ العامة اليت ميكن هبا تضمني إمكانية النفاذ يف ممارسات املشرتيات العامة؛
 2.3.3حتديد جمموعة رفيعة املستوى من احتياجات املستعملني تسمى "بيانات األداء الوظيفي" حتدد بوضوح
احتياجات املستعملني النهائيني الذين يستفيدون من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت امليسورة النفاذ؛
 3.3.3حتديد املراحل واألنشطة احلرجة يف عملية املشرتيات اليت ينبغي خالهلا النظر يف مسألة إمكانية النفاذ.
وهي تشمل؛
الدراسة التحضريية مبا يف ذلك حتليل االحتياجات؛
(أ)
(ب) صوغ "الدعوة إىل تقدمي العطاءات" أو "طلب العروض"؛
"املتطلبات اإلجبارية" ضمن "الدعوة إىل تقدمي العطاءات"
(ج)
املعايري ضمن 'الدعوة إىل تقدمي العطاءات' كتلك اليت تستخدم لتحديد مقدم العطاء القادر
(د)
على تنفيذ العقد املقرتح ،وتلك اليت تستخدم لتقييم أفض عطاء من الناحية االقتصادية؛
التحقق من االمتثال؛
(ه)
إمكانية النفاذ يف شروط العقد؛
(و)
إمكانية النفاذ يف إدارة العقد.
(ز)
 4.3.3حتديد نطاق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت جيب أن ينظر فيه يف إمكانية النفاذ للمشرتيات
223
العامة.

_______________

 223تدعم هذه السياسة تضمني إمكانية النفاذ يف مجيع مراحل عملية الشراء .ومع ذلك قد ال تكون مجيع املراحل ذات صلة جبميع عمليات
الشراء .مثال ذلك ،قد ال حتدد الدعوة إىل تقدمي العطاءات أي "متطلبات إجبارية" ،أو قد ال يكون هناك إدارة عقود لكل عملية شراء ،وقد تقرر
هيةات الشراء أيا من املراحل أعاله ينبغي أن تشمل إمكانية النفاذ كمعيار أو عامل ،وبالتايل توفري ’مسارات‘ خمتلفة إىل عملية مشرتيات ميسورة
النفاذ.
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تنطبق هذه السياسة على املشرتيات وعلى استخدام كل أنوا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ضمن القطا العام،
مبا يف ذلك ،على سبيل املثال ال احلصر:
 1.4.3احلواسيب الشخصية املكتبية واحلواسيب املتنقلة واألجهزة احلاسوبية املتصلة هبا مثل الشاشات
ولوحات املفاتيح والفةران؛
 2.4.3األجهزة والتطبيقات املتنقلة ،مثل اهلواتف الذكية واألجهزة اللوحية وما يتصل هبا من تطبيقات متنقلة؛
 3.4.3األجهزة احلاسوبية مثل املخدمات والطابعات ولوحات التبديل والبداالت الفرعية األوتوماتية اخلاصة؛
 4.4.3مطاريف اخلدمة الذاتية وآالت التذاكر وغريها من األجهزة القائمة بذاهتا املستخدمة لتوفري النفاذ العمومي
إىل خدمة ما؛
 5.4.3الربجميات مثل تطبيقات اإلنتاجية املكتبية مبا فيها معاجلات النصوص واجلداول احلسابية وقواعد البيانات؛
 6.4.3خدمات االتصاالت مثل الشبكات الثابتة واملتنقلة ونقل الصوت بواسطة بروتوكول اإلنرتنت؛
 7.4.3اخلدمات السمعية املرئية والفيديوية؛
 8.4.3خدمات تطوير شبكة الويب واإلنرتانت؛
خدمات احلوسبة السحابية؛
9.4.3
 10.4.3تطوير الربجميات وخدمات الصيانة؛
 11.4.3هاتف الطوارئ والبث االذاعي وخدمات التوعية العامة القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛
 12.4.3خدمات الوسائط االجتماعية.
ينبغي للهيةات العامة أن تكفل نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل اخلدمات العامة عن طريق تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وذلك يف املقام األول باعتماد وتنفيذ سياسة املشرتيات العامة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت امليسورة
النفاذ من أجل املشرتيات العامة جلميع أشكال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

األدوار والمسؤوليات

جيب على [الوزارة املعنية واهليةة التنظيمية] أن حتدد ،على الصعيد الوطين ،من هم أكثر املوظفني صلة يف القطا
العام وأن تكلفهم مبسؤوليات واضحة لضمان اعتماد هذه السياسة والتدريب على التوعية هبا واستخدامها .وميكن
أن يشمل ذلك األدوار واملسؤوليات يف القطا العام ،ومنها:
[ 1.1.4الوزارة املعنية واهليةة التنظيمية] ،مبا يف ذلك املسؤول الكبري الذي تناط به املسؤولية العامة للمشرتيات
العامة؛
[ 2.1.4املسؤول احلكومي األول عن املعلومات]؛
[ 3.1.4أهم اللجان/اهليةات املشرتكة بني اإلدارات اليت تناط هبا املسؤوليات عن اسرتاتيجية املشرتيات واسرتاتيجية
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ونشرها]؛
[ 4.1.4مسؤول كبري يف كل دائرة/وكالة حكومية مسؤولة عن املشرتيات العامة]؛
[ 5.1.4رئيس قسم تكنولوجيا املعلومات/املسؤول األول عن املعلومات يف كل دائرة/وكالة حكومية].
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وتشمل األدوار الرئيسية اليت تناط بكبار املسؤولني و/أو اهليةات/اللجان ذات الصلة ما يلي:
 1.2.4التدريب وبناء القدرات والتوعية هبذه السياسة وإمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وشراء
هذه التكنولوجيا وإدارهتا الستخدامها من قبل اجلمهور وموظفي القطا العام؛
 2.2.4تعريف املعايري املنسقة وبيانات األداء الوظيفي ومتطلبات النفاذ الستخدامها يف مجيع مراحل عملية
املشرتيات العامة؛
 3.2.4وضع برامج التدريب والتوعية للموظفني لضمان مستوى متسق من التوعية والقدرة على تنفيذ السياسات
يف مجيع دوائر السلطات العامة؛
 4.2.4إنشاء مكتبة للموارد العملية واألمثلة على املمارسات الفضلى لالستخدام من قبل املوظفني يف إجراء
عمليات الشراء لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت امليسورة النفاذ .وميكن أن تشمل هذه املوارد أمثلة
من استمارات موحدة ،كتلك الواردة يف امللحق  ،Cونص وموذجي الستخدامه يف الدعوة إىل تقدمي
العطاءات على أساس النهج املبني يف القسم  8أدناه.
جيب على [الوزارة ذات الصلة واهليةة التنظيمية] أن حتدد أو تسند املسؤولية إىل جلنة مراقبة مالئمة قائمة ومشرتكة
بني اإلدارات تكون مسؤولة عن املراقبة والرصد واإلبالغ إىل [الوزارة ذات الصلة واهليةة التنظيمية] فيما يتعلق بامتثال
مجيع اهليةات العامة "لسياسة املشرتيات العامة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت امليسورة النفاذ" .وتقوم هذه اللجنة
أو اهليةة مبا يلي:
 1.3.4حتديد تاريخ هنائي تعتمد حبلوله مجيع السلطات العامة هذه السياسة؛
 2.3.4الطلب من مجيع اهليةات العامة أن تقدم تقارير دورية عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذه السياسة؛
 3.3.4القيام بأنشطة الرصد األخرى وفقا ملا يقتضيه القسم  16بشأن "املتابعة والتقييم" للسياسة احلالية.
يتطلب اجلزء األكرب من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على مستوى املؤسسة التصميم والتنفيذ والصيانة
من جانب اهليةة العامة لتحقيق وتدعيم ممارسة إمكانية النفاذ للمستعملني النهائيني224.

التدريب وبناء القدرات والتوعية

تتخذ [الوزارة املعنية واهليةة التنظيمية] اخلطوات الالزمة إلحاطة مجيع السلطات العامة علما بالغرض من هذه السياسة
وأحكامها بشأن املشرتيات العامة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت امليسورة النفاذ ولتدريب املوظفني املعنيني
على استخدامها.
توفر [الوزارة املعنية واهليةة التنظيمية] للهيةات العامة التدريب املناسب وبناء القدرات يف تضمني إمكانية النفاذ مبثابة
معيار يف شراء تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وميكن أن تشمل حصائل التعلم من هذا التدريب ما يلي:
 1.2.5ما هو املقصود من إمكانية النفاذ؛
 2.2.5كيف يستخدم األشخاص ذوو اإلعاقة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛
 3.2.5الرتويج لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت امليسورة النفاذ :اجلانب االجتماعي والتجاري؛
 4.2.5كيفية حتديد وتقييم إمكانية النفاذ يف عملية الشراء؛

_______________

 224من قبيل احلاالت اليت يسمح فيها للموظفني املسامهة باحملتوى يف موقع على شبكة الويب علما بأن نظام إدارة احملتوى وإمكانية النفاذ
إ ىل موقع الويب يتوقفان على كل من قدرة نظام إدارة احملتوى على نشر احملتوى امليسور النفاذ وعلى قدرة املوظفني على ضمان إمكانية النفاذ
إىل احملتوى اخلاص هبم.
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 5.2.5كيفية طلب وتقييم األدلة على أن احلل املقرتح ميسور النفاذ؛
 6.2.5املعايري ذات الصلة واملبادئ التوجيهية والتشريعات والسياسات املتعلقة باملشرتيات العامة لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت امليسورة النفاذ.
جيوز [للوزارة املعنية واهليةة التنظيمية] أن تضع املواد التدريبية وجمموعات األدوات العملية ملساعدة موظفيها واملوظفني
املعنيني يف اهليةات العامة على اإلملام بعملية شراء تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت امليسورة النفاذ وحتقيق أهداف
التعلم احملددة يف البند  2.5أعاله225.
تسعى [الوزارة املعنية واهليةة التنظيمية] ومجيع السلطات العامة إىل ضمان متتع األشخاص ذوي اإلعاقة واهليةات
املمثلة هلم وتوعيتهم مبدى توفر الوسائل اجلديدة والقائمة للنفاذ إىل اخلدمات العامة املقدمة من خالل تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت امليسورة النفاذ .وينبغي أن يشمل ذلك مجع التعليقات على أحدث التجارب لألشخاص
ذوي اإلعاقة يف االستفادة من تلك اخلدمات العامة املقدمة من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت امليسورة
النفاذ.
ينبغي أن تعني [الوزارة املعنية واهليةة التنظيمية] جهة اتصال داخل اهليةة تلتمس وتتلقى التعليقات من دوائر الصناعة
فيما يتعلق بالوضوح والفعالية اليت يتم هبما حتديد معايري إمكانية النفاذ يف الطلبات العامة لتقدمي العطاءات.
جيب أن تكون مجيع األمثلة عن املمارسات الفضلى واملوارد العملية وجمموعات األدوات واملواد التدريبية وغريها من
املواد ذات الصلة يف متناول مجيع موظفي القطا العام عرب موقع ويب مركزي أو إنرتانت أو بوسائل أخرى ،حسب
االقتضاء .وجيب احلفا على هذا احملتوى وحتديثه من قبل اهليةة العامة املناسبة مثل [الوزارة املعنية واهليةة التنظيمية]
كزية املسؤولة عن تنمية قدرات املوظفني يف القطا العام وتدريبهم]226.
أو [هيةة املشرتيات املركزية] أو [اهليةة املر

تحديد إمكانية النفاذ بمثابة ميزة مطلوبة في مشتريات تكنولوجيا المعلومات واالتااالت

يتعني على هيةات املشرتيات أن حتدد بالضبط إمكانية النفاذ مبثابة ميزة مطلوبة يف مشرتيات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،ولذلك يوصى باالقتباس من بيانات األداء الوظيفي املعمول هبا ،كتلك احملددة يف البنود من  5إىل 13
يف املعيار  ،EN301 549أو اإلشارة إليها بوضوح يف أي دعوة إىل تقدمي العطاءات لوصف احتياجات األشخاص
ذوي اإلعاقة يف النفاذ إىل كامل وظيفية ووثائق منتج ما أو خدمة ما يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
جيوز هليةات املشرتيات أن تقتبس أو تشري إىل املعايري املقبولة واملستخدمة عموما كما هو موضح يف امللحق 227.A

إمكانية النفاذ في الدراسة التمهيدية

عندما تقوم اهليةة املعنية باملشرتيات بدراسة متهيدية قبل الشرو يف عملية املشرتيات العامة ،جيب عليها تضمني
إمكانية النفاذ كأحد االعتبارات يف الدراسة .إذ ترسي هذه الدراسة التمهيدية األساس لعملية مشرتيات ناجحة.
وتقوم اهليةة املعنية باملشرتيات بذلك من خالل النظر فيما يلي:
 1.1.7االحتياجات التجارية اليت ترمي عملية املشرتيات إىل تلبيتها؛

_______________

 225يتضمن امللحق  Dعددا من املوارد اليت ميكن استخدامها يف وضع هذه الربامج التدريبية وعمليات بناء القدرات.
 226ينبغي ختويل هيةة واحدة فقط املسؤولية يف السياسة النهائية .وينبغي أن يتقرر ذلك حبكم السياق اخلاص بكل بلد.
 227وضع كل من املفوضية األوروبية والواليات املتحدة معيارا إلمكانية النفاذ الستعماله يف املشرتيات العامة ملنتجات وخدمات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت .ويشار إىل األول بوصفه " ،EN 301 549متطلبات إمكانية النفاذ للمشرتيات العامة ملنتجات وخدمات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف أوروبا" وإىل الثاين بوصفه القسم  ،508قانون إعادة التأهيل يف الواليات املتحدة لعام  .1973ويتضمن امللحق  Bالنص
ذي الصلة من املعيار  EN 301 549واملعيار .508
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 2.1.7احتياجات مجيع املستعملني احملتملني ،وال سيما املستعملني النهائيني ذوي اإلعاقة؛
 3.1.7السوق وقدرهتا الكامنة على توفري خدمات أو حلول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت تليب
االحتياجات التجارية واحتياجات املستعملني النهائيني احملددة أعاله؛
 4.1.7جيوز للهيةة املعنية باملشرتيات يف بعض احلاالت املشاركة لدرجة ما يف تصميم النظام كجزء من مواصفات
املشرو خالل املرحلة التحضريية .ويالحظ أن القرارات اليت تتخذ يف هذه املرحلة قد يكون هلا تأثري كبري
على مستوى إمكانية النفاذ إىل النظام يف هناية املطاف .وحتقيق مستوى عال من إمكانية النفاذ يبدأ
يف مرحلة التخطيط قبل الشراء.
االحتياجات التجارية:
 1.2.7جيب ،عند االقتضاء ،النظر يف إمكانية النفاذ لدى حتليل االحتياجات التجارية اليت جترى كجزء من
الدراسة التمهيدية .ومن شأن ميزات النظام اليت جتعل املنتجات أيسر استخداما من قبل األشخاص ذوي
اإلعاقة أن جتعلها أيضا أكثر مالءمة وأسهل استخداما من قبل املستعملني اآخرين .وميزات إمكانية
النفاذ مفيدة بشكل خاص عندما يصادف الناس صعوبات مؤقتة أو عندما تكون الظروف البيةية غري
مواتية ،مثل اإلضاءة اخلافتة أو الضوضاء العالية يف اخللفية أو كثافة النشاط بني الناس بالقرب من املكان.
 2.2.7وعندما تؤخذ احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة يف االعتبار منذ البداية ،تقل ضرورة التكيف املكلف
واحللول اإلفرادية الالحقة.
 3.2.7ومن األسباب األخرى للنظر يف إمكانية النفاذ لدى حتليل االحتياجات التجارية ما يلي:
املنتجات امليسورة النفاذ واالستعمال تزيد من اإلنتاجية؛
(أ)
(ب) األدوات امليسورة النفاذ واالستعمال متكن املستعملني من بلوغ أهدافهم بكفاءة؛
املنتجات واخلدمات امليسورة النفاذ واالستعمال ختفض تكاليف االستخدام ألهنا تقلل من وقت
(ج)
التدريب واألخطاء؛
سهولة إمكانية النفاذ واالستخدام تقلل من احلاجة إىل التدريب وتقلل الوقت الالزم لدعم
(د)
املستعملني يف حل املشكالت وتنفيذ املهام؛
سهولة إمكانية النفاذ واالستخدام تؤدي إىل زيادة الرضا بالعمل وتقليل اإلجهاد والغياب بسبب املرض.
(ه)
احتياجات املستعملني:
 1.3.7ينبغي ،حيثما أمكن ،حتديد احتياجات املستعملني من أجل وضع أساس لتضمني متطلباهتم يف املتطلبات
اإللزامية و/أو يف معايري إرساء املناقصات 228.وقد وضعت معايري من قبيل املعيار  EN 301 549أو املعيار
 508لتعريف اجلهة املسؤولة عن املشرتيات مبجموعة متنوعة من احتياجات املستعملني.
 2.3.7عندما يتناول األمر شراء تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لشخص معني فقد يتعني أن تقتصر
هذه التكنولوجيا على تقدمي الدعم لتلبية االحتياجات احملددة لذلك الشخص.

_______________

 228عندما يتعني إدراج جمموعة فرعية من متطلبات إمكانية النفاذ ،املستقاة من املعايري يف امللحق  ،Bمبثابة ’املتطلبات اإللزامية‘ ينبغي للهيةة
املعنية باملشرتيات أن تؤكد قدرة السوق على تقدمي احللول اليت تليب هذه املتطلبات اإللزامية أثناء الدراسة التحضريية.
222

تقرير السياسة النموذجية بشأن إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
4.7

8
1.8

2.8

قدرة السوق:
 1.4.7ينبغي للهيةة املعنية باملشرتيات أن تتقصى قدرة السوق الكامنة على تقدمي احللول امليسورة النفاذ .وميكن
حتقيق ذلك بتضمني إمكانية النفاذ مبثابة اعتبار يف التقصيات واالستفسارات واملقابالت مع املوردين
احملتملني.
 2.4.7ومن أمثلة االسرتاتيجيات لتقييم مدى استعداد السوق لوضع وتوفري حلول إمكانية النفاذ ما يلي:
سؤال املوردين احملتملني عن تطوير منتجاهتم احلالية واملستقبلية والتحقق مما إذا كانت إمكانية
(أ)
النفاذ تندرج على حنو متزايد يف املنتجات واخلدمات السائدة اليت يقدموهنا أم أهنا ستكون ميزة
مضافة.
(ب) معرفة ما هي اجلهات يف سلسلة التطوير والتوريد يف احلل النهائي (من املصنعني وجتار التجزئة)
اليت ينبغي أن تكون ضالعة يف إمكانية النفاذ229.
النظر يف خمتلف وماذج األعمال ،ذلك ألن متطلبات النفاذ قد تتوقف على ما إذا كانت
(ج)
املنتجات واخلدمات تبا بشكل منفصل ،أم يف رزم ،أم إذا كانت املنتجات تبا مبثابة خدمات.
تضمني أسةلة ،يف التحقيقات واملقابالت ،عما إذا كانت إمكانية النفاذ مندرجة يف عمليات
(د)
املورد وسياساته ونظام إدارة اجلودة وغري ذلك ،وبأي شكل.

التماس المعلومات في الدعوة إلى تقديم العطاءات عن قدرة المورد على توفير إمكانية النفاذ

قد يطلب من املوردين ،عند االقتضاء ،الربهان على قدرهتم على تقدمي منتجات أو خدمات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت امليسورة النفاذ .حيث تكون القدرة التقنية و/أو املهنية لدى املورد على توفري إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ذات صلة عندما يكون موضو الشراء خدمة من قبيل تصميم موقع على شبكة الويب
وتطوير برجميات والتعاقد اخلارجي بشأن عمليات البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدمات مراكز
االتصال ،وما إىل ذلك230.
جيوز [للوزارة املعنية واهليةة التنظيمية] أن حتدد مواصفات املورد الذي يتمتع بقدرات جيدة من حيث إمكانية النفاذ
إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،آخذة يف االعتبار أن هناك أنواعا خمتلفة من املوردين يف جمال هذه التكنولوجيا،
من قبيل الشركات املصنعة للمعدات والربجميات ومقدمي اخلدمات ومدجمي النظم وجتار التجزئة واخلرباء االستشاريني.
ويتعني على هيةات املشرتيات أن تطلب من املوردين تقدمي الدليل على قدرهتم على توفري إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت .ومن أمثلة األدلة اليت ميكن أن تطلب يف الدعوة إىل تقدمي العطاءات ما يلي:
 1.2.8وصف موجز لسجل املورد يف جمال إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛
 2.2.8وصف املنظمة واملوظفني والسياسة وغري ذلك فيما يتعلق مبسائل إمكانية النفاذ ،دحمل توقيع ممثل مفوض
من جانب املورد؛
 3.2.8شهادة طرف ثالث بأن املورد ميتثل للمواصفات املشار إليها يف البند .1.8

_______________

 229قد يكون من املستحسن مثال ،يف عملية شراء نظام إلدارة احملتوى الستخدامه يف إدارة مواقع الويب ،احلصول على تقييم أويل للقدرة على
إمكانية النفاذ لدى كل من مصنعي نظام إدارة احملتوى واملطور الذي يعمل على تكييف هذا النظام وتركيبه.
 230تقييم القدرة التقنية و/أو املهنية لدى املورد أقل أمهية يف شراء منتجات قياسية جاهزة.
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استخدام المعايير في صوغ متطلبات إمكانية النفاذ

يتعني على هيةات املشرتيات أن تستخدم املعايري املناسبة واملعرتف هبا دوليا بشأن النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت واملناسبة لالستخدام يف شراء هذه التكنولوجيا امليسورة النفاذ231.
يتعني على اهليةات املعنية باملشرتيات ،لدى حتديد املتطلبات اإللزامية ومعايري إرساء املناقصة ،اإلشارة
إىل أقصى حد ممكن إىل املعيار ذي الصلة املدرج يف امللحق .A
تقوم [الوزارة املعنية واهليةة التنظيمية] برصد تطورات التقييس وبتحديث هذه القائمة تبعا لذلك لدى وضع
املعايري ذات الصلة يف صيغتها النهائية أو حتديثها232.

تضمين إمكانية النفاذ بمثابة معيار في الدعوة إلى تقديم العطاءات بشأن المنتجات الجاهزة

233

جيوز هليةات املشرتيات ،حسب االقتضاء ،تضمني الدعوة إىل تقدمي عطاءات جمموعة فرعية مناسبة من معايري النفاذ
الواردة يف املعايري املدرجة يف امللحق  Aيف مواصفات املتطلبات اإللزامية للمشرتيات ،وبالتايل ضمان وفاء تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت املقدمة بأهم جوانب إمكانية النفاذ234.

_______________

 231تتسم العملية املنهجية يف اعتماد واستخدام املعايري التقنية املتعارف عليها واملستخدمة لشراء تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت امليسورة النفاذ
بأمهية بالغة لنجاح مشرتيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت امليسورة النفاذ لعدة أسباب:
• ميكن حتقيق وفورات حجمكبرية من قبلكل من الصناعة واحلكومة من خالل تطوير وشراء تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت تتبع معايري مشرتكة؛
• ميكن أن حتدث جتزئة بني املعايري عند إيالء األولوية الستخدام املعايري املطورة حمليا بدال من اعتماد املعايري الدولية أو املسامهة يف وضعها؛
• هناك اجتاه عاملي متزايد حنو تدويل معايري إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املستخدمة حاليا أو اليت تعتمد لالستخدام
يف مناطق مثل أوروبا أو أمريكا الشمالية ويف بلدان مثل أسرتاليا أو كوريا أو الربازيل.
ودعما هلذا ،تتضمن االتفاقية أحكاما حمددة بشأن وضع ونشر واستخدام املعايري املقبولة عموما وتقاسم املعارف التقنية .وتشجع الفقرة ( 2أ) من
املادة  9من االتفاقية "وضع معايري دنيا ومبادئ توجيهية لتهيةة إمكانية الوصول إىل املرافق واخلدمات املتاحة لعامة اجلمهور أو املقدمة إليه" ونشر
هذه املعايري واملبادئ ورصد تنفيذها .وكذلك ،تشجع الفقرتان (ب) و (ج) من املادة  32على التوايل تبادل املعلومات والتعاون يف جمال البحث
والنفاذ إىل املعارف التقنية بني الدول األطراف.
 232بذلت جهود ملواءمة بيانات األداء الوظيفي ومعايري ومتطلبات إمكانية النفاذ يف كل من املعيارين املذكورين يف امللحق ( Aمشرو املعيار
 EN 301 549واملعيار  .)508ومع ذلك وجتنبا للخلط ولتوضيح الدعوة إىل تقدمي العطاءات قدر اإلمكان بالنسبة للموردين احملتملني ،تشجع
اهليةات املعنية باملشرتيات على أن ختتار واحدا من املعيارين وأن تستخدم ذلك املعيار وتشري إليه باستمرار يف الدعوة إىل تقدمي العطاءات.
 233ال ختضع املنتجات ’اجلاهزة‘ لكثري من التكييف أو التطوير قبل التسليم .ومن األمثلة على ذلك احلواسيب املتنقلة واحلواسيب الشخصية
واهلواتف والطابعات والكامريات.
 234ميكن إرفاق ’قالب إمكانية النفاذ إىل املنتج‘ بطلب الدعوة إىل تقدمي العطاءات الستكماله من قبل املورد .وينبغي أن يستند نسق أي قالب
من هذا القبيل ،إىل أقصى حد ممكن ،إىل قالب مماثل يستخدم يف مناطق أخرى الستعماله مع املعايري الواردة يف امللحق .A
وينبغي أن تتضمن الدعوة إىل تقدمي العطاءات ،كحد أدىن:
• إشارة واضحة إىل مسابقة املشرتيات اليت سوف تستخدم فيها؛
• إشارة واضحة إىل موضو املشرتيات؛
• إشارة واضحة إىل املعيار الذي اقتبست منه متطلبات إمكانية النفاذ؛
• القائمة الكاملة مبتطلبات إمكانية النفاذ ذات الصلة بعملية املشرتيات واملستقاة من املعايري املدرجة يف امللحق  Bذات الصلة بعملية
املشرتيات هذه.
ومثة دليل مفيد بشأن صوغ الدعوة إىل تقدمي العطاءات يتضمن إمكانية النفاذ ،بعنوان ’كتابة طلب تقدمي العطاءات‘ وضعه مركز التميز يف التصميم
العاملي ،ميكن االطال عليه يف املوقعhttp://universaldesign.ie/useandapply/ict/itprocurementtoolkit/stagesofprocurement/rft :
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وعلى وجه اخلصوص ،تدرج متطلبات إمكانية النفاذ ضمن وصف "املتطلبات اإللزامية" يف الدعوة إىل تقدمي
العطاءات ،حيث يكون الغرض من املشرتيات هو استخدامها إما من قبل أفراد اجلمهور أو موظفي القطا العام،
فيما عدا بعض احلاالت املربرة( .انظر القسم  15بشأن "اإلعفاءات").
عندما يستهدف العطاء املتلمس حال خمصصا أو بناء على الطلب يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،جيب
أن يكون الوفاء باملتطلبات اإللزامية والتحقق منها عند تسليم احلل حمددا يف االتفاق.
عندما تكون الصيانة املستمرة لنظام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جزءا من العطاء ،جيب أن تكون مسؤولية
احلفا على أداء نفاذ نظام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ورصده ومعاجلته حمددة يف االتفاق.
جيب على اهليةة املعنية باملشرتيات التأكد من أن متطلبات إمكانية النفاذ املدرجة مبثابة متطلبات إلزامية متناسبة
وعملية.
جيب أن تتسم متطلبات إمكانية النفاذ ،عندما تدرج ،إىل أقصى حد ممكن بالوظيفية ،أي أن حتدد الوظائف والنتائج
بدال من حتديد احللول التقنية وأن تستند إىل متطلبات إمكانية النفاذ املوصى هبا يف القسم  9بشأن استخدام املعايري.
عندما يتعني تقييم املناقصات على أساس 'املناقصة األفضل من الناحية االقتصادية' ،ينبغي هليةات املشرتيات أن تدرج
معايري النفاذ يف وصف املعايري ملنح العقد ،املعروفة باسم 'معايري إرساء العطاء' ،وبالتايل تشجيع املوردين على اعتماد
إمكانية النفاذ مبثابة عامل منافسة .ومن أمثلة املعايري اليت يتعني النظر فيها:
 1.7.10مدى الوفاء باملعايري ذات الصلة بناء على املعايري الواردة يف امللحق A؛
 2.7.10رفع مستوى إمكانية النفاذ عن طريق اإلحالة إىل معايري وظيفية خمتارة خارج جمموعة املتطلبات احملددة
يف "املتطلبات اإللزامية".

تضمين متطلبات إمكانية النفاذ في عملية المشتريات من أجل تطوير المنتجات والخدمات

تدرج متطلبات إمكانية النفاذ ،بالنسبة للعقود اليت تتناول تطوير منتج أو خدمة يعتزم استخدامها من قبل أشخاص،
سواء من عامة اجلمهور أم من موظفي اهليةة املعنية باملشرتيات ،يف مواصفة وظائف وأداء املنتج أو اخلدمة املطلوب
تطويرها .وهذه املواصفة هي جزء من 'الدعوة إىل تقدمي العطاءات' ومن 'العقد'.
وجيب إيالء اهتمام خاص ،يف عملية املشرتيات اليت تنطوي على منتجات وخدمات خمصصة أو مفصلة
بناء على الطلب ،إىل تضمني اختبار دقيق وإىل التحقق من االمتثال يف عملية التطوير.

التحقق من االمتثال لمعايير إمكانية النفاذ في 'الدعوة إلى تقديم العطاءات'

جيب على اهليةة املعنية باملشرتيات التحقق من امتثال املوردين جلميع مطالبات معايري النفاذ احملددة يف الدعوة إىل
تقدمي العطاءات .إذ قد يرتتب على عدم االمتثال عواقب وخيمة بالنسبة للمستعملني ذوي اإلعاقة235.
تبعا لنو املنتج أو اخلدمة اليت يتعني شراؤها ،وعندما تندرج إمكانية النفاذ يف سلسلة القيمة ملكونات التكنولوجيا
يف مشرو ما ،قد يتم التحقق قبل إرساء املناقصة أو بعدها:
 1.2.12عندما يكون موضو الشراء منتج جاهز ،كما هو موضح يف القسم  ،10جيب أن يتم التحقق من االمتثال
أثناء تقييم العطاءات يف مرحلة ما قبل إرساء املناقصة يف عملية املشرتيات.

_______________

 235قد تعيق اخلدمة العامة غري امليسورة النفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة يف ممارسة حقوقهم وواجباهتم املدنية .وميكن أن تعيق تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت غري امليسورة النفاذ يف مكان العمل املوظفني ذوي اإلعاقة يف أداء عملهم على حنو فعال .بيد أنه جيب أن يؤخذ يف االعتبار أن
إمكانية النفاذ ميكن أن تتحقق يف مراحل خمتلفة يف سلسلة القيمة.
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 2.2.12عندما يكون موضو الشراء منتج أو خدمة خمصصة أو مفصلة بناء على الطلب ،كما هو موضح
يف القسم  ،11جيب أن يتم التحقق من االمتثال بعد إرساء املناقصة ،مبجرد تسليم املنتج املطور و/أو
كجزء من عملية تسليم اخلدمة املستمرة.
عندما ميكن للموردين احلصول على شهادات امتثال ملعيار النفاذ أو إمكانية احلصول عليها خالل املهلة املقررة ،جيوز
للهيةة املعنية باملشرتيات أن تطلب شهادة كدليل على االمتثال.
من أمثلة الشهادات ذات الصلة اليت قد تطلب ما يلي:
 1.4.12اإلعالن الذايت عن املطابقة من جانب املورد؛ و/أو
 2.4.12اإلعالن الذايت عن املطابقة من جانب املورد ،مع معلومات داعمة عن كيفية إجراء تقييم املطابقة؛236
و/أو
 3.4.12اإلعالن الذايت عن املطابقة من جانب املورد ،مع معلومات داعمة عن قبول النتائج اليت تصدر عن هيةات
يف بلدان أخرى جتري تقييمات مطابقة مماثلة للمنتجات اجلاهزة؛ و/أو
 4.4.12شهادة ،صادرة عن طرف ثالث مستقل ،مبثابة التحقق من االمتثال (شهادة الطرف الثالث)237.
قد تقرر اهليةات املعنية باملشرتيات ،على أساس كل حالة على حدة ،ما هو نو الشهادة اليت تطلبها .وجيب أن
يستند هذا القرار إىل عدد من العوامل ،مبا يف ذلك درجة حياد الشهادة املطلوبة والتأثري على املستعمل يف حالة عدم
االمتثال والتكلفة والوقت الالزم الستكمال تقييم املطابقة من قبل املورد واملالءمة فيما يتعلق بعملية تطوير وتصنيع
الغرض موضو الشراء.
قد يكون اإلعالن الذايت عن املطابقة يف معظم احلاالت كافيا ونسبيا وعمليا .وقد تطلب شهادة من طرف ثالث
يف احلاالت اليت ميكن أن يؤدي فيها عدم االمتثال إىل خمالفات كبرية خلصوصية املستعمل أو إىل خطر على صحة
املستعمل وسالمته.
عندما ختتار اهليةة املعنية باملشرتيات القيام بالتحقق من االمتثال يف مكان عملها ،وعندما تستند املتطلبات إىل
معايري ،تستخدم طرائق االختبار (إن وجدت) احملددة يف املعيار .وتشمل أشكال االختبار األخرى اليت ميكن
استخدامها االختبار من جانب املستعمل واالختبار األوتومايت باستخدام أدوات اختبار متخصصة ووسائل وأدوات
حتقق حتاكي خمتلف الصعوبات احلسية 238.ويتعني أن يقوم بعملية التقييم فريق مطلع ومؤهل تأهيال مناسبا.

_______________

 236اإلعالن الذايت بشأن املطابقة هو بيان صادر عن املورد أو املصنع ،بناء على قرار بعد استعراض ،يشهد على حتقيق متطلبات حمددة .ويتخذ
القرار ويقوم باالستعراض املورد أو املصنع .وقد يشري املورد إىل عمليات التقييم ،إن وجدت ،اليت قامت هبا أطراف أخرى أوىل أو ثانية أو ثالثة،
ولكن املورد مسؤول بالكامل عن الشهادة.
 237ملزيد من املعلومات عن خمتلف أنوا تقييم املطابقة ،انظر " CEN/CLC/ETSI TR 101 552إرشادات لتطبيق تقييم املطابقة على متطلبات
إمكانية النفاذ للمشرتيات العامة ملنتجات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أوروبا".
www.etsi.org/deliver/etsi_tr/101500_101599/101552/01.00.00_60/tr_101552v010000p.pdf

دحدد املعيار  EN ISO/IEC 17000:2004نشاط تقييم املطابقة الذي يقوم به طرف ثالث بأنه نشاط " يؤديه شخص مستقل أو هيةة مستقلة عن
الشخص أو املنظمة اليت تقدم الغرض وعن مصاحل املستعمل يف ذلك الغرض" .والكلمة اليت يعول عليها يف هذا التعريف هي "مستقل" .ويستخدم
التقييم من طرف ثالث يف بعض األحيان من قبل الشركة املصنعة أو املورد لدعم إعالن الطرف األول .وتشمل املعايري املعمول هبا املعيار EN 45011
(انظر امللحق  )A.7الستصدار شهادة واملعيار ( EN ISO/IEC 17020انظر امللحق  )A.5للتفتيش.
 238ملزيد من املعلومات عن االختبار من جانب املستعمل ،انظر:
 .www.universaldesign.ie/useandapply/ict/universaldesignforict/usertestingودحتفظ بقائمة شاملة بأدوات التحقق من إمكانية
النفاذ من قبل احتاد الشبكة العاملية ) (W3Cيف املوقع  .www.w3.org/WAI/RC/tools/completeوهنالك أداة رائجة بشأن التحقق من إمكانية
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8.12

13
1.13

14
1.14

2.14

15
1.15

2.15

جيوز ،يف احلاالت اليت تضطلع هبا اهليةة املعنية باملشرتيات يف بلد ما بعملية تقييم املطابقة بشأن منتج معني أو خدمة
معينة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتنشر النتائج ،أن ختتار اهليةة املعنية باملشرتيات يف بلد آخر االعرتاف
هبذا التقييم كدليل على املطابقة كجزء من عملية الشراء اخلاصة هبا.

إمكانية النفاذ في شروط العقد

جيب على اهليةة املعنية باملشرتيات التأكد من أن العقد ميكنها بالقدر الكايف من التحقق من وفاء املنتج أو اخلدمة
املقدمة مبتطلبات النفاذ احملددة أثناء سريان العقد .وهذا يعين ضرورة حتديد متطلبات النفاذ وعملية التحقق يف العقد.
وينبغي أن تتضمن املواصفة ما يلي:
متطلبات النفاذ واملعايري احملددة يف الدعوة إىل تقدمي العطاءات املستوفاة يف املنتج/اخلدمة املعروضة وفقا
•
للعطاء،
عند االقتضاء ،املتطلبات املتفق عليها يف املفاوضات،
•
الشروط القانونية.
•

إمكانية النفاذ في إدارة العقود

عندما تضع اهليةة املعنية باملشرتيات جمموعة من اإلجراءات ملتابعة أداء املوردين خالل فرتة سريان العقد (تعرف أيضا
باسم إدارة العقود) 239،جيب أن تتضمن هذه اجملموعة إجراءات للحفا على االستمرار يف الوفاء مبتطلبات النفاذ.
جيب أن تويل إجراءات متابعة إمكانية النفاذ اهتماما خاصا إىل أن املسائل املتعلقة بإمكانية النفاذ أثناء سريان النظام
املتعاقد عليه غالبا ما ترتبط بكيفية استخدام نظام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وبإجراءات الصيانة والتطوير
املستمر إلمكانية التشغيل بني مكونات النظام املضافة أو املعدلة ومبزايا النفاذ يف النظام واألجهزة املساعدة اليت
يقدمها طرف ثالث من املوردين .ولذلك ينبغي أن تدرج اختبارات املستعمل يف عملية الصيانة.

اإلعفاءات

مبا أن استخدام أو تصميم أنوا معينة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املستخدمة ألغراض عسكرية أو ألغراض
األمن الوطين أو االستخبارات الوطنية قد يستدعي اإلحاطة بطابع السرية ،جيوز [لوزارة املالية ووكالة املشرتيات العامة
الوطنية أو هليةة أخرى مسؤولة عن تنفيذ ورصد هذه السياسة] أن حتدد جمموعة من الشروط الضرورية إلعفاء هذه
األنوا من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من تطبيق هذه السياسة.
جيوز تطبيق مجيع اإلعفاءات األخرى إلدراج إمكانية النفاذ كشرط يف املشرتيات العامة ملنتجات أو خدمات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت ال يشملها البند  1.15من خالل تقدمي طلب خطي إىل [وزارة املالية ووكالة
املشرتيات العامة الوطنية أو هيةة أخرى مسؤولة عن تنفيذ ورصد هذه السياسة] دحدد فيه:

_______________

النفاذ وإرسال النصوص تضم اختبارات احملاكاة ،وهي شريط أدوات إمكانية النفاذ إىل شبكة الويب:
www.paciellogroup.com/resources/wat/ie
239
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من االعتبارات األخرى إلدارة العقود ما يلي:
• رصد خطة تسليم وإجناز اختبار القبول،
• إدارة أداء املورد وفقا ملعايري اجلودة احملددة مسبقا واملبينة يف العقد،
• إدارة التغيريات واالختالفات يف احتياجات العمالء،
• تطبيق إجراءات التعاقد ملعاجلة التغيريات.
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1.2.15
2.2.15
3.2.15

4.2.15

16
1.16

2.16

3.16

17
1.17

وصف لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املزمع شراؤها؛
األساس املنطقي الستبعاد إمكانية النفاذ كمعيار يف شراء هذه التكنولوجيا؛
الرتتيبات املتخذة لتمكني أفراد اجلمهور من ذوي اإلعاقة من النفاذ على أساس منصف إىل املعلومات
أو اخلدمات العامة املكافةة؛
الرتتيبات املتخذة لتمكني موظفي القطا العام من ذوي اإلعاقة من النفاذ على أساس منصف إىل
املعلومات أو اخلدمات املكافةة ذات الصلة بالعمل.

الرصد والتقييم

حترص [وزارة املالية ووكالة املشرتيات العامة الوطنية أو هيةة أخرى مسؤولة عن تنفيذ ورصد هذه السياسة] على
اعتماد مجيع التدابري املبينة يف السياسة احلالية من قبل مجيع هيةات املشرتيات العامة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
الستخدامها من قبل اجلمهور أو العاملني يف القطا العام.
ميكن أن تشمل عملية الرصد التحقق من حمتوى الدعوات إىل تقدمي العطاءات اليت تنشرها اهليةات العامة إلدراج
إمكانية النفاذ كمعيار مفيد وقابل للقياس يف شراء منتجات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومن أن
نشر نظام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت دحقق مستوى النفاذ كما هو خمطط له.
جيب أن تستعرض هذه السياسة خالل سنتني على األقل .وتلتمس ،خالل عملية االستعراض ،وجهات النظر من
األشخاص ذوي اإلعاقة واللجنة املعنية بإمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 240واملنظمات املمثلة
لألشخاص ذوي اإلعاقة واهليةات العامة اليت تنفذ هذه السياسة ودوائر الصناعة.

االستعراض الدوري

نظرا لسرعة التطورات التكنولوجية وتغري ظروف السوق ،جيب أن تستعرض هذه السياسة كل سنتني على األقل.

_______________

 240انظر الوحدة  .1عندما ال ينشئ بلد ما جلنة من هذا القبيل ،ميكن حتقيق نفس اهلدف من خالل االستعراض الدوري للوائح القائمة رهنا
بالتشاور مع اجلمهور الذي يشمل األشخاص ذوي اإلعاقة.
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الملحق  :Aالمعايير
يعترب املعياران التاليان مناسبني لالستخدام يف صوغ متطلبات إمكانية النفاذ ألغراض حتقيق املطابقة مع بيانات األداء الوظيفي:
اللجنة املعنية بإمكانية النفاذ يف الواليات املتحدة" :املعايري واملبادئ التوجيهية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت"
•
للمعيار  508من قانون إعادة التأهيل واملعيار  255من قانون االتصاالت لعام 2411996
املعيار األورويب EN 301 549؛" 242متطلبات إمكانية النفاذ للمشرتيات العامة ملنتجات وخدمات تكنولوجيا
•
املعلومات واالتصاالت يف أوروبا"243
وباإلضافة إىل ذلك ،ميكن اإلحالة إىل املعيار )" :ISO/IEC 40500 (2012تكنولوجيا املعلومات – املبادئ التوجيهية الحتاد
الشبكة العاملية ) (W3Cبشأن إمكانية النفاذ إىل حمتوى الويب ) (WCAGالصيغة  244"2.0لشراء تكنولوجيا الويب أو تطوير
شبكة الويب أو حمتوى وخدمات شبكة الويب.
وميكن أن تستخدم يف:
حتديد متطلبات إمكانية النفاذ للمتطلبات اإللزامية يف الدعوة إىل تقدمي العطاءات؛
•
حتديد املعايري الفرعية ملعايري إرساء املناقصة يف الدعوة إىل تقدمي العطاءات؛
•
حتديد متطلبات إمكانية النفاذ الستخدامها يف توصيف وظائف وأداء املنتج أو اخلدمة املزمع تطويرها إلدراجها
•
يف العقد ويف الدعوة إىل تقدمي العطاءات.

_______________

 241االمتثال هلذه املعايري ،املتاحة يف املوقع  ،www.access-board.gov/attachments/article/490/draft-rule.pdfإلزامي بالنسبة
للوكاالت الفيدرالية يف الواليات املتحدة وفقا للقسم  508من قانون إعادة التأهيل لعام  .1973وهذا القسم قيد التحديث حاليا.
 242تستخدم املعايري األوروبية املختصر "."EN
 243املعيار  EN 301 549متاح يف _www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/01.01.01_60/en
 .301549v010101p.pdfوهذا املعيار األورويب اجلديد الذي صدر يف يناير  2014مستكمل بسلسلة من ثالثة تقارير تقنية (TR 101 550
و TR 101 551و .)TR 101 552وحتدد هذه الوثائق معا متطلبات إمكانية النفاذ اليت ميكن تطبيقها على طائفة واسعة من املنتجات واخلدمات
ذات الصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،مبا يف ذلك احلواسيب واهلواتف الذكية وغريها من األجهزة الرقمية وأجهزة بيع التذاكر ومواقع
الويب والربيد اإللكرتوين .واهلدف هو التأكد من أن منتجات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميسورة النفاذ سواء بشكل مباشر أو
من خالل التوافق مع التكنولوجيات املساعدة مثل حتويل النص إىل كالم ،حبيث ميكن للجميع النفاذ إىل املعلومات واالستفادة من اخلدمات اليت
تقدم إلكرتونيا.
 244متاح يف .www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=58625 :وهو مشار إليه
أيضا بوصفه :احتاد الشبكة العاملية  :W3Cاملبادئ التوجيهية إلمكانية النفاذ إىل حمتوى الويب ) (WCAGالصيغة  ،2.0توصية االحتاد 11 ،W3C
ديسمرب  ،2008وهي متاحة يف املوقع  .www.w3.org/TR/WCAG/ملزيد من اإلرشاد بشأن تعزيز إمكانية النفاذ إىل شبكة الويب ،انظر الوحدة
.5
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الملحق  :Bبيانات األداء الوظيفي
يوفر املعياران التاليان" EN 301 549 :متطلبات إمكانية النفاذ للمشرتيات العامة ملنتجات وخدمات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف أوروبا" واملعيار " 508قانون إعادة التأهيل يف الواليات املتحدة لعام  "1973إطارا ميكن استخدامه لتحديد
إمكانية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض الشراء .وعلى الرغم من التشابه يف النطاق واملضمون ،من
املستحسن عدم تغيري النص يف هذه البيانات أو مزجها ومطابقتها .ويرد الغرض من بيانات األداء الوظيفي وتعريفها يف السياسة
النموذجية ملشرتيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف هذه الوحدة.
اإلطار  :B1بيانات األداء الوظيفي المستقاة من المعيار
وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتااالت في أوروبا"
1

EN 301 549

"متطلبات إمكانية النفاذ في المشتريات العامة لمنتجات

الوفاء ببيانات األداء الوظيفي
الغرض من البيانات الواردة يف هذا اإلطار هو وصف األداء الوظيفي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومتكني الناس من
•
معرفة موقع وظائف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحتديدها وتشغيلها ،والنفاذ إىل املعلومات املقدمة ،بغض النظر عن
قدراهتم البدنية أو اإلدراكية أو احلسية .وأي ضعف يف القدرة قد يكون دائما أو مؤقتا أو ظرفيا.
تعترب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت تليب املتطلبات املنطبقة والواردة يف البنود  5إىل  13قد أوفت مبستوى إمكانية
•
النفاذ املطابق هلذه الوثيقة ومبا يتسق مع احتياجات املستعمل من حيث النفاذ احملددة يف البند ( 2.4بيانات األداء الوظيفي).
•

مالحظة  :1العالقة بني املتطلبات يف البنود

5

إىل

13

واملستعمل ذات الصلة بإمكانية النفاذ واردة يف امللحق .B

(2014-02) EN 301 549 V1.1.1
•
•
•

2
1.2

بيانات األداء الوظيفي
االستعمال دون رؤية
عندما توفر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وسائط مرئية للتشغيل ،دحتاج بعض املستعملني ألن توفر هلم هذه التكنولوجيا
•
على األقل أسلوبا واحدا للتشغيل ال يتطلب الرؤية.
•

2.2

مالحظة  :2الغرض من البند  2.4هو وصف احتياجات املستعملني من حيث إمكانية النفاذ إىل كامل الوظيفية والوثائق
اخلاصة باملنتج أو اخلدمة باستخدام التقنيات املساعدة أو بدوهنا.
مالحظة  :3تتوقف طرائق تلبية احتياجات املستعملني ذوي اإلعاقات املتعددة من حيث إمكانية النفاذ على املزيج املعني من
اإلعاقات .وميكن تناول مسألة الوفاء هبذه االحتياجات لنفاذ املستعمل بالنظر يف وضع شروط متعددة يف البند .2.4
مالحظة  :4تعتمد احتياجات إمكانية نفاذ العديد من املستعملني على قدرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على توفري
وسائل حمددة للتشغيل .فإذا أراد املستعمل تنشيط أو تفعيل أو تبديل األسلوب الذي يتوافق مع احتياجاته كمستعمل من
حيث النفاذ ،فمن املتوقع أيضا أن تتوافق طريقة تنشيط أو تفعيل أو تبديل ذلك األسلوب مع نفس احتياجات املستعمل من
حيث النفاذ.

مالحظة :من املمكن لواجهات املستعمل السمعية أو اللمسية أن تسهم يف تلبية هذا الشرط.

االستعمال برؤية محدودة
عندما توفر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وسائط مرئية للتشغيل ،دحتاج بعض املستعملني ألن توفر هلم هذه التكنولوجيا
•
ميزات متكن املستعملني من االستفادة بشكل أفضل من رؤيتهم حمدودة.
•
•
•

مالحظة  :1ميكن أن يسهم التكبري واحلد من جمال الرؤية املطلوب والتحكم يف التباين والسطو والشدة يف تلبية هذا الشرط.
مالحظة  :2عندما تتوقف ميزات هامة لواجهة املستعمل على إدراك العمق ،ميكن أن يسهم توفري وسائل إضافية للتمييز
بني امليزات يف تلبية هذا الشرط.
مالحظة  :3ميكن للمستعملني ذوي الرؤية احملدودة االستفادة أيضا من النفاذ غري املرئي (انظر البند .)1.2
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3.2

االستعمال دون إدراك اللون
عندما توفر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وسائط مرئية للتشغيل ،دحتاج بعض املستعملني ألن توفر هلم هذه التكنولوجيا
•
وسيلة تشغيل مرئية ال تتطلب إدراك املستعمل لأللوان.
•

4.2

االستعمال دون سمع
عندما توفر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وسائط مسعية للتشغيل ،دحتاج بعض املستعملني إىل أن توفر هذه التكنولوجيا
•
على األقل وسيلة واحدة للتشغيل ال تتطلب السمع.
•

5.2

مالحظة :عندما تكون ميزات هامة من واجهة املستعمل مشفرة حبسب اللون ،قد يسهم توفري وسائل إضافية للتمييز بني
امليزات يف تلبية هذا الشرط.

مالحظة :ميكن أن تسهم واجهات املستعمل املرئية واللمسية يف تلبية هذا الشرط.

االستعمال بسمع محدود
عندما توفر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وسائط مسعية للتشغيل ،دحتاج بعض املستعملني إىل أن توفر هلم هذه التكنولوجيا
•
ميزات مسعية حمسنة.
•
•

مالحظة  :1ميكن أن يسهم تعزيز وضوح الصوت واحلد من الضوضاء يف اخللفية وزيادة مدى ارتفا الصوت وتعزيزه يف مدى
الرتدد األعلى يف حتقيق هذا الشرط.
مالحظة  :2ميكن للمستعملني ذوي السمع حمدود االستفادة أيضا من النفاذ دون مسع (انظر البند  .)4.2املعيار
(2014-02) EN 301 549 V1.1.1

6.2

االستعمال دون قدرة صوتية
عندما تتطلب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مدخال صوتيا من جانب املستعملني ،قد دحتاج بعض املستعملني إىل أن
•
توفر هذه التكنولوجيا على األقل واسطة واحدة للتشغيل ال تتطلب منهم توليد خمرج صويت.
•
•

7.2

االستعمال بقدر محدود من المعالجة أو القوة
عندما تتطلب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إجراءات يدوية ،دحتاج بعض املستعملني إىل أن توفر هلم هذه التكنولوجيا
•
ميزات متكن املستعملني من االستفادة منها من خالل إجراءات بديلة ال تتطلب املعاجلة أو قوة اليد.
•
•
•

8.2

مالحظة :ميكن أن تسهم مراعاة احتياجات مستخدمي الكراسي املتحركة وذوي القامة القصرية يف وضع العناصر التشغيلية
لواجهة املستعمل يف تلبية هذا الشرط.

تقليل مسببات النوبة العابية الحساسة للضوء
عندما توفر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وسائط بصرية للتشغيل ،دحتاج بعض املستعملني إىل أن توفر هلم هذه التكنولوجيا
•
على األقل واسطة واحدة للتشغيل تقلل من إمكانية التسبب يف نوبات عصبية حساسة للضوء.
•
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مالحظة  :1من أمثلة العمليات اليت قد ال يتمكن املستعملون من أدائها العمليات اليت تتطلب حتكما حركيا دقيقا وحتركات
تتوقف على املسار أو القَرص أو يل املعصم أو القبض الشديد أو إجراءات يدوية يف آن واحد.
مالحظة  :2قد يسهم التشغيل بيد واحدة وتتابع ملسات املفاتيح وواجهات خطاب املستعمل يف تلبية هذا الشرط.
مالحظة  :3لدى بعض املستعملني قوة حمدودة يف اليد ورمبا ال يستطيعون بلوغ مستوى القوة لتنفيذ عملية ما .وقد تسهم
حلول واجهة املستعمل البديلة اليت ال تتطلب قوة اليد يف تلبية هذا الشرط.

االستعمال محدود الباع
عندما تكون منتجات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قائمة بذاهتا أو مثبتة ،يتعني أن تكون العناصر التشغيلية يف متناول
•
مجيع املستعملني.
•

9.2

مالحظة  :1يغطي هذا البند البدائل الستخدام األصوات املولدة عن طريق الفم ،مبا يف ذلك الكالم والصفري والطقطقة
وغريها.
مالحظة  :2ميكن أن تسهم واجهات املستعمل بواسطة لوحة املفاتيح أو القلم أو اللمس يف تلبية هذا الشرط.

مالحظة :ميكن أن يسهم احلد من جمال وعدد الومضات يف الثانية يف تلبية هذا الشرط.
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10.2

االستعمال بإدراك محدود
دحتاج بعض املستعملني إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت توفر هلم ميزات من شأهنا تبسيط االستعمال وتيسريه.
•
•
•

11.2

مالحظة  :1الغرض من هذا الشرط هو أن يشمل احتياجات األشخاص ذوي القدرات احملدودة من حيث اإلدراك
واللغة والتعلم.
مالحظة  :2التوقيت القابل للتعديل واإلشارة إىل اخلطأ واقرتاح احلل وترتيب تركيز منطقي أمثلة من ميزات التصميم اليت ميكن
أن تسهم يف تلبية هذا الشرط.

الخاوصية
عندما توفر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميزات إلمكانية النفاذ ،دحتاج بعض املستعملني إىل احلفا على خصوصيتهم
•
لدى استعمال هذه امليزات املتوفرة إلمكانية النفاذ.
•

مالحظة :متكني توصيل مساعات شخصية لضمان خصوصية االستما وعدم توفري صيغة منطوقة من األحرف احملجوبة
ومتكني حتكم املستعمل بالبيانات القانونية واملالية والشخصية هي أمثلة على مزايا التصميم اليت ميكن أن تسهم يف تلبية هذا
الشرط.

اإلطار  :B2قانون إعادة التأهيل في الواليات المتحدة لعام  .1973المعيار " 508معايير اإللكترونيات وتكنولوجيا المعلومات"  -الجزء
الفرعي " - Cمعايير األداء الوظيفي"245
البند  1194.31معايير األداء الوظيفي
(أ) جيب توفري واسطة واحدة على األقل للتشغيل واسرتجا املعلومات ال تتطلب الرؤية من املستعمل ،أو توفري الدعم للتكنولوجيا املساعدة
اليت يستخدمها املكفوفون أو ضعاف البصر.
(ب) جيب توفري واسطة واحدة على األقل للتشغيل واسرتجا املعلومات ال تتطلب حدة بصر أعلى من  20/70يف خمرجات الصوت وأحرف
الطباعة املوسعة اليت تعمل معا أو بشكل مستقل ،أو توفري الدعم للتكنولوجيا املساعدة اليت يستخدمها األشخاص ضعاف البصر.
(ج) جيب توفري واسطة واحدة على األقل للتشغيل واسرتجا املعلومات ال تتطلب مسع املستعمل ،أو توفري الدعم للتكنولوجيا املساعدة اليت
يستخدمها الصم أو ضعاف السمع .
(د) عندما تكون املعلومات الصوتية هامة الستعمال املنتج ،جيب توفري واسطة واحدة على األقل للتشغيل واسرتجا املعلومات بأسلوب معزز
السمع ،أو توفري الدعم ألجهزة السمع املساعدة.
(ه) جيب توفري واسطة واحدة على األقل للتشغيل واسرتجا املعلومات ال تتطلب كالم املستعمل ،أو توفري الدعم للتكنولوجيا املساعدة اليت
يستخدمها األشخاص ذوو اإلعاقة يف الكالم.
(و) جيب توفري واسطة واحدة على األقل للتشغيل واسرتجا املعلومات ال تتطلب السيطرة احلركية الدقيقة أو اإلجراءات يف آن واحد وأن
تكون قابلة للتشغيل مع حمدودية البا والقوة.

_______________
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الملحق  :Cمثال لنموذج استمارة إمكانية النفاذ إلى منتَج
ميكن إرفاق املثال التايل لنموذج استمارة إمكانية النفاذ إىل منتج بالدعوة إىل تقدمي العطاءات الستكمال االستمارة من جانب
املورد 246.وينبغي أن يستند نسق االستمارة ،إىل أقصى حد ممكن ،إىل استمارة مماثلة مستخدمة يف مناطق أخرى مع املعايري
الواردة يف امللحق  .Bويستند املثال التايل إىل "استمارة حكومية إلمكانية النفاذ إىل منتج" قدمتها شركة
 Buy Accessible Wizardيف املوقع .http://buyaccessible.gov
وينبغي أن تتضمن االستمارة ،كحد أدىن:
إشارة واضحة إىل املنافسة يف املشرتيات اليت تستخدم من أجلها؛
•
إشارة واضحة إىل موضو املشرتيات؛
•
إشارة واضحة إىل املعيار الذي أخذت منه متطلبات النفاذ؛
•
قائمة كاملة مبتطلبات النفاذ ذات الصلة املأخوذة من املعايري املدرجة يف امللحق  Bذات الصلة بعملية املشرتيات.
•
 ---نموذج االستمارة يبدأ هنا

---

إمكانية النفاذ إلى المنتج [اسم المسابقة وتكنولوجيا المعلومات واالتااالت المزمع شراؤها]
جدول موجز :يقدم هذا اجلدول موجزا جلميع األقسام ذات الصلة من املعيار [اسم املعيار يف امللحق
منه األحكام]
العمود األول يضم مجيع أقسام املعيار اليت ميكن أن تنطبق على أي حصيلة .يدرج بني قوسني جممو عدد األحكام
•
ضمن كل قسم من املعيار.
العمود الثاين دحدد جممو عدد األحكام اليت تنطبق عموما على حصيلة من هذا النو  .وقد ال يكون بعض هذه
•
األحكام من ميزات حصيلة املورد .وعلى النقيض من ذلك ،قد يكون البعض اآخر ،غري املذكور ،من مزيات
حصيلة املورد .وإذا تضمنت احلصيلة ميزات إضافية ،جيب النظر أيضا يف إمكانية النفاذ إىل هذه امليزات.
العمود الثالث خمصص للمالحظات العامة عن أقسام من املعيار .البعض منها ينطبق على مجيع احلصائل والبعض
•
اآخر خيتص حبصائل حمددة.
العمود الرابع دحتوي على ملخص الستجابة البائع لألحكام املعمول هبا وامليزات اإلضافية للحصائل من أقسام
•
املعيار.
العمود اخلامس هو املكان الذي يدون فيه البائع التفسريات ألي من األعمدة السابقة ،مثال ذلك وجود اختالفات
•
بني األحكام املنطبقة املتوقعة وميزات املنتج الفعلية.
B

_______________

الذي أخذت

 246وهي مستمدة من استمارات مماثلة مقدمة من املعاجل  Buyaccessible.govبناء على قواعد مشرتيات القسم  508يف معيار الواليات
املتحدة (املذكور يف امللحق  .)Bومثة هنج مماثل يشجع عليه يف التقارير التقنية لتكليف التقييس  376من جانب املفوضية األوروبية .وقد أدت
عملية التكليف األورويب  376إىل تطوير املعيار  EN 301 549املشار إليه يف هذه الوحدة.
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[مثال :المعيار ،508
أو ]EN 301 549
من أقسام المعيار

مجموع عدد
األحكام المنطبقة

املعيار []XX.xx
[اسم املعيار]
([عدد] األحكام)

[عدد]

املعيار []XX.xx
[اسم املعيار]
([عدد] األحكام)

[عدد]

وهكذا

وهكذا

مالحظات

مجموع عدد األحكام المدعومة
كلياً

جزئياً

ال

يرجى التوضيح

الجزء الفرعي  – Bالمعايير التقنية
مالحظة :إذا كان مثة إمكانية لتطبيق احلكم ،فإن القيمة بالتغيب هي "نعم".
نص الحكم

معمول به

مالحظات

كيف تلبي تكنولوجيا
اإللكترونيات والمعلومات ) (EITيرجى التوضيح
هذا المتطلب؟

[متطلب إمكانية النفاذ مأخوذ
من املعيار املذكور يف امللحق B
– يتعني ملؤه من جانب املورد]

[نعم/ال – يتعني ملؤه
من جانب اهليةة املشرتية]

__كليا
__جزئيا
__ال
[يتعني ملؤه من جانب املورد]

[متطلب إمكانية النفاذ مأخوذ
من املعيار املذكور يف امللحق ]B

[نعم/ال ]

__كليا
__جزئيا
__ال

[متطلب إمكانية النفاذ مأخوذ
من املعيار املذكور يف امللحق ]B

[نعم/ال ]

__كليا
__جزئيا
__ال

[يتعني ملؤه من
جانب املورد]
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الملحق  :Dالمواد التدريبية والموارد المستخدمة في التوعية وبناء القدرات والتدريب
في مجال المشتريات العامة لتكنولوجيا المعلومات واالتااالت الميسورة النفاذ
الموارد التدريبية
االحتاد الدويل لالتصاالت" .2009 ،املشرتيات العامة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت امليسورة النفاذ  -عرض يف ورشة عمل
تدريبية" .متاحة يف املوقعwww.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Persons-with- :
Disabilities/Pages/Resources.aspx

اهليةة الوطنية األيرلندية لإلعاقة " .2012 ،التدريب للمساواة يف اإلعاقة ملوظفي اخلدمات العامة" .وحدة تدريبية على اخلط
متاحة يف املوقعhttp://elearning.nda.ie :
" .2013 ،ETSI ،CENELEC ،CENمتطلبات إمكانية النفاذ األوروبية للمشرتيات العامة للمنتجات واخلدمات يف جمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت( ،والية التقييس لدى املفوضية األوروبية  ،M 376املرحلة  .")2وهناك طائفة من التقارير
بشأن وضع جمموعة أدوات ملشرتيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت امليسورة النفاذ .متاحة يف املوقع.www.mandate376 :
ومن أهم التقارير:
 :D5مشرو "جمموعة أدوات املشرتيات على اخلط ملنتجات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت امليسورة
•
النفاذ".
 :D6مشرو "التوجيهات اإلضافية واملواد الداعمة ملشرتيات منتجات وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
•
امليسورة النفاذ".
متاحان يف املوقع:

www.mandate376.eu/pc.htm#pc1

اتفاق ورشة عمل " 16266 (CWA) CENاملناهج لتدريب املهنيني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على التصميم العاملي".
متاح يف املوقعftp://ftp.cen.eu/CEN/Sectors/TCandWorkshops/Workshops/CWA16266.pdf :
مجموعات أدوات مشتريات تكنولوجيا المعلومات واالتااالت الميسورة النفاذ
التصميم العاملي يف املشرتيات العامة (النرويج)
االسم :التصميم العاملي يف املشرتيات العامة – جمموعة أدوات للمشرتيات يف القطا العام
المنظمة :املشرو املشرتك بني مقاطعة بريغن والبلديتني الرائدتني تامي وكليب.
البلد :النرويج
سنة النشر (تقدير) :خريف 2008
www.universelleanskaffelser.no/ :URL
جمموعة األدوات من أجل الدعوة إىل تقدمي العطاءات (الداومارك)
االسم( Udbudsværktøjskassen :جمموعة األدوات من أجل الدعوة إىل تقدمي العطاءات)
المنظمة( IT- og Telestyrelsen :وكالة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت)
البلد :الداومارك
سنة النشر ،2004 :مستحدث يف ديسمرب 2009
http://vkassen.itst.dk/ :URL
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جمموعة أدوات مشرتيات تكنولوجيا املعلومات (أيرلندا)
المنظمة :مركز التميز يف التصميم العاملي لدى اهليةة الوطنية لإلعاقة
سنة النشر :فرباير 2007
www.universaldesign.ie/useandsupply/ict/itprocurementtoolkit :URL
( BuyAccessible Wizardالواليات المتحدة األمريكية)
االسمBuyAccessible Wizard :

المنظمة :إدارة اخلدمات العامة
البلد :الواليات املتحدة األمريكية
سنة النشر (تقدير)( 2004 :التحديثات جارية)
https://app.buyaccessible.gov/baw/ :URL
جمموعة أدوات املشرتيات امليسورة النفاذ (كندا)
االسم :جمموعة أدوات املشرتيات امليسورة النفاذ
المنظمةIndustry Canada (ic.gc.ca) :
البلد :كندا
سنة النشر (تقدير):
www.apt.gc.ca/ :URL
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B.P. 50202 Dakar RP
Dakar – Sénégal

Immeuble CAMPOST, 3e étage
Boulevard du 20 mai
Boîte postale 11017
Yaoundé – Cameroun

P.O. Box 60 005
Gambia Rd., Leghar ETC Building
3rd floor
Addis Ababa – Ethiopia a

E-mail: itu-harare@itu.int
Tel.: +263 4 77 59 41
Tel.: +263 4 77 59 39
Fax: +263 4 77 12 57

E-mail: itu-dakar@itu.int
Tel.: +221 33 849 77 20
Fax: +221 33 822 80 13

E-mail:
Tel.:
Tel.:
Fax:

E-mail:
Tel.:
Tel.:
Tel.:
Fax:

itu-yaounde@itu.int
+ 237 22 22 92 92
+ 237 22 22 92 91
+ 237 22 22 92 97

itu-addis@itu.int
+251 11 551 49 77
+251 11 551 48 55
+251 11 551 83 28
+251 11 551 72 99
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Colonia Palmira, Avenida Brasil
Ed. COMTELCA/UIT 4 Piso
P.O. Box 976
Tegucigalpa – Honduras

Merced 753, Piso 4
Casilla 50484, Plaza de Armas
Santiago de Chile – Chile

United Nations House
Marine Gardens
Hastings – Christ Church
P.O. Box 1047
Bridgetown – Barbados

SAUS Quadra 06 Bloco “E”
11 andar – Ala Sul
Ed. Luis Eduardo Magalhães (AnaTel)
70070-940 – Brasilia, DF – Brasil

E-mail: itutegucigalpa@itu.int
Tel.: +504 2 2 201 074
Fax: +504 2 2 201 075

E-mail: itusantiago@itu.int
Tel.: +56 2 632 6134/6147
Fax: +56 2 632 6154

E-mail: itubridgetown@itu.int
Tel.: +1 246 431 0343/4
Fax: +1 246 437 7403

E-mail: itubrasilia@itu.int
Tel.: +55 61 2312 2730-1
Tel.: +55 61 2312 2733-5
Fax: +55 61 2312 2738
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4, Building 1
Sergiy Radonezhsky Str.
Moscow 105120
Russian Federation

Sapta Pesona Building, 13th floor
JI. Merdan Merdeka Barat No. 17
Jakarta 10001 – Indonesia

Thailand Post Training Center, 5th floor,
111 Chaengwattana Road, Laksi
Bangkok 10210 – Thailand

Mailing address:
P.O. Box 25 – Moscow 105120
Russian Federation

Mailing address:
c/o UNDP – P.O. Box 2338
Jakarta 10001 – Indonesia

Mailing address
P.O. Box 178, Laksi Post Office
Laksi, Bangkok 10210 – Thailand

E-mail: itumoskow@itu.int
Tel.: +7 495 926 60 70
Fax: +7 495 926 60 73

E-mail:
Tel.:
Tel.:
Tel.:
Fax:

E-mail:
Tel.:
Tel.:
Fax:

itujakarta@itu.int
+62 21 381 35 72
+62 21 380 23 22
+62 21 380 23 24
+62 21 389 05 521
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itubangkok@itu.int
+66 2 574 8565/9
+66 2 574 9326/7
+66 2 574 9328

Smart Village, Building B 147, 3rd floor
Km 28 Cairo – Alexandria Desert Road
Giza Governorate
Cairo – Egypt

E-mail: itucairo@itu.int
Tel.: +20 2 35 37 17 77
Fax: +20 2 35 37 18 88
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(ITU) ������� ����� �����
(EUR) ������ ����
(BDT)

Place des Nations
CH-1211 Geneva 20 – Switzerland
E-mail: eurregion@itu.int
Tel.: +41 22 730 5111

(ITU) ������� �����
(BDT) ������� �����
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Place des Nations
CH-1211 Geneva 20
Email: mailto:bdtdirector@itu.int
Tel.: +41 22 730 5035/5435
Fax: +41 22 730 5484
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(IP)

��������� ��������� �����

(PKM)
Email: bdtpkm@itu.int
Tel.: +41 22 730 5447
Fax: +41 22 730 5484

Email: bdtip@itu.int
Tel.: +41 22 730 5900
Fax: +41 22 730 5484
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(IEE) ���������� ����������
Email: bdtiee@itu.int
Tel.: +41 22 730 5421
Fax: +41 22 730 5484
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(DDR) �������� ������
Email: bdtdeputydir@itu.int
Tel.: +41 22 730 5784
Fax: +41 22 730 5484

�������




����� ������ ����



����� ������ ����


����� ������� 

����� ������ ����

TelOne Centre for Learning
Corner Samora Machel and
Hampton Road
P.O. Box BE 792 Belvedere
Harare – Zimbabwe

19, Rue Parchappe x Amadou
Assane Ndoye
Immeuble Fayçal, 4e étage
B.P. 50202 Dakar RP
Dakar – Sénégal

Immeuble CAMPOST, 3e étage
Boulevard du 20 mai
Boîte postale 11017
Yaoundé – Cameroun

P.O. Box 60 005
Gambia Rd., Leghar ETC Building
3rd floor
Addis Ababa – Ethiopia a

E-mail: itu-harare@itu.int
Tel.: +263 4 77 59 41
Tel.: +263 4 77 59 39
Fax: +263 4 77 12 57

E-mail: itu-dakar@itu.int
Tel.: +221 33 849 77 20
Fax: +221 33 822 80 13

E-mail:
Tel.:
Tel.:
Fax:

E-mail:
Tel.:
Tel.:
Tel.:
Fax:

itu-yaounde@itu.int
+ 237 22 22 92 92
+ 237 22 22 92 91
+ 237 22 22 92 97

itu-addis@itu.int
+251 11 551 49 77
+251 11 551 48 55
+251 11 551 83 28
+251 11 551 72 99

���������
�������

����

����� ������ ����

�������

����� ������ ����

�������

����� ������ ����

����� ������� 

Colonia Palmira, Avenida Brasil
Ed. COMTELCA/UIT 4 Piso
P.O. Box 976
Tegucigalpa – Honduras

Merced 753, Piso 4
Casilla 50484, Plaza de Armas
Santiago de Chile – Chile

United Nations House
Marine Gardens
Hastings – Christ Church
P.O. Box 1047
Bridgetown – Barbados

SAUS Quadra 06 Bloco “E”
11 andar – Ala Sul
Ed. Luis Eduardo Magalhães (AnaTel)
70070-940 – Brasilia, DF – Brasil

E-mail: itutegucigalpa@itu.int
Tel.: +504 2 2 201 074
Fax: +504 2 2 201 075

E-mail: itusantiago@itu.int
Tel.: +56 2 632 6134/6147
Fax: +56 2 632 6154

E-mail: itubridgetown@itu.int
Tel.: +1 246 431 0343/4
Fax: +1 246 437 7403

E-mail: itubrasilia@itu.int
Tel.: +55 61 2312 2730-1
Tel.: +55 61 2312 2733-5
Fax: +55 61 2312 2738

������� ����� �������

����� ����� � ����

������ �����

������



����� ������� 

����� ������� 

���������

����� ������ ����

����� ������ ����

4, Building 1
Sergiy Radonezhsky Str.
Moscow 105120
Russian Federation

Sapta Pesona Building, 13th floor
JI. Merdan Merdeka Barat No. 17
Jakarta 10001 – Indonesia

Thailand Post Training Center, 5th floor,
111 Chaengwattana Road, Laksi
Bangkok 10210 – Thailand

Mailing address:
P.O. Box 25 – Moscow 105120
Russian Federation

Mailing address:
c/o UNDP – P.O. Box 2338
Jakarta 10001 – Indonesia

Mailing address
P.O. Box 178, Laksi Post Office
Laksi, Bangkok 10210 – Thailand

E-mail: itumoskow@itu.int
Tel.: +7 495 926 60 70
Fax: +7 495 926 60 73

E-mail:
Tel.:
Tel.:
Tel.:
Fax:

E-mail:
Tel.:
Tel.:
Fax:

itujakarta@itu.int
+62 21 381 35 72
+62 21 380 23 22
+62 21 380 23 24
+62 21 389 05 521

������� �����

itubangkok@itu.int
+66 2 574 8565/9
+66 2 574 9326/7
+66 2 574 9328

Smart Village, Building B 147, 3rd floor
Km 28 Cairo – Alexandria Desert Road
Giza Governorate
Cairo – Egypt

E-mail: itucairo@itu.int
Tel.: +20 2 35 37 17 77
Fax: +20 2 35 37 18 88


������
������� ����� ����
(ITU) ������� ����� �����
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(BDT)

Place des Nations
CH-1211 Geneva 20 – Switzerland
E-mail: eurregion@itu.int
Tel.: +41 22 730 5111

اﻟﺸﻤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ
ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﺑﺸﺄن إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت

اﻻﲢـ ــﺎد اﻟـ ــﺪوﱄ ﻟﻼﺗﺼـ ــﺎﻻت
ﻣﻜـﺘﺐ ﺗﻨﻤﻴ ـ ــﺔ اﻻﺗﺼ ـ ــﺎﻻت
Place des Nations
CH-1211 Geneva 20
Switzerland
www.itu.int
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