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شكر وتقدير

تم وضع اإلرشادات الفنية الوطنية بشأن النفاذية الرقمية

في المنطقة العربية في إطار مشروع المنصة العربية لإلدماج
الرقمي ( .)ADIPأشرفت السيدة ميرنا الحاج بربر والسيد
ّ
ّ
العوا على العمل ،ونسقا الجهود ،وقاما بالمراجعة،
نوار

والتمسا آراء الزمالء التالية أسماؤهم في اللجنة االقتصادية

الشكر والتقدير للسيد بهاء خصاونه ،استشاري اإلسكوا ،على
جهوده في جمع البيانات المتاحة واألنشطة ذات الصلة ،على

الرغم من الظروف الصعبة التي سببّتها الجائحة “كوفيد.”-19
ً
ّ
أيضا أن تشكر جميع مندوبي البلدان العربية
وتود اإلسكوا

واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) ،وهم :السيدة جيزيال نوك،

والخبراء الذين ساهموا في االجتماع االستشاري االفتراضي،

دينر ،والسيدة زهر بو غانم.

هذا التقرير بمالحظاتهم ومقترحاتهم.

والسيد عالء سبيع ،والسيدة سمية المجذوب ،والسيدة ليز

الذي ُعقد يومي  10و 11تشرين الثاني/نوفمبر  ،2020وأثروا

iv

الرسائل الرئيسية

تشجيع راسمي السياسات
على اعتماد إرشادات فنية للنفاذية الرقمية لتمكين جميع
األفراد من الوصول إلى أجهزة تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت وخدماتها وتطبيقاتها بكفاءة.

اقتراح نماذج للنفاذية الرقمية
تغطي الوصول إلى اإلنترنت وإلى األجهزة النقالة وإلى
مشتريات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

اقتراح نموذج للنفاذية الرقمية األساسية
لتزويد البلدان بالحد األدنى من المتطلبات لتطوير المواقع
اإللكترونية وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطبيقاتها.

v

ملخص تنفيذي

ّ
حققت البرامج الدولية إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة

ّ
يقدم هذا التقرير لمحة عامة عن حالة النفاذية الرقمية على

إنجازات كبيرة في إطار خطة التنمية المستدامة لعام ،2030

الصعيد العالمي في ضوء اتفاقية حقوق األشخاص ذوي

المكفوفين أو ضعيفي البصر أو ذوي إعاقات أخرى تتعلق

تعزيز النفاذية الرقمية لألشخاص ذوي اإلعاقة وإدماجهم
ً
رقميا .كما أنه يضع تصنيفات للدول من حيث التزامها

واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،ومعاهدة مراكش
لتيسير النفاذ إلى المص ّنفات المنشورة لفائدة األشخاص

اإلعاقة وخطة عام  .2030ويقيّ م جهود بعض البلدان في

ُ
َ
التقدم في تكنولوجيا
الزخم
بقراءة المطبوعات .يقود هذا
ً
ً
المعلومات واالتصاالت ،التي تؤدي دورا رائدا في إيجاد

في الحياة العامة دون تمييز ،وتسخير التكنولوجيا إلدماجهم

للحصول على المعلومات لألشخاص ذوي اإلعاقة .ولكن

التي حققها االتحاد األوروبي على المستوى التشريعي،

حلول مبتكرة إلدماج الفئات المهمشة وتوفير فرص عادلة

تؤثر أوجه التفاوت االجتماعي واالقتصادي في أنحاء كثيرة
ً
سلبا على إدماج
من العالم ،بما في ذلك المنطقة العربية،
األشخاص ذوي اإلعاقة ،على الرغم من التقدم التكنولوجي

في العديد من هذه البلدان .كما تؤثر االضطرابات

السياسية والنزاعات المسلحة في بعض البلدان العربية،

بما فيها الجمهورية العربية السورية والعراق وليبيا واليمن،

والتحديات االقتصادية في بلدان مثل مصر واألردن ولبنان،
ً
سلبا على ظروف األشخاص ذوي اإلعاقة.

لمعالجة أوجه القصور في إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة

في المنطقة العربية ،تم إعداد هذا التقرير كجزء من مشروع
المنصة العربية لإلدماج الرقمي ( )ADIPالتابعة للجنة

االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) لدعم راسمي

باالتفاقيات الدولية المتعلقة بإشراك األشخاص ذوي اإلعاقة

في المجتمع .باإلضافة إلى ذلك ،يستعرض التقرير اإلنجازات
وتنفيذ المبادئ واإلرشادات الدولية.

ً
ً
ُي ّ
كبيرا في جعل
إنجازا
عد قانون النفاذية األوروبي لعام 2019
ً
ً
متاحا لألشخاص ذوي اإلعاقة من خالل إنفاذ
مكانا
أوروبا
متطلبات النفاذية الرقمية في جميع الخدمات اإللكترونية

والمنصات الرقمية .تغطي المتطلبات ،التي تركز على

المواقع الحكومية ،والكتب اإللكترونية ومواقع التجارة

اإللكترونية ،مجموعة من المنتجات ،بما في ذلك الحواسيب

العامة االستخدام والتكنولوجيات الشائعة مثل الهواتف

الذكية ،وأجهزة التلفاز الذكية ،وأجهزة التلفاز المعتمدة على
ً
فمثال ،بحلول عام
بروتوكول اإلنترنت ،والقارئات اإللكترونية.
 ،2021يجب أن تتوافق جميع التطبيقات النقالة في بلدان

االتحاد األوروبي مع المبادئ التوجيهية للنفاذ إلى محتوى
ً
أيضا المعايير
الوب ( .)WCAG 2.0ويحدد هذا التقرير

السياسات في وضع اإلرشادات الفنية الوطنية المناسبة
ً
للنفاذية الرقمية أو تحسينها .يقترح هذا التقرير ،استنادا إلى

واإلرشادات الفنيّ ة الدولية الرئيسية لتمكين األشخاص

لتحسين حياة األشخاص ذوي اإلعاقة.

واالتصاالت وخدماتها ومواقعها على الوب وأدواتها.

معايير دولية سليمة وعملية ،مجموعة واسعة من اإلرشادات

ذوي اإلعاقة من استخدام أجهزة تكنولوجيا المعلومات

vi

ثم يبحث هذا التقرير في الوضع الحالي للنفاذية الرقمية

في المنطقة العربية وااللتزام تجاه تحقيقها ،والجهود التي

تبذلها الدول األعضاء إلدراج األشخاص ذوي اإلعاقة .ومع أن
جميع البلدان العربية ّ
وقعت على اتفاقية حقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة ،إال أن بعضها لم يصادق على االتفاقية أو

البروتوكول االختياري .ومع ذلك ،لدى جميع البلدان العربية
منظمات حكومية مسؤولة تشرف على التقدم المحرز في

القضايا المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة ،سواء من خالل

وزارات التنمية االجتماعية أو المجالس المستقلة .على وجه
ً
وفرصا متشابهة
العموم ،تواجه البلدان العربية تحديات

فيما يتعلق بالنفاذية الرقمية ،مع وجود اختالفات بسيطة

على المستوى المحلي .غير أن عدم وجود بيانات موثوقة
وإحصاءات دقيقة عن اإلعاقة يجعل تقييم اإلعاقة تقييماً
ً
ً
ً
ً
كثيرا من فرص المساعدة
صعبا ،ويعرقل
أمرا
موضوعيا

التي ّ
تقدمها المؤسسات الدولية وغير الحكومية والمحلية.

ومع ذلك ،يعتبر الكثيرون أن االلتزام التشريعي للحكومات
العربيــة إزاء قضيــة اإلعاقــة عمومـ ًـا يشـ ّـكل أداة تمكينيــة
ّ
وثمــة مؤشــرات إيجابيــة أخرى،
لتعزيــز النفاذيــة الرقميــة.

مثــل ارتفــاع معــدالت انتشــار اإلنترنت واســتخدام الهواتف
ّ
متعلمون وشــغوفون
الذكيــة بيــن الشــباب ،وهــم فــي غالبهم
بالتكنولوجيــا ،وهــذا مــن شــأنه تعزيــز دور تكنولوجيــا

المعلومــات واالتصــاالت فــي النفاذيــة الرقمية.

ُيختتــم هــذا التقريــر بنمــاذج إرشــادية فنية حــول اعتماد

النفاذيــة الرقميــة فــي المنطقــة العربيــة .وتغطــي هــذه النماذج

النفاذيــة إلــى اإلنترنــت وإلــى األجهــزة النقالة وإلــى مطاريف

الخدمــات العامــة .وتســتند جميــع النمــاذج إلــى أحــدث المعايير
واإلرشــادات الدوليــة .باإلضافــة إلى ذلــك ،جرى اقتراح

نمــوذج الحــد األدنــى مــن المتطلبــات للبلــدان أو المنظمات

التــي تفضــل عــدم اعتمــاد عمليــة التنفيــذ واالمتثال.
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1

مقدمة

كانــت البلــدان العربيــة مــن أوائــل الــدول التــي وقعــت

علــى اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وصادقــت

واضعــي السياســات مــن الوفــاء بااللتزامــات المتعلقــة

باتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة .وهــذا مــا يتيــح

اإلعاقــة المســتدام والتحويلــي الــذي تدعمــه اســتراتيجية

للمنظمــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة العمــل بطريقــة
ّ
متســقة ومنســقة لإلســراع بإدمــاج األشــخاص ذوي

الصحــة العالميــة ،يعيــش مليــار شــخص مــع شــكل مــن

يســتعرض الفصــل األول مــن هــذا التقريــر النفاذيــة

عليهــا .يجــري تنفيــذ هــذه الحقــوق كجــزء مــن دمــج

األمــم المتحــدة إلدمــاج اإلعاقــة ،والتــي تهــدف إلــى
ً
وفقــا لمنظمــة
تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.

أشــكال اإلعاقــة ،منهــم مــا يقــرب مــن  60مليــون شــخص
فــي البلــدان العربيــة  . 1بنـ ً
ـاء علــى ذلــك ،أطلقــت األمــم

اإلعاقــة فــي المجتمــع.

الرقميــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى الصعيــد
ً
ـددا مــن المعاييــر واإلرشــادات
العالمــي ،ويقـ ّـد م عـ

المتحــدة مبــادرات عديــدة لتعزيــز إدمــاج األشــخاص ذوي

الدوليــة وأفضــل الممارســات التــي اعتمدتهــا البلــدان
ً
ـودا كبيــرة لتمكيــن األشــخاص ذوي
التــي بذلــت جهـ

ُتلــزم المــادة  9مــن اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة،

الفصــل الثانــي وضــع النفاذيــة الرقميــة فــي المنطقــة

العيــش باســتقاللية والمشــاركة الكاملــة فــي جميــع جوانــب

النفاذيــة مــن وجهــة نظــر البلــدان العربيــة والفــرص
ً
قدمــا فــي اعتمــاد النفاذيــة الرقميــة
المتاحــة للمضــي

علــى قــدم المســاواة مــع اآلخريــن ،إلــى البيئــة الماديــة

الرقمــي فــي المنطقــة .كمــا يعــرض التقريــر حالــة

اإلعاقــة مــن خــال تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت.

بوضــوح ،البلــدان بتمكيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن
الحيــاة .وتنــص علــى وجــوب اتخــاذ الــدول األطــراف

اإلعاقــة باالعتمــاد علــى النفاذيــة الرقميــة .ويستكشــف

العربيــة ،ويســلط الضــوء علــى التحديــات التــي تواجــه

التدابيــر المناســبة لضمــان نفــاذ األشــخاص ذوي اإلعاقــة،

وإدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة كجــزء مــن التحــول

والنقــل وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت .وتدعــو
المــادة  4إلــى وضــع معاييــر وإرشــادات مقبولــة عالميـ ًـا .

النفاذيــة الرقميــة فــي ُعمــان وقطــر ،وهمــا مــن بيــن
الــدول األولــى فــي العالــم فــي هــذا الصــدد.

يقـ ّـد م هــذا التقريــر نمــاذج لإلرشــادات الفنيــة الخاصــة

ويعــرض الفصــل األخيــر أربعــة نمــاذج لإلرشــادات المتعلقــة

بالنفاذيــة لمســاعدة البلــدان العربيــة علــى توفيــر خدمــات

بالنفاذيــة الرقميــة لمســاعدة واضعــي السياســات علــى
ّ
اتخــاذ القــرار بشــأن المســتوى األفضــل لالمتثــال .وتقــد م

للمعاييــر الدوليــة وأفضــل الممارســات ،للوفــاء بالتزاماتهــا

التوصيــات المقبولــة .وتســتند هــذه النمــاذج إلــى أفضــل
المعاييــر والممارســات المعتمــدة والمعتــرف بهــا دوليـ ًـا .

ً
ـروعا موازيـ ًـا لوضــع نمــوذج
يكمــل هــذا العمــل مشـ

اإللكترونــي ،والمعروفــة باســم (  )POURأي قابليــة

وتطبيقــات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت المتاحــة
علــى قــدم المســاواة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وفقـ ًـا
بموجــب اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

للسياســات الوطنيــة بشــأن النفاذيــة الرقميــة لتمكيــن

النمــاذج المقترحــة خيــارات اعتمــاد تدريجيــة ،تبــدأ بأدنــى

يجــري تنظيــم المعاييــر حــول أربعــة مبــادئ للمحتــوى

اإلدراك ،وقابليــة التشــغيل ،وإمكانيــة الفهــم ،والمتانــة.

.1

النفاذية الرقمية على
المستوى العالمي

3

 .1النفاذية الرقمية على المستوى العالمي

حظيت النفاذية بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة باهتمام كبير في جميع أنحاء العالم ،ال سيما بعد اعتماد اتفاقية حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة على الصعيد الدولي .اتخذت بلدان كثيرة مبادرات لنشر الوعي حول احتياجات هذه الفئة االجتماعية،
وتوفير الخدمات لها وتحقيق مبادئ اإلدماج والعدالة والمساواة .كما حظيت القضايا المتنوعة المتعلقة بالنفاذية الرقمية
باهتمام كبير بفضل الثورة التكنولوجية واالستخدام الواسع النطاق لإلنترنت .ساعد تقدم االتصاالت النقالة والهواتف الذكية
مع مجموعة واسعة من البرامج والتطبيقات على تيسير النفاذية إلى الخدمات والمعلومات .وأدت بعض البلدان ،مثل الواليات
ً
ً
رائدا في توطيد العديد من مبادئ المساواة والمشاركة لألشخاص ذوي اإلعاقة ،على
دورا
المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي،
الصعيدين المحلي والدولي .واتخذت بلدان أخرى خطوات ملموسة نحو اعتماد النفاذية الرقمية وإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة
ّ
تحولها الرقمي ،في حين ال تزال بلدان أخرى متأخرة في هذا المجال.
كجزء من

ألف .مبادرات دولية
ُت ّ
عد النفاذية الرقمية أولوية في المبادرات العالمية الرئيسية،

ّ
والمنظمات الموقعة إلى وضع وتنفيذ قوانين وسياسات
البلدان

ذوي اإلعاقة ،وخطة  2030وأهداف التنمية المستدامة المتعلقة

ّ
تنص على إزالة جميع
المسألة األساسية المتعلقة بالنفاذية ،التي

عام  2030في العديد من أهدافها وغاياتها قضايا اإلعاقة ،مع

قدم المساواة إلى المرافق العامة والخدمات والبنى التحتية

مثل استراتيجية إدماج اإلعاقة ،واتفاقية حقوق األشخاص

بها ،ومعايير االتحاد الدولي لالتصاالت ( .)ITUوتتضمن خطة

تكفل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .وتبرز المادة  9بوضوح

الحواجز التي تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة ،والوصول على

دعوة واضحة إلى بذل جهود تعاونية لتحقيق أهداف التنمية

لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .أما أهداف التنمية

يطلــب قــرار الجمعيــة العامــة  64/154لعــام  2009مــن األميــن

بالفقر ،والهدف  2المتعلق بالجوع ،والهدف  4المتعلق بالتعليم،

المتعلقــة بالنفاذيــة فــي مرافــق منظومــة األمــم المتحــدة

والفتيات ذوات اإلعاقة ،والهدف  8المتعلق بالعمل الالئق

علــى تعزيــز النفاذيــة إلــى الــوب داخــل منظومــة األمــم المتحــدة

والبنية التحتية ،وال سيما النفاذية إلى تكنولوجيا المعلومات

ّ
المصمميــن أثنــاء تطويــر صفحــات
موقــع إلكترونــي إلرشــاد
ّ
4
وب ســهلة النفــاذ والتصفــح ،وبنســق بســيط  .يوصــي الموقــع

إلى تهيئة بيئة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بحيث تكون

إلــى محتــوى الــوب ( )WCAGفيمــا يتعلــق بالمحتــوى المتعــدد
ّ
والتصفــح والتصميــم والبرامــج النصيــة والنمــاذج،
اللغــات

المستدامة المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة بما يتماشى مع

المستدامة التي لها عالقة باإلعاقة فهي الهدف  1المتعلق

العــام أن يواصــل التنفيــذ التدريجــي للمعاييــر واإلرشــادات

والهدف  5المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء

وخدماتهــا  .3منــذ ذلــك الحيــن ،تعمــل إدارة التواصــل العالمــي

والنمو االقتصادي والصناعة ،والهدف  9المتعلق باالبتكار

لضمــان إدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة .وتـ ّ
ـم تخصيــص

واالتصاالت وفق الغاية  .c.9وتدعو الخطة االستراتيجية

للفترة  2023-2020لالتحاد الدولي لالتصاالت جميع البلدان

سهلة النفاذ بالنسبة إلى األشخاص ذوي اإلعاقة ،بحلول عام

 .22023وتدعو اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة جميع

بمتطلبــات بســيطة وواضحــة تســتند إلــى إرشــادات النفــاذ

والتحقــق مــن صحــة الموقــع.

4

باء .القوانين واإلرشادات والسياسات واللوائح
وفقـ ًـا للتقريــر المرحلــي لعــام  2016المتعلــق بإمكانيــة النفــاذ

إلــى تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي اتفاقيــة حقوق

فــي المائــة سياســات تغطــي إمكانيــة النفاذ إلــى منتجات

أو خدمــات محــددة لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت.

وبالمثــل ،لــدى  16فــي المائــة مــن البلدان سياســات واضحة

األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،فــإن  93فــي المائة مــن البلدان
ّ
المنظمــات العاملــة فــي مجــال النفاذية
المشــاركة ال تشــرك

لتعزيــز التكنولوجيــا المســاعدة والمتاحــة .يبيّ ــن الجــدول 1

بوضــوح انخفــاض متوســط االمتثــال القانونــي والتنظيمي

بإمكانيــة النفــاذ إلــى تكنولوجيــا المعلومــات واالتصاالت

الرقميــة فــي وضــع القوانيــن والسياســات  .5ويبيّ ــن التقرير

مســتويات تنفيــذ القوانيــن واللوائــح والسياســات المتعلقــة

اإلعاقــة ( 42فــي المائــة) ،وانخفــاض متوســط التنفيــذ واألثر

والتكنولوجيــا المســاعدة .يؤكــد التقريــر أن معظــم البلــدان
ّ
تنفــذ جزئيـ ًـا القوانيــن أو اللوائــح المتعلقــة بمعظــم حــاالت

فــي المائــة) .عــاوة علــى ذلــك ،يؤكــد التقريــر أن لدى  69في

مشــتريات عامــة القتنــاء تجهيــزات تكنولوجيــا المعلومــات

العــام للنفاذيــة الرقميــة فــي مجــال حقوق األشــخاص ذوي

( 41فــي المائــة) ،وتراجــع كبيــر فــي القــدرة علــى التنفيذ (21
المائــة مــن البلــدان إطــار تنظيمــي عــام ،فــي حين لدى 27

اإلعاقــة .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن لــدى  69في المائة سياســات

واالتصــاالت التــي يمكــن النفــاذ إليها.

الجدول  :1مستوى تنفيذ القوانين واللوائح والسياسات (النسبة المئوية)
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المصدر.G3ict (2017). 2016 CRPD ICT Accessibility Progress Report. https://g3ict.org/publication/2016-crpd-ict-accessibility-progress-report :
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ً
أيضا إلى أن  78في المائة من البلدان لديها هيئة
يشير التقرير

ّ
مخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة ،ولكن  20في المائة
حكومية

فقط من تلك المؤسسات لديها نتائج تدعم النفاذية الرقمية.

الدوليــة األخــرى فــي ســياق نفاذية األشــخاص ذوي اإلعاقة

إلــى الــوب .وعلــى الرغــم من انخفاض المؤشــرات فــي العديد

مــن مناطــق العالــم ،يشــير تقريــر األمــم المتحــدة المتعلق

بالنفاذيــة إلــى أن  64فــي المائــة مــن البلــدان فــي األمريكيتين،

يعتبــر إنشــاء اإلرشــادات للنفــاذ إلــى محتــوى الوب في عام

و 95فــي المائــة فــي أوروبــا ،و 48فــي المائــة فــي أفريقيا ،و71

مهمــة ومباشــرة التفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقة.
ّ
ـرا كبيـ ً
أثــرت هــذه اإلرشــادات تأثيـ ً
ـرا علــى النفاذية إلى الوب

النفاذيــة  .كمــا يزعــم التقريــر أنــه ال يمكــن النفــاذ إلــى  61في

 2008مــن قبــل ائتــاف شــبكة الــوب العالمية هــو نتيجة

وأصبحــت مرجعـ ًـا للمعاييــر واإلرشــادات والسياســات واللوائح

فــي المائــة فــي أوقيانوســيا ،لديهــا معايير أو إرشــادات حول
6

المائــة مــن المواقــع الحكوميــة علــى الــوب بســبب التردد في

اعتمــاد أو إنفــاذ معاييــر أو إرشــادات ســليمة.

جيم .اعتماد النفاذية الرقمية في الصناعة
 .1النفاذية إلى متصفح الوب
ً
ً
عالميا
رواجا
طبّقت متصفحات الوب الرائدة والتي تلقى
مثل غوغل كروم ( )Google Chromeوميكروسوفت

إيدج ( )Microsoft Edgeو فاير فوكس ( )Firefoxميزات

النفاذية كجزء من التزامها بضمان نفاذ الجميع إلى اإلنترنت.

تعتبر تصميماتها الختصارات النفاذ والرموز وميزات النفاذ
ً
دوليا من قبل جميع األشخاص من خلفيات
األخرى مقبولة

مختلفة .وتشترك كافة المتصفحات بالعديد من الخصائص
األساسية ،بما في ذلك تغيير حجم النص الستيعاب

احتياجات المستخدمين الذين يعانون من ضعف جزئي في

الرؤية ،وضبط األلوان ،وتكبير/تصغير الصفحة ،والتنقل في

لوحة المفاتيح ،وملحقات النفاذية لجهات خارجية لمساعدة

المستخدمين ذوي اإلعاقات المختلفة .تحتوي جميع

المتصفحات على قارئات شاشة مدمجة باللغة اإلنجليزية
ً
أيضا) ،ويحتاج المستخدمون إلى تثبيت
فقط (لملفات PDF

ميزة تحويل النص إلى كالم متعدد اللغات .تتاح العديد من
ّ
المتصفحات ،والتي يمكن
الميزات األخرى بسهولة في تصميم
استخدامها للنفاذ إلى مواقع الوب القديمة والبحث عنها أو

إلى المواقع التي ال تتضمن أي ميزات للنفاذية .تخدم هذه
ّ
مصممة
الميزات األشخاص ذوي اإلعاقات المختلفة وهي

قبــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،ألســباب مختلفــة منهــا
ّ
ونفــذ
التصميــم وقابليــة التشــغيل المتوافــق والحجــم.
نظامــا تشــغيل الهواتــف النقالــة األكثــر شــعبية ( iOSو

 )Androidميــزات أكثــر للنفاذيــة الرقميــة ممــا طبّقتــه

متصفحــات الــوب ،وهــي أســهل مــن ناحيــة االســتخدام

والنفاذيــة إليهــا .تتضمــن الهواتــف الذكيــة التــي تســتخدم
نظامــي التشــغيل الســابقين العديــد مــن الميــزات الهامــة

لمختلــف اإلعاقــات .يمكــن للمســتخدمين الذيــن يعانــون

مــن ضعــف البصــر أو فقدانــه التمتــع بميــزات لدعــم الســمع
والرؤيــة ،مثــل قارئــات الشاشــة ،والترجمــة ،وإظهــار

النصــوص فــي الزمــن الحقيقــي ،والتعليــق المباشــر لتســهيل
التصفــح بواســطة الهاتــف .تســتخدم الميــزات اإلضافيــة

ـاعدة لمســاعدة اإلعاقــات المختلفــة،
تكنولوجيــات مسـ ِ

مثــل محدوديــة الحركــة والتنقــل ،أو محدوديــة اللغــة ،أو
ّ
والتعلميــة ،أو أي مزيــج مــن اإلعاقــات
القــدرات اإلدراكيــة

المتعــددة .يجــري تطبيــق إرشــادات النفــاذ إلــى محتــوى

الــوب  WCAGللنفاذيــة إلــى الــوب بســهولة علــى الهواتــف
النقالــة ،نظـ ً
ـرا لتشــابه معظــم الواجهــات مــن حيــث التصميــم
واأللــوان وصفحــات الــوب والتطبيقــات النقالــة.

وفقـ ًـا آلخــر تقريــر للمبــادرة العالميــة لتكنولوجيــا

بطريقة تتماشى مع إرشادات النفاذ إلى محتوى الوب WCAG
ً
شيوعا.
وإرشادات وصول وكيل المستخدم  UAAGاألكثر

المعلومــات واالتصــاالت الشــاملة  ،G3ictتظهــر النســب

 .2النفاذية إلى الهاتف النقال

المائــة ،ولكــن مــع وجــود اتجاهــات واعــدة فــي النفاذيــة إلــى

تعتبــر االتصــاالت المتنقلــة والهواتــف الذكيــة أكثــر
ً
ـيوعا للنفــاذ إلــى اإلنترنــت ،بمــا فــي ذلــك مــن
الوســائل شـ

المئويــة العالميــة للتنفيــذ ،والنتائــج بالنســبة لمختلــف

المئويــة للتنفيــذ فــي مختلــف مجــاالت النفاذيــة الرقميــة
انخفاضـ ًـا فــي نســبة التنفيــذ اإلجماليــة بنســبة  49فــي
الــوب والتعليــم بشــكل أساســي  .7يبيّ ــن الشــكل  1النســبة

مجــاالت النفاذيــة الرقميــة.
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الشكل  :1المستويات العالمية للتنفيذ ونتائج مجاالت النفاذية
ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﻟﺔ

38%
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54%
58%

ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻮﺏ

المصدر.DARE Index 2020: Global Progress by CRPD States Parties :

دال .التصنيف الدولي
يظهر تقرير عام  2018الذي قدمته المبادرة العالمية

لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الشاملة  G3ictعن أداء
ً
ً
ضئيال في جميع شروط االلتزام والتنفيذ ،كما
تقدما
البلدان،

هو مبين في الجداول  .85-2يص ّنف الجدول  2البلدان العشرة

عربية أخرى ،وهي قطر ،مع ارتفاع  14نقطة ،من  75في عام

 2018إلى  89في عام  .2020من المدهش أن جميع البلدان
ً
ً
انخفاضا في درجاتها اإلجمالية .وعلى
تصنيفا ،أظهرت
األعلى
النقيض من ذلك ،تحسنت درجات التنفيذ والنتائج في معظم

حسن
البلدان في العامين الماضيين .فعلى سبيل المثالّ ،

األولى من حيث نتائج التنفيذ على أساس االلتزامات ،ويقارن
ً
وفقا لتقرير مؤشر تقييم حقوق النفاذ الرقمي DARE
درجاتها

االتحاد الروسي وجنوب أفريقيا درجة التنفيذ بمقدار 13

قطر ( )89وإيطاليا ( .)75.5في حين احتلت ُعمان المرتبة

أقل في عام  2020مقارنة بعام  ،2018وهما ُعمان والواليات

لعام  .92020تحسنت الدرجات اإلجمالية في دولتين فقط،

ً
أداء في عام  2018برصيد  81نقطة ،إال أنها انخفضت
األفضل
بمقدار  15.5نقطة إلى  65.5نقطة ،ما منح المركز األول لدولة

نقطة و 18نقطة على التوالي .سجلت دولتان فقط درجات

المتحدة األمريكية .وهذا ما يشير بوضوح إلى مستوى تنفيذ
عام إيجابي للسياسات الالزمة وأنظمة النفاذية.

أداء2020-2018 ،
الجدول  :2أفضل  10بلدان ً

2020

2018

ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ50/

ﺍﻟﺒﻠﺪ

ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ100/

ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ50/

ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ100/

ُﻋﻤﺎﻥ

81

31

65.5

23

ﺍﻟﺒ�ﺍ��ﻞ

79

29

72

27

ﻓﺮﻧﺴﺎ

77

27

72.5

30

ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓ��ﻘﻴﺎ

76

10

75.5

28

ﻗﻄﺮ

75

30

89

39
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2020

2018

ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ100/

ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ50/

ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ100/

ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣ��ﻜﻴﺔ

75

30

71.5

29

ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

73

28

75.5

28

ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟ�ﻭﺳﻲ

73

13

61

26

ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ

73

28

66.5

29

ﻛﻴﻨﻴﺎ

72

16

70

25

ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ

72

27

62.5

25

ﺍﻟﺒﻠﺪ

ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ50/

المصد:ر .DARE index top performing countries :متاح على الرابط �https://g3ict.org/upload/DARE-Index-Top-Performing-Countries-Nov-5-2018.pdf https://g3ict.org/upload/ac
.cessible_DARE-Index-2020-Top-Performing-Countries-ENGLISH-1.pdf

تبيّ ــن النتائــج أيضـ ًـا أن أوروبــا وأمريــكا الشــمالية تفوقتــا

يبيّ ــن الجــدول  3البلــدان التــي ســجلت أعلــى الدرجــات

بالنســبة لمنطقتهــاُ ،
ويبــرز أن أداء بلــدان وســط وجنــوب

علــى بقيــة المناطــق فــي التنفيــذ والنتيجــة ،حيــث بلــغ

 55.1و  63.8علــى التوالــي .بيــد أن جميــع المناطــق
ســجلت انخفاضـ ًـا فــي قدرتهــا علــى التنفيــذ أو االلتــزام،

آســيا ،باســتثناء االتحــاد الروســي ،أقــل مــن المتوســط
العالمــي .مــن الجديــر بالذكــر تبــوء دولتيــن عربيتيــن،

ُعمــان وقطــر ،المركــز األولُ ،عمــان فــي عــام  2018وقطــر

كمــا هــو مبيّ ــن فــي الجــدول  4أدنــاه .تتمتــع منطقــة الشــرق

مــن انخفــاض نتائــج التنفيــذ والتــزام المنطقــة بأســرها،

العربيــة ،بدرجــة تنفيــذ مقبولــة وبالقــدرة علــى التنفيــذ

األوســط وشــمال أفريقيــا ،بمــا فــي ذلــك البلــدان غيــر

فــي عــام  .2020ويمكــن مالحظــة جهودهمــا علــى الرغــم

ولكــن مــع التــزام عــام منخفــض.

كمــا هــو مبيّ ــن فــي الجــدول .4

الجدول  :3ترتيب المناطق على أساس االلتزامات والقدرات والنتائج

ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ

2018

ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ100/

ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ

2020

ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ100/

ﺃﻓ��ﻘﻴﺎ

ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓ��ﻘﻴﺎ
ﻛﻴﻨﻴﺎ

76
72

ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓ��ﻘﻴﺎ
ﻛﻴﻨﻴﺎ

75.5
70

ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ

ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟ�ﻭﺳﻲ
ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺴﺘﺎﻥ

73
23

ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟ�ﻭﺳﻲ
ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎﻥ

61
52.5

ﺷ�ﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ

ﺃﺳﺘ�ﺍﻟﻴﺎ
ﺍﻟﺼﻴﻦ

71
62

ﺃﺳﺘ�ﺍﻟﻴﺎ
ﺍﻟﻔﻠ�ﻴﻦ

80
53

ﺃﻭ�ﻭﺑﺎ

ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

77
73

ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
ﻓﺮﻧﺴﺎ

75.5
72.5

ﺃﻣ��ﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻜﺎ��ﺒﻲ

ﺍﻟﺒ�ﺍ��ﻞ
ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ

79
60

ﺍﻟﺒ�ﺍ��ﻞ
ﺃﻭ�ﻭﻏﻮﺍﻱ

72
67

ُﻋﻤﺎﻥ
ﻗﻄﺮ

81
75

ﻗﻄﺮ
ُﻋﻤﺎﻥ

89
65.5

ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣ��ﻜﻴﺔ
ﻛﻨﺪﺍ

75
57

ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣ��ﻜﻴﺔ
ﻛﻨﺪﺍ

71.5
56

ﺍﻟﻬﻨﺪ
ﻧ�ﺒﺎﻝ

46
43

ﺍﻟﻬﻨﺪ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ

53
46.5

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸ�ﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ
ﺃﻓ��ﻘﻴﺎ/ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ
ﺃﻣ��ﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺟﻨﻮﺏ ﺁﺳﻴﺎ

المصد:ر .DARE index top performing countries :متاح على الرابط�https://g3ict.org/upload/DARE-Index-Top-Performing-Countries-Nov-5-2018.pdf https://g3ict.org/upload/ac
.cessible_DARE-Index-2020-Top-Performing-Countries-ENGLISH-1.pdf
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الجدول  :4التصنيفات اإلقليمية2020 ،

ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ

ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﺍﻻﻟﺘ�ﺍﻡ

ﺍﻟﻌﺎﻡ )ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ(
ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ

13.8

6.9

14.4

35.1

8.3

8.8

15.7

32.8

7

10.8

14.5

32.3

ﺷ�ﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ

10.4

11.4

14.3

36.1

ﺃﻣ��ﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻜﺎ��ﺒﻲ

11.2

11

17

39.2

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸ�ﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓ��ﻘﻴﺎ

13.7

11.9

16.3

41.9

ﺃﻭ�ﻭﺑﺎ

20.1

16

19

55.1

20

20

23.8

63.8

ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ
ﺟﻨﻮﺏ ﺁﺳﻴﺎ
ﺃﻓ��ﻘﻴﺎ

ﺃﻣ��ﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

المصدر.DARE Index 2020. Global Progress by CRPD States Parties :

الجدول  :5االلتزام العالمي بشأن النفاذية الرقمية (النسبة المئوية)

ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

ﺍﻻﻟﺘ�ﺍﻡ
ﺍﻟﺘﺼﺪ�ﻖ ﻋﻠﻰ ﺍ�ﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ

93

ﺍﻟﺘﺼﺪ�ﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﻣ�ﺍﻛﺶ

37

ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ

88

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺮﺗ�ﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ

68

ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ

61
65

ﺍﻻﻟﺘ�ﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ
المصدر DARE Index 2020 :التقدم العالمي الذي أحرزته الدول األطراف في اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

ورغم أن  93في المائة من البلدان قد صادقت على اتفاقية

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،وصادقت  37في المائة منها
على معاهدة مراكش ،إنما ّ
تعهدت  65في المائة من هذه

البلدان فقط بتعزيز النفاذية الرقمية لألشخاص ذوي اإلعاقة.

كما يبيّ ن الجدول  ،5لدى أقل من  70في المائة من البلدان
ً
ّ
أيضا
يحدد هذا التقرير
تعريف واضح للنفاذية الرقمية.

عدة مسائل تتسبب في تباطؤ النفاذية الرقمية على الصعيد

العالمي ،وهي تشمل ما يلي:

ً
ﻧﺎﺩ�ﺍ ﻣﺎ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻭ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ
ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ،
ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺃﻭ
ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.
ﻏﻴﺎﺏ ﺑ�ﺍﻣﺞ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭ�ﺍﺕ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ.

9

يقــدم تقريــر اإلعاقــة والتنميــة لعــام  2018عــدة توصيــات لتعزيــز إدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة وإمكانيــة وصولهــم،

والتــي تشــمل مــا يلــي :10

��ﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺇﻟﻰ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ.
ﺇﺷ�ﺍﻙ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ
ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ.

�ﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ.

تشــجيع صناعــة تكنولوجيا المعلومات
واالتصــاالت والقطاع العام على
اعتمــاد المبادئ الســبعة للتصميم العام
بشأن االســتخدام العادل والمعلومات
الواضحــة ،التي تؤثر مباشـ ً
ـرة على
النفاذية الرقمية .11

ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ
ﻟﻺﺷ�ﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ.
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹ�ﺘﺮﻧﺖ ﻋﻠﻰ
ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ
ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ.
ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻤﻮ�ﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﻟﺪﻋﻢ ﺗﻄﻮ�ﺮ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ
ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ
ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ.

.2

معايير النفاذية
الرقمية
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 .2معايير النفاذية الرقمية

المنصات والتطبيقات إلثراء تجربة المستخدم .كما
الفنية لتطوير
تحدد معايير وإرشادات النفاذية الرقمية المواصفات والقواعد
ّ
ّ
ّ

أنها تساعد على تعزيز نفاذية األشخاص ذوي اإلعاقة ومشاركتهم النشطة ،ألنها تغطي مختلف احتياجات النفاذية والتصنيفات
المتنوعة .تتبع مجموعات القواعد هذه مبادئ موجزة وشاملة لضمان التشغيل المتوافق ،والتوافق واالتساق بين المنتجات،
والتطبيقات ،والخدمات.
ّ
نفذت منظمات وطنية ودولية عديدة اإلرشادات والمعايير المتعلقة بالنفاذية الرقمية التي تشمل جميع مجاالت تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت .وتعتبر المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس واالتحاد الدولي لالتصاالت وائتالف شبكة الوب العالمية
واللجنة الدولية للتقنيات الكهربائية  ،IECالمنظمات الرئيسية التي ساهمت مساهمة كبيرة في وضع المعايير واإلرشادات
الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .تتصف هذه المعايير بطبيعتها العامة وإمكانية تطبيقها على مجاالت واسعة في
محدد وال يمكن تطبيقه إال على مجال واحد بعينه من مجاالت
حقل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،في حين أن البعض اآلخر
ّ
النفاذية الرقمية .وحظيت هذه المعايير واإلرشادات باهتمام كبير منذ اعتماد اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
ً
وفقا للمعيار  ،ISO/IEC TR 29138-2:2009تنقسم المعايير إلى سبع فئات بحسب اتساع نطاق تطبيقها ،على النحو التالي:12

ﻣﻌﺎ�ﻴﺮ ﻋﺎﻣﺔ.
ّ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺟﻬﺰﺓ/ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ.
ﺍﻟﻤﻌﺎ�ﻴﺮ
ّ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎﺕ/ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ.
ﺍﻟﻤﻌﺎ�ﻴﺮ
ّ
ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺪ�ﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ.
ﻣﻌﺎ�ﻴﺮ
ّ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟ�ﻴﺌﺔ.
ﺍﻟﻤﻌﺎ�ﻴﺮ
;sdradnats level-hgiH

ّ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ.
ﺍﻟﻤﻌﺎ�ﻴﺮ
ﻣﻌﺎ�ﻴﺮ ﺃﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ.
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ألف .معايير النفاذية إلى الوب
ُتعتبر المواقع والتطبيقات القائمة على الوب الوسيلة الشائعة

للنفاذ إلى اإلنترنت والبحث فيها باستخدام متصفحات

الوب .تغير تصميم المواقع الشبكية بشكل كبير منذ إطالق
ً
عاما .اكتسبت مواقع االنترنت شعبيتها
اإلنترنت قبل نحو 30
ً
ّ
حديثا
المطورة
في أوائل التسعينيات من خالل لغة النشر

المبكرة متطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة .أصبح مفهوم
ً
ً
رئيسيا لتحقيق مبادئ المساواة
مطلبا
النفاذية الرقمية
والعدالة والنفاذية التي ُبنيت عليها شبكة اإلنترنت.

( )HTMLلغة الترميز المستخدمة في الوثائق .كانت مواقع

تحكم العديد من المعايير تصميم صفحات الوب من حيث

فقط باستخدام الطريقة الخطية بعرض المعلومات .كانت

والوظائف واستخدام عناصر الوسائط المتعددة ،بما في ذلك

الوب األساسية األولى عبارة عن محتوى قائم على النص

لغات النشر واألساليب وتخطيط واجهة المستخدم البيانية

الرسومات قليلة ،واستخدمت االرتباطات التشعبية للوصول

المحتوى السمعي البصري .قد تكون معايير وإرشادات النفاذ

والصفحات المستندة إلى ( )HTMLلغة الترميز المستخدمة
ً
تطورا على مدى السنوات الـ  20الماضية
في الوثائق ،أكثر

النفاذية الرقمية ،وهي تغطي مجموعة واسعة من اإلعاقات،

إلى محتوى صفحة وب أخرى .أصبح تصميم المواقع

مع إدخال تصميم واجهة المستخدم البيانية ( )GUIواألعمال
الفنية التي يمكن تضمينها في صفحات الوب.

أدى هذا التطور إلى زيادة غير مسبوقة في عدد المستخدمين
من جميع األعمار والخلفيات العرقية .لم تعالج التصاميم

إلى الوب هي األهم والمعتمدة على نطاق واسع في قضايا

مثل اإلعاقات البصرية ،أو السمعية ،أو اضطرابات الصوت ،أو

مشاكل المهارات الحركية ،أو اللغة ،أو التعلم .وتعتبر إرشادات

النفاذ إلى محتوى الوب بمثابة األساس لمعظم اإلرشادات
ً
ً
ودولياُ .تبنى إرشادات النفاذية إلى محتوى
وطنيا
المعتمدة

الوب  WCAGعلى المفاهيم ( )POURاألربعة :قابلية اإلدراك،
وقابلية التشغيل ،وإمكانية الفهم ،والمتانة التي تدعم مبادئ

النفاذ إلى الموقع.

وفيما يلي المعايير واإلرشادات والتوصيات الرئيسية بشأن النفاذية الرقمية:
توصية  W3Cائتالف شبكة الوب العالمية :إرشادات النفاذ إلى
محتوى الوب 13WCAG 2.0؛ المعيار الرئيسي للنفاذ إلى محتوى

توصية االتحاد الدولي لالتصاالت  :ITU-T F.790إرشادات عامة
لتوحيد معدات االتصاالت السلكية والالسلكية والبرمجيات
والخدمات المرتبطة بها لألشخاص ذوي اإلعاقة.17

توصية  W3Cائتالف شبكة الوب العالمية (حزيران/يونيو )2018
إرشادات النفاذ إلى محتوى الوب  ،WCAG 2.1ويمتد إلى WCAG
.15 2.0

إرشادات قانون النفاذ لألمريكيين ذوي اإلعاقة ،معايير المادة :508

الوب (( )ISO/IEC 40500:2012الترجمة العربية).14

إرشادات  W3Cإئتالف شبكة الوب العالمية :إرشادات النفاذ إلى
محتوى الوب WCAG 2.2؛ توسيع نطاق المعايير اإلضافية إلى

جميع مستويات االمتثال .16 WCAG 2.1

ضمان نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إلى البنى التحتية لتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت والمعدات والخدمات.18

المعيار  :EN 301 549يغطي هذا المعيار األوروبي األداء الوظيفي
لمختلف اإلعاقات والمتطلبات العامة للنفاذية الرقمية .
19

 :ISO/IEC 29138-1:2018معيــار دولــي شــامل يتكــون مــن ثالثــة أجــزاء تتنــاول النفاذيــة إلــى واجهــة المســتخدم :الجــزء  :1احتياجات المســتخدم

للنفاذيــة ( .20 )TR 29138-2الجــزء  :2قائمــة المعاييــر ()TR 29138-3؛ والجــزء  :3إرشــادات حــول احتياجــات المســتخدمين للمطوريــن .تجــري إضافــة
وثائــق أخــرى ضمــن المعيــار لفهــم كيفيــة تنفيــذ اإلرشــادات  21والتقنيــات فهمـ ًـا أفضــل  .22يشــير قســم متطلبــات المطابقــة فــي إرشــادات النفاذ إلــى محتوى
الــوب  WCAG 2.0إلــى ثالثــة مســتويات مطابقــة ( .)AAA ،AA ،Aيمثــل  Aالمســتوى األدنــى ،فــي حيــن مــن الصعــب جـ ً
ـدا تحقيــق المســتوى .AAA

تتضمــن جميــع إرشــادات النفــاذ إلــى محتــوى الــوب  WCAGمعاييــر نجــاح لتصميــم محتــوى الــوب .للمســتوى  AAتأثيــر متوســط علــى التصميــم بالمقارنــة
مــع المســتويات  Aو .AAAفــي حيــن ال يشــترط أن يكــون المســتوى  Aواضحـ ًـا ،يكــون المســتوى  AAواضحـ ًـا وأقــل صرامــة .ويعتبــر الوصــول إليــه ممكنـ ًـا
مــن خــال التكنولوجيــا المســاعدة علــى جميــع األجهــزة النقالــة والحواســيب المكتبية.

13

باء .معايير النفاذية الرقمية لمصممي ومطوري الوب
ّ
ثمــة نوعــان مــن اإلرشــادات الرئيســية التــي تعالــج القضايــا

يركــز الثانــي علــى تطويــر أدوات التأليــف التــي تســاعد

لدعــم تصميــم المواقــع اإللكترونيــة وتقديــم المحتــوى.

إرشــادات نفــاذ وكيــل المســتخدم (  )UAAG 2.0علــى

الهامــة المتعلقــة بــأدوات التأليــف ووكالء المســتخدمين

المؤلفيــن علــى إنتــاج محتــوى يمكــن النفــاذ إليــه  .تعمــل
23

تحتــوي إرشــادات النفــاذ إلــى أداة التأليــف ( )ATAG 2.0

إرشــاد المطوريــن فــي تصميــم تطبيقــات عــرض محتــوى

يمكــن للمؤلفيــن ذوي اإلعاقــة اســتخدامها ،فــي حيــن

والبصريــة والقارئــات اإللكترونيــة .

علــى جزأيــن :يركــز األول علــى إنشــاء أدوات تأليــف

الــوب ،مثــل متصفحــات الــوب ،والمشــغالت الســمعية
24

جيم .معايير نفاذية الهواتف النقالة واألجهزة اللوحية
تــؤدي الهواتــف الذكيــة واألجهــزة اللوحيــة الحاليــة جميع

كافيــة لمعالجــة جميــع المســائل المتعلقــة بإمكانيــة نفــاذ

اإلنترنــت والبحــث فيهــا ،ومشــاهدة الــوب والتطبيقــات التي

اللوحيــة مبنــي علــى نمــاذج الــوب .تنطبق معايير إرشــادات

ومشــاهدة المحتــوى الســمعي البصــري واالســتماع إليه.

( )1.4.4أو التحكــم فــي التبايــن ( )1.4.3مباشــرة علــى جميــع

الوظائــف الرئيســية للحاســوب العــادي ،مثــل النفــاذ إلى

تعتمــد عليــه ،وقــراءة رســائل البريــد اإللكترونــي وكتابتها،
يحتــوي تصميــم األجهــزة النقالــة والتطبيقــات النقالــة

المعتمــدة علــى الــوب علــى مجموعــة غيــر منفصلة من

المعاييــر ،مشــمولة بمعاييــر النفاذيــة الرقميــة الرئيســية

المذكــورة فــي قســم معاييــر النفــاذ إلــى الــوب ،والتي ال تحوي
أي إرشــادات أو معاييــر محـ ّـددة لألجهــزة النقالــة .غيــر أنها

األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،ألن تصميــم الهواتــف أو األجهــزة
النفــاذ إلــى محتــوى الــوب  WCAG 2.0لتغييــر حجــم النص
المعـ ّـدات النقالــة مــع شاشــات العــرض ،وينطبــق ذلك على

معاييــر لوحــة المفاتيــح ( )2.1.1والتركيــز البــؤري (.)2.4.3

عــاوة علــى ذلــك ،يمكــن تطبيــق المواد  1194.21و1194.22
و 1194.31مــن معاييــر قانــون  508للواليــات المتحــدة
بســهولة علــى تطبيقــات ومحتــوى الهاتــف النقال.

دال .معايير النفاذ إلى الوسائط المتعددة
وافــق االتحــاد الدولــي لالتصــاالت علــى عدد مــن المعايير

المتعلقــة بالوســائط المتعــددة ،بمــا فــي ذلــك المحتوى الســمعي

البصــري لألشــخاص ذوي اإلعاقــة .هــذه المعاييــر مخصصة
لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن ضعــف في البصر والســمع.

الجدول  :6إرشادات الوسائط المتعددة ،والمعايير المتعلقة بها وتعاريفها

ﺍﻟﻤﻌﺎ�ﻴﺮ
ﺃ)ITU-T H. 702 (11/2015

ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ

ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ
ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺑ�ﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻹ�ﺘﺮﻧﺖ IPTV

ﺍﻟﻤﻌﺎ�ﻴﺮ
ﺏ)ITU-T FSTP-AM (2015

ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ

ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺼ��ﺔ

ﺝ )ITU-T F. 921(08/2018

ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺼﻔﺢ ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ ﺍﻟﺼﻮﺗﻲ
ﻟﺬﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﺼ��ﺔ

ITU-T H-series Supplement
ﺩ
)17 | ISO/IEC Guide 71(2014

ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ
ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎ�ﻴﺮ

ﮪ)ITU-T F. 930(03/2018

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﺮﺣﻴﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ
ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ

ITU-T FSTP-ACC-RemPart
ﻭ
)(2015

ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ
ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ
ﺍﻷﺧﺮﻯ

المصدر:
أ
ب
ج
د
ﻫ
و

www.itu.int/rec/T-REC-H.702.
www.itu.int/pub/T-TUT-FSTP-2015-AM.
www.itu.int/rec/T-REC-F.921.
www.itu.int/rec/T-REC-H.Sup17/en.
www.itu.int/rec/T-REC-F.930.
www.itu.int/pub/T-TUT-FSTP-2015-ACC.
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يتضمــن الجــدول  6بعــض المعاييــر الرئيســية التــي تمتثــل
أيضـ ًـا إلرشــادات النفــاذ إلــى محتوى الوب  .WCAGتشــمل

هــذه المعاييــر مجموعــة واســعة مــن خدمــات تكنولوجيا
المعلومــات واالتصــاالت المتصلــة بالنفاذيــة الرقميــة عمومــاً،
وليــس فقــط النفاذيــة إلــى اإلنترنــت ،كما تشــمل تقديم

المحتــوى التلفزيونــي ،والبــث التلفزيونــي باســتخدام

بروتوكــول اإلنترنــت ،واإلنترنــت عبــر شــبكات النطاق

العريــض الثابتــة أو النقالــة ،والوســائط المتعــددة وغيرهــا

مــن قضايــا تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت مثل النشــر

اإللكترونــي ومنصــات التعــاون االجتماعي.

هاء .نجاح النفاذية الرقمية في االتحاد األوروبي
ً
ً
ممتازا في مجال
تقدما
حققت بلدان االتحاد األوروبي

النفاذية الرقمية .واتخذت ،بصورة جماعية ،إجراءات عملية

 2016لقيــاس نفاذيــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة إلــى مواقع
التجــارة اإللكترونيــة  . 26إذ أظهــر المســح تحسـ ً
ـنا ملحوظـ ًـا فــي

مجتمع مفتوح قائم على المعرفة يمكن لجميع المواطنين

اإللكترونيــة لمــا يقــرب مــن  50فــي المائــة من معايير إرشــادات

خالل اجتماع وزاري ُعقد في عام  2003من أجل إنشاء

الوصول إليه من خالل اعتماد إرشادات مبادرة تيسير النفاذ
إلى الوب ( )WAIلجميع مواقع الوب العامة .في عام ،2004

تم إجراء مسح مقارن لتقييم مطابقة المواقع اإللكترونية

العديــد مــن قضايــا النفاذيــة ،وأفــاد عــن امتثال مواقــع التجارة
النفــاذ إلــى محتــوى الــوب  ،WCAG2ولكنهــا تعاني من

مشــكالت ملموســة تتعلــق بعــدم إمكانيــة النفــاذ ،مثــل ضعف
ّ
التصفــح ،والنفــاذ إلى قارئات الشاشــة،
الروابــط ،ومحتــوى

إلرشادات النفاذ إلى المواقع الشبكية في أربعة بلدان أوروبية

وضعــف النفــاذ إلــى لوحــات المفاتيح.

الدراسة مواقع إلكترونية من فئات مختلفة بما في ذلك

كشف مسح أجرته (كليك أواي باوند) Click-Away Pound

هي ألمانيا ،وأيرلنديا ،وفرنسا ،والمملكة المتحدة .25شملت
مواقع فنية وترفيهية وتعليمية ومواقع الحكومة ومواقع

عام  2019عن إخفاقات كبيرة في قضايا النفاذية الرقمية.

التي تم أخذ عينات منها مع إرشادات النفاذية إلى اإلنترنت

شخص (بزيادة قدرها مليون شخص منذ مسح عام  ،)2016ال

النفاذ إلى محتوى الوب  ،WCAGولم يستوف سوى  6في

هذا النفاذ .يحتوي حوالي  66في المائة من مواقع الوب التي

في المملكة المتحدة مستوى “ ”AAبينما فشلت  100في

ذوي اإلعاقة وبالمثل ،ال تزال تعبئة االستمارات ،وتباين

علوم وبيئة .وتبيّ ن أن المطابقة العامة للمواقع الشبكية

يلب أي من المواقع مستوى  AAAإلرشادات
ضعيفة .ولم
ّ

المائة المستوى  .Aولوحظ تجاوز  1في المائة من المواقع

وعلى الرغم من توفر احتياجات النفاذ ألكثر من  7ماليين

تزال العديد من المواقع اإللكترونية تعاني من عوائق تحد من
شملها المسح على محتوى مزدحم يعيق تصفح األشخاص

المائة من المواقع في البلدان الثالثة األخرى في تحقيق ذلك.

األلوان ،وتصاميم النصوص ،والصور المتحركة ،تشكل مسائل

تحسن النفاذ إلى المواقع اإللكترونية بشكل ملحوظ ،كما
ّ

أن االمتثال الكامل لمعايير إرشادات النفاذ إلى محتوى الوب
ً
تحد ً
ّ
حقيقيا.
يا
 WCAG2يشكل

منذ التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،

اتضح من مسح األبحاث الذي أجرته “كليك-واي” في عام

صعبة ،مع نسبة امتثال أقل من  50في المائة .وهذا يدل على

واو .اإلطار التشريعي للنفاذية الرقمية
تدعــو األجنــدة الرقميــة األوروبيــة لعام  2010إلــى التصدي

االتحــاد األوروبــي بشــأن النفاذيــة إلى المواقــع اإللكترونية

اإللكترونيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة  . 27مــع التركيــز علــى

يتماشــى مــع إرشــادات النفــاذ إلــى محتوى الوب ،WCAG

للتحديــات المتعلقــة بالنفاذيــة إلــى المواقــع والخدمــات

تقديــم المســاعدة والتدريــب لضمــان إدماج األشــخاص ذوي
اإلعاقــة ومشــاركتهم األنشــطة ،تحـ ّ
ـث األجنــدة علــى التقييم
المســتمر للتشــريعات لضمــان االتســاق مــع اتفاقيــة حقوق

األشــخاص ذوي اإلعاقــة .يجــب أن تكــون جميــع المواقع

الجديــدة متوافقــة مــع إرشــادات النفــاذ إلــى محتوى الوب
 .WCAG 2.0-AAتــا ذلــك ،فــي عــام  ،2016توجيه من

وتطبيقــات األجهــزة النقالــة لهيئــات القطــاع العــام ،بما

لتحســين النفاذيــة إلــى مواقــع القطــاع العــام والتطبيقات

النقالــة الحكوميــة اإللكترونيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة .
28

ّ
يحلــل تقريــر حديــث صــادر عــن المنتدى األوروبي لألشــخاص

ذوي اإلعاقــة ،إمكانيــة النفــاذ إلــى مواقــع الــوب للبرلمانات في
الــدول األعضــاء فــي االتحــاد األوروبي وغيرها مــن المواقع

15

األوروبيــة  .29تبيــن النتائــج أن ثالثــة مواقــع فقــط تمتلــك

واســعة مــن المنتجــات مثــل الحواســيب العامــة االســتخدام،

تقييــم أكثــر مــن  89فــي المائــة مــن مواقــع الــوب بأنهــا ذات

الخاصــة بهــا ،ومطاريــف الدفــع ،وآالت الصــراف اآللــي

يغطـ�ي قانـ�ون النفاذيـ�ة األوروبـ�ي لعـ�ا م Europe�( 2019

واألجهــزة المحمولــة باليــد ،وبروتوكــول االنترنــت وأجهــزة
التلفزيــون الذكيــة ،والقــارئ اإللكترونــي .كمــا يغطــي عـ ً
ـددا

تصنيــف نفــاذ أعلــى مــن متوســط الصناعــة ،فــي حيــن تــم

هيكليــات نفــاذ ضعيفــة.

واألجهــزة اللوحيــة ،والحواســيب النقالــة ،وأنظمــة التشــغيل

( ،)ATMsوآالت تذاكــر المطــارات وتســجيل الوصــول،

 ،)an Accessibility Actالــذي يحــدد متطلبــات النفاذيــة

مــن الخدمــات مثــل االتصــاالت الســلكية والالســلكية،

متنــاول األشــخاص ذوي اإلعاقــة بشــكل كامــل ،مجموعــة

واألكشــاك ،وخدمــات التجــارة اإللكترونيــة.

إلــى المنتجــات والخدمــات لجعــل االتحــاد األوروبــي فــي

وبــث الفيديــو ،والتطبيقــات النقالــة القائمــة علــى الــوب،

زاي .اإلجراءات الرئيسية لالتحاد األوروبي والمعالم الرئيسية
ً
توجيها يقضي
في عام  ،2017اعتمد االتحاد األوروبي

بتكريس معاهدة مراكش في قانون االتحاد األوروبي ،والذي
يسمح للمكفوفين أو ضعاف البصر أو العاجزين عن قراءة

المطبوعات بالنفاذ إلى المزيد من الكتب والمواد المطبوعة
األخرى في تنسيقات متاحة لهم ،مع استثناء إلزامي لحق
المؤلف والحقوق المجاورة .
30

ً
ً
حكوميا بشأن النفاذية الرقمية ،يستند إلى إرشادات النفاذ
معيارا
نشرت سويسرا

إلى محتوى الوب  WCAG 2.1ومستوحى من التوجيه المتعلق بالنفاذية الرقمية

الصادر عن االتحاد األوروبي.31

ً
تقريرا عن آخر اختبار للنفاذية ألكثر
في  6تموز/يوليو  ،2020أصدرت المملكة المتحدة
ً
من  800موقع شبكي للسلطات المحلية ،ومواقع للقطاع العام ،استعدادا إلصدار أحدث

إرشادات النفاذية الرقمية التي ستدخل حيز التنفيذ في أيلول/سبتمبر .32 2020

ّ
تمول المفوضية األوروبية البحوث واالبتكارات من أجل تطوير تكنولوجيات جديدة لتعزيز

القدرات الوظيفية لألشخاص ذوي اإلعاقة ولتحفيزهم نحو االستقاللية واالستخدام الذاتي

لتكنولوجيا المعلومات .تشمل هذه التكنولوجيات التطبيقات القائمة على الذكاء االصطناعي،
وتقنيات االستشعار ،والتعلم اآللي ،واأللعاب الثالثية األبعاد ،والواقع االفتراضي .33

ً
عددا مــن العقبات
بيــد أن بلــدان االتحــاد األوروبــي تواجــه

والتحديــات المتصلــة بقضايــا التكنولوجيــا والنوعيــة .يشــكل
توفــر معاييــر متعــددة ومنصــات وخدمــات متنوعــة ،حتى
داخــل البلــد الواحــد ،تحديـ ًـا حقيقيـ ًـا يعيــق اعتمــاد معايير

مشــتركة للنفاذيــة .باإلضافــة إلــى أن تنــوع اللغــات المحكيــة
يجعــل تنفيــذ الخدمــات الســمعية البصريــة صعبـ ًـا .وباإلضافة

إلــى كل هــذا ،يعتبــر ارتفــاع تكلفــة التكنولوجيــا عقبــة رئيســية

تواجــه االتحاد األوروبي.

.3

النفاذية الرقمية في
المنطقة العربية
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ً
خططا طموحة للتحرك
لقد كان للثورة التكنولوجية والفرص الرقمية تأثير كبير على العديد من البلدان العربية .اعتمد معظمها
نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة .يتجلى هذا اإلنجاز في زيادة انتشار اإلنترنت مع اتصال واسع النطاق ،واالرتفاع المفاجئ
في استخدام الهواتف الذكية .تتمتع برامج الحكومة اإللكترونية في العديد من البلدان ،وال سيما بلدان مجلس التعاون الخليجي،
بمستوى نضج عالمي في توفير الخدمات اإللكترونية التي يمكن لجميع المواطنين النفاذ إليها ،بمن فيهم ذوي االحتياجات
الخاصة واإلعاقات.

ألف .انتشار اإلعاقة في المنطقة العربية
تعتمد دقة إحصاءات اإلعاقة في المنطقة العربية على طريقة
ً
وفقا
تصنيف كل بلد لإلعاقة ،وعلى مصدر البيانات وتاريخها.
لتقرير اإلسكوا لعام  2018عن اإلعاقة في المنطقة العربية،
ّ
معدالت انتشار اإلعاقة في البلدان العربية أقل من
بلغت

المتوسط العالمي البالغ  15في المائة ،حيث تراوحت بين

 0.19في المائة في قطر و 5في المائة في المغرب ،مع تفاوت

في معدل انتشار اإلعاقة بين الرجال والنساء كما هو مبيّ ن
ً
استنادا إلى أنواع اإلعاقة ،يبيّ ن التقرير أن
في الشكل .342

ً
انتشارا بنسبة  21.6في
القدرة على التنقل هي اإلعاقة األكثر
ّ
المائة في قطر و 43.3في المائة في مصر ،كما يشكل ضعف
البصر ثاني أعلى نسبة ،إذ تصل إلى  12.6في المائة في قطر

و 26.5في المائة في العراق ودولة فلسطين.

الشكل  :2انتشار اإلعاقة في المنطقة العربية
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مع ذلك ،أبدت جميع البلدان العربية التزامها برعاية األشخاص
ذوي اإلعاقة من خالل إنشاء مؤسسات حكومية مسؤولة عن

اإلعاقة ،والتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
باإلضافة إلى تزايد عدد مبادرات المجتمع المدني والمنظمات

غير الحكومية الدولية ومؤسسات القطاع الخاص لرعاية اإلعاقة

والتوعية بشأنها ،أدى نمو ونضج قطاع تكنولوجيا المعلومات

واالتصاالت في المنطقة العربية إلى النهوض بخدمات التعليم
ً
ووفقا لتقرير
واألعمال التجارية والحكومة اإللكترونية.

الخليجي ،على الرغم من ارتفاع تكاليف اإلنترنت في معظم
ً
ً
جدا لخدمات الحكومة
ثالثا ،معدل استخدام منخفض
البلدان.
اإللكترونية في المنطقة ،في حين أن التجارة اإللكترونية أقل

بكثير من المتوسط العالمي.

يؤثر هذا اإلقبال على الخدمات القائمة على تكنولوجيا
ً
ً
كبيرا على حالة النفاذية الرقمية
تأثيرا
المعلومات واالتصاالت

في معظم البلدان العربية ،وعلى تعزيز اإلدماج الرقمي للجميع،

التنمية الرقمية العربية لعام  2019الصادر عن اإلسكوا ،يتجاوز

بمن فيهم األشخاص ذوي اإلعاقة ،في إطار التحول الرقمي

متوسط اشتراكات الهواتف النقالة  100في المائة ،ويبلغ معدل
ً
قريبا من المتوسط العالمي.35
انتشار اإلنترنت  51.6في المائة،

واالقتصاد الرقمي .ويظهر مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات
ً
ً
عاليا لدول مجلس
ترتيبا
واالتصاالت لعامي  2016و2017

االرتفاع الملحوظ في استخدام الهواتف النقالة الذكية لإلنترنت

السورية ،كما هو مبيّ ن في الجدول  .367ويظهر مؤشر تطوير

ّ
حدد التقرير النتائج الهامة التي لها آثار كبيرة على تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت في المنطقة ،بما في ذلك ما يلي :أوالً،

النقال من الجيل الثالث  3Gوالجيل الرابع  4Gبين جميع الفئات
ً
ثانيا ،متوسط عدد النساء المتصالت بشبكة اإلنترنت
العمرية.

الذي يتجاوز المتوسط العالمي ،خاصة في دول مجلس التعاون

التعاون الخليجي ،وخاصة البحرين وقطر واإلمارات العربية
ً
ً
منخفضا للسودان والجمهورية العربية
وترتيبا
المتحدة،

الحكومة اإللكترونية ومؤشر المشاركة اإللكترونية في المنطقة

ّ
تفوق دول مجلس التعاون الخليجي على الدول العربية األخرى
وتمتعها بترتيب عالمي جيد.

الجدول  :7مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ،IDIمؤشر تطوير الحكومة اإللكترونية  ،EGDIوالمشاركة اإللكترونية
في المنطقة العربية
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هذا النمو السريع في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،وال

ّ
معدل انتشار اإلنترنت ،في البلدان العربية ،يوفر
سيما تزايد

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتوفير خدمات قائمة على
تكنولوجيا المعلومات لألشخاص ذوي اإلعاقة .تتيح ميزات

فوائد كبيرة لجميع الفئات االجتماعية ،بما في ذلك األشخاص

النفاذ الجديدة لألشخاص ذوي اإلعاقة االستمتاع بالقراءة

المجتمع المدني على الشروع في برامج مختلفة واستخدام

واالستمتاع به بطريقة شخصية تناسب احتياجاتهم.

ّ
شجع ذلك الحكومات المحلية ومنظمات
ذوي اإلعاقة.

ومشاهدة محتوى الوسائط المتعددة المتاح على اإلنترنت

باء .التشريعات والمبادرات العربية الخاصة بالنفاذية
تتجلى المشاركة النشطة للبلدان العربية في تشكيل النفاذية

الرقمية بشكل خاص في مبادرتين رئيسيتين :معاهدة مراكش
لعام  2013وإعالن القاهرة لعام  2007بشأن دعم حصول

األشخاص ذوي اإلعاقة على خدمات تكنولوجيا المعلومات

لألشخاص ذوي اإلعاقة ،وتيسير استخدام وتصميم وتنفيذ

برامج حاسوبية سهلة االستعمال في اللغة العربية لألشخاص

ذوي اإلعاقة.

واالتصاالت .تتساهل معاهدة مراكش بشأن القيود المفروضة

ً
ووفقا لتصنيف المبادرة العالمية لتكنولوجيا المعلومات
مع ذلك،

المنشورة بتنسيقات يمكن لألشخاص المكفوفين أو ذوي الضعف
ّ
ووقعت
البصري النفاذ إليها .أيدت عدة بلدان عربية المعاهدة

منخفضة في عام  2018باستثناء سلطنة ُعمان التي احتلت

المرتبة األولى ،وقطر التي احتلت المرتبة الخامسة في جميع

صدر إعالن القاهرة في مؤتمر إقليمي عن أفضل الممارسات في

األولى ،وتراجعت ُعمان إلى المركز  .16يبيّ ن الجدول  9ترتيب
ً
وفقا للمبادرة العالمية لتكنولوجيا المعلومات
البلدان العربية

على قوانين حق المؤلف التقليدية للسماح بنسخ الكتب

عليها (الجدول .)8

مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لألشخاص

ذوي اإلعاقة .دعت البلدان الـ  57المشاركة في المؤتمر ،بما
ً
ً
عربيا ،الحكومات إلى القيام بدور أكثر فعالية في
بلدا
فيها 14
وضع استراتيجيات وسياسات وطنية محلية بشأن اإلعاقة.

واالتصاالت الشاملة  ،G3ictاحتلت الدول العربية مرتبة

أنحاء العالم .مع ذلك ،في تصنيف  ،2020جاءت قطر في المرتبة

واالتصاالت الشاملة  ،G3ictوالمواقع الحكومية المسؤولة عن
اإلعاقة ،وما إذا كانت النفاذية الرقمية مذكورة في سياسة

عامة أو استراتيجية .من المستغرب عدم توفر بيانات لدى
ً
وفقا للمبادرة العالمية
بعض البلدان ،وبالتالي ال يوجد تصنيف

كما دعت الحكومات إلى التقيد باتفاقية حقوق األشخاص ذوي

لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الشاملة  .G3ictيبيّ ن الجدول

اإلعالن إلى إعفاء أجهزة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

بطريقة أو بأخرى في سياساتها أو استراتيجياتها الرقمية

اإلعاقة وتقديم إحصاءات دقيقة ومستكملة عن اإلعاقة .يدعو
ّ
المساعدة من جميع الضرائب والرسوم الجمركية
والمعدات
ِ

 9كذلك ،أن جميع البلدان العربية قد ذكرت النفاذية الرقمية
ّ
للتحول الرقمي واإلدماج.

الجدول  :8الدول العربية الموقعة على معاهدة مراكش

ﺍﻟﻄﺮﻑ
ﺍﻷﺭﺩﻥ

ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

ﺣ���ﺍﻥ�/ﻮﻧﻴﻮ 2013

ﻟﺒﻨﺎﻥ

ﺣ���ﺍﻥ�/ﻮﻧﻴﻮ 2013

ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ

ﺣ���ﺍﻥ�/ﻮﻧﻴﻮ 2013

ﻗﻄﺮ
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ

ﺣ���ﺍﻥ�/ﻮﻧﻴﻮ 2013

ﺗﻮﻧﺲ

ﺣ���ﺍﻥ�/ﻮﻧﻴﻮ 2013

ﺍﻹﻣﺎ�ﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
المصدر :المعاهدات التي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية  -الويبو.2017 ،

ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ

ﺗﺼﺪ�ﻖ2018 :

ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ

ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2018

ﺗﺼﺪ�ﻖ2019 :

ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ 2019

ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ2018 :

ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎ�ﺮ 2019

ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ2018 :

ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﺒ�ﺍ�ﺮ 2019

ﺗﺼﺪ�ﻖ :ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2016
ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ :ﺗﺸ��ﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2014

ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2016
ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2016

20

الجدول  :9التصنيفات والمواقع الحكومية وإدراج النفاذية الرقمية

ﺍﻟﺒﻠﺪ

ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
2018
2020

ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ:
ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ

ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ
ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ/ﺍﺳﺘ�ﺍ�ﻴﺠﻴﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ

1

5

ﻭ�ﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍ��ﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

X

ُﻋﻤﺎﻥ

16

1

ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻭ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ

X

ﻣﺼﺮ

25

27

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ
ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ

X

ﺍﻟﺠ�ﺍﺋﺮ

43

36

ﺍﻟﻴﻤﻦ

69

42

ﻟﺒﻨﺎﻥ

ﻗﻄﺮ

https://www.msnfcf.gov.dz
http http://www.yemen.gov.ye/portal/
mosal/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D
8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8
%A9/tabid/2201/Default.aspx s://www.
msnfcf.gov.dz

X
X

103

78

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ

X

ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ

62

78

ﻭ�ﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ

X

ﺍﻟﻌ�ﺍﻕ

82

84

ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ
ﻭﺫﻭﻱ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ

X

ﺗﻮﻧﺲ

91

78

106

http://www.social.gov.tn/

X

87

ﻭ�ﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

X

ﺍﻷﺭﺩﻥ

26

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﺤﻘﻮﻕ
ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ

X

ﺍﻟﺒﺤ��ﻦ

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺷﺆﻭﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ

X

ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ

X

ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

ﻫﻴﺌﺔ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ

X

ﺍﻟﺠﻤﻬﻮ��ﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻮ��ﺔ

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺷﺆﻭﻥ
ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ

X

ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ
ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ

X

ﺍﻹﻣﺎ�ﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻬﻤﻢ

X

ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

المصدر :تم جمعها من المواقع الرسمية.

ّ
تركز الحكومات ومنظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية

ً
أقساما مهمة بشأن النفاذية الرقمية،
المواقع اإللكترونية تتضمن

متطلبات ائتالف شبكة الوب العالمية ( .)W3Cيستخدم البعض
ً
أقساما معينة من المعايير أو اإلرشادات الجديدة ،في حين ال

مصرف الكويت المركزي بشأن النفاذية إلى اإلنترنت إرشادات
سمعية لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية والسمعية وللمواقع

الوب الحكومية أو تلك الخاصة بالقطاع الخاص لالمتثال

قدم المساواة .في المغرب ،قامت وزارة التضامن والتنمية
االجتماعية والمساواة واألسرة ببناء موقع خاص بها استناداً

على النفاذية إلى الوب وعلى تنفيذ توصياتها الخاصة لتحقيق

يزال البعض اآلخر يستخدم اإلرشادات القديمة في تصميم
ً
قانونا على مواقع
مواقعه على الوب .لم تطبّق أي دولة عربية
ألي معايير أو إرشادات تتعلق بالنفاذية الرقمية .فعلى سبيل

المثال ،أصدر برنامج الحكومة اإللكترونية في المملكة العربية
ّ
مفصلة لتصميم
السعودية ( )Yesserتوصية ومبادئ توجيهية

إنما بامتثال طوعي .تشمل التوصيات المماثلة التي أصدرها

االلكترونية العامة لضمان مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة على

إلى إرشادات النفاذ إلى محتوى الوب  .WCAG2.0غير أن
ّ
تتعلق بالتصميم على أي كيانات
الوزارة ال تفرض أي إرشادات
حكومية أو غير حكومية أخرى.
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مــن األمثلــة األخــرى ،القانــون األردنــي رقــم  20لســنة 2017

قائمــة مرجعيــة للحكومــة األردنيــة علــى الموقــع اإللكترونــي

جميــع المؤسســات اإلعالميــة إلــى تيســير منــح وتجديــد شــرط
الترخيــص لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وفقـ ًـا لألنظمــة الدوليــة،

 ،2019وذلــك لجعــل المواقــع اإللكترونيــة الحكوميــة األردنيــة

اإلعالميــة  .38أصــدرت وزارة االقتصــاد الرقمــي والريــادة

ومتاحــة للجميــع .

بشــأن حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة  .37تدعــو المــادة 40

وضمــان حصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى جميــع المــواد

للســماح للمؤسســات الحكوميــة بمراجعــة األنشــطة التوجيهيــة
ّ
المخطــط لهــا ،وفقـ ًـا لمعاييــر وإرشــادات حكومــة األردن لعــام
أكثــر قابليــة لالســتخدام ،ومتمحــورة حــول المســتخدم،
39

جيم .التحديات والفرص
 .1التحديات
تعتبر النفاذية الرقمية مسألة متعددة األبعاد ،تشمل متطلبات

واحتياجات متضاربة .وهي تغطي الناس واللوائح التنظيمية
ّ
مكملة .وعلى
والتكنولوجيا والتعليم ،بلوائح معقدة وأدوار

الرغم من شيوع اإلعاقة بين مختلف المستخدمين من جميع

البلدان ،إال أن هناك العديد من التحديات الخارجية والداخلية
باإلضافة إلى التحديات التكنولوجية والتعليمية.

يواجــه األشــخاص ذوو اإلعاقــة فــي جميــع المجتمعات

تحديــات مشــتركة وتحديــات محليــة ،وهــي تحديــات تتأثر
بالفقــر والثقافــة والخلفيــة االجتماعيــة والتعليــم والوعــي.

علــى الرغــم مــن ســعي تكنولوجيــا المعلومــات واالتصاالت

إلــى تعزيــز النفاذيــة الرقميــة ،ال تــزال هنــاك تحديــات كثيرة.

فعلــى ســبيل المثــالّ ،
حددت دراســة عــن التحديــات المتعلقة

بالنفاذيــة إلــى الــوب ثــاث فئــات من التحديــات ذات التأثير
ّ
يتعلــق التحدي
المباشــر علــى النهــوض بالنفاذيــة الرقميــة .40

ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ،ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ
ً
ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﻣﺪﺭﺟﺔ
ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺇﻣﺎ
ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ/ﺍﺳﺘ�ﺍ�ﻴﺠﻴﺔ ،ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ
ً
ً
ﺇﻟ�ﺍﻣﻴﺎ.
ﻃﻮﻋﻴﺎ ﻭﻟﻴﺲ
ﺍﻻﻣ�ﺜﺎﻝ

ً
ً
ﺿﻴﻘﺎ ،ﻭﻳﺘﻔﺎﻭﺕ
ﺗﻌ��ﻔﺎ
ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ
ّ
ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟ�ﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ،ﻣﺎ
�ﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺇﻋﺎﻗﺔ
ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻣﻮﺛﻮﻗﺔ.

الرئيســي باألنظمــة والمعاييــر ،فــي حيــن يتمحــور التحديان

اآلخــران حــول مرحلتــي التصميــم والتقييــم .يشــمل التحدي
األول الغمــوض فــي اإلرشــادات ،والترجمــة المحدودة/غير

الكافيــة للغــات األخــرى ،واإلرشــادات غير الكاملة ،ومشــاكل

ّ
التصفــح .وينطــوي التحــدي الثانــي علــى االفتقــار إلى الوعي
بالنفاذيــة وإلــى الحمــاس بســبب تكلفــة التصميــم اإلضافي.

تشــمل الفئــة الثالثــة مــن التحديــات المشــكالت المتعلقــة إما

فــي االختبــار اآللــي أو أدوات التقييــم ،أو التقييــم واالختبــار

المســتند إلــى المســتخدم بســبب الوقــت والتكلفــة ودرجة
المعرفــة والمهــارات المطلوبة.

ً
استنادا إلى مقابالت مع أعضاء المجلس األعلى لحقوق

األشخاص ذوي اإلعاقة في األردن ،تم تحديد التحديات
ً
(علما أنها ليست
والفرص التالية المتعلقة بالنفاذية الرقمية
نادرة في المنطقة العربية):

ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ،ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻐﺎﻟ�ﻴﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ
ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺻﻌﺒﺔ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟ��ﻔﻴﺔ )ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ(.
ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻣ�ﺜﺎﻝ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﻤﻌﺎ�ﻴﺮ/ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ
ﻭﻣ�ﻭﺩﻱ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ،ﻋﻠﻰ
ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ّ
ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍ�ﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ.

ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ
ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ
ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺍﻟﺘﻄ�ﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺏ ﺃﻭ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.

ﺛﻤﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻷﻣﻴﺔ �ﻴﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ
ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﺴﺮﺏ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ.
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ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ
ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ،ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﺻ�ﺍﻋﺎﺕ،
ﻭﺍﺿﻄ�ﺍﺑﺎﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﻟﻢ ﻳﺘﻄﻮﺭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻄ�ﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ،ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ
ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ،ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ �ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻮﻃﻴﻦ.

ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ
ﻤﻴﻦ/ﺍﻟﻤﻄﻮ��ﻦ ﺍﻟﺬ�ﻦ ﻟﺪ�ﻬﻢ
ﺍﻟﻤﺼﻤ
ّ
ّ
ﺍﻃﻼﻉ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻘ�ﻴﻢ .ﻭﻫﺬﻩ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬ�ﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ
ﺇﺩ�ﺍﻛﻲ ،ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬ�ﻦ
ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻟﻐﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻣﺒﺴﻄﺔ
ﻓﻲ ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﻳﺘﺮﺩﺩ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ
ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎ�ﺍﺕ �ﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ.

ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇ�ﺘﺮﻧﺖ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ،
ﻭﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺄﻫﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟ�ﻭﺑﻮﺗﻴﺎﺕ ،ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ
ﺍﻟﻠﺒﻮﺳﺔ )ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺭﺗﺪﺍﺀ( ،ﻭﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ
ﺍﻻﻓﺘ�ﺍﺿﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌ�ّ ﺯﺓ.

ﺛﻤﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ �ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻦ
ّ
ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ.

 .2الفرص
ﺳﻴﺎﻕ ﺩﻭﻟﻲ ﻭﻣﺤﻠﻲ ﺩﺍﻋﻢ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍ�ﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻭﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﻣ�ﺍﻛﺶ.
ﺍﻹ�ﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ،ﻣﺎ ﻳﺨﻠﻖ �ﻴﺌﺔ ﺩﺍﻋﻤﺔ.
ﺟﻴﻞ ﺷﺎﺏ ﻳﺤﺘﻀﻦ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺯﺧﻢ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻳﻌﻮﺩ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ.
ً
ﺇﻳﺠﺎ�ﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ.
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﺗﺆﺛﺮ
ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟ��ﻔﻴﺔ.
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺍ�ﺘﺸﺎﺭ ﺍﻹ�ﺘﺮﻧﺖ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ،
ﻭﺧﺎﺻﺔ �ﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ.

دال .دراسة حالة عن النفاذية الرقمية :قطر
ّ
تم تصنيف دولتين عربيتين من بين أفضل  10دول يمكن
ً
النفاذ إليها رقميّ ا في جميع أنحاء العالم في عام  .2016تبنت

خاصة بالنفاذية تشرح أولويات تصميم النفاذية إلى الوب

والخدمات اإللكترونية .وضعت لوائحهما وتشريعاتهما
ً
وفقا للمعايير الدولية ،وأصبحتا بذلك رائدتين في
الخاصة

في عام  ،2011أصدر المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا
ً
42
استنادا إلى
المعلومات سياسة النفاذية الرقمية في قطر

كل من قطر ُ
وعمان مسألة النفاذية لذوي اإلعاقة ،ليس فقط
ً
إلى األماكن العامة والخدمات ،ولكن أيضا إلى المعلومات

مجال النفاذية الرقمية.

عالوة على ذلك ،لدى مكتب االتصاالت الحكومي صفحة
واإلرشادات المعتمدة.

االستراتيجية اإلنمائية الوطنية  ،432016-2011والتي أكدت
ً
عامال
على دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت باعتبارها

في حين احتلت قطر المرتبة الخامسة في عام  ،2016إال أنها

ً
ً
هاما في إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة ،وخاصة
تمكينيا
ً
ّ
عددا من الحواجز التي تعترض
وحددت
األطفال وكبار السن.

للنفاذية الرقمية (مؤشر  .)DARE 2020كجزء من مبادرة

النفاذ إليه في قطر ،ودعت جميع أصحاب المصلحة إلى

قفزت إلى المركز األول في عام  2020في تصنيف المبادرة

العالمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الشاملة G3ict

متيسرة للجميع” ،حظيت النفاذية الرقمية باهتمام كبير
“قطر
ّ

من المنظمات الحكومية والقطاع الخاص .41ينعكس ذلك
في المواقع اإللكترونية الحكومية الرسمية التي ّ
نفذت الحد
األدنى من وظائف النفاذ المطلوبة ،مثل تغيير حجم النص.

وجود نظام بيئي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يمكن

ّ
الحد من هذه الحواجز في غضون خمس سنوات.
العمل على
تشمل هذه الحواجز الفنيّ ة مواقع الوب العربية والمحتوى
العربي غير المالئم الذي يتعذر النفاذ إليه ألن العديد من

المساعدة ال تدعم اللغة العربية ،بما في ذلك
التكنولوجيات
ِ
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قارئــات الشاشــة والترجمــة وتحويــل النــص إلــى صوت .عالوة

باللغتين العربية واإلنجليزيةُ .يعد برنامج “مدى” لالبتكار
ً
حافزا على المستوى اإلقليمي لتشجيع االبتكار في إيجاد

اآلليــة للبنــوك ،بشــكل كبيــر علــى مالءمــة الخدمــة اإللكترونية

األشخاص ذوي اإلعاقة في المنطقة .أما العنصر الثالث فهو

نتيجة لذلك ،يتوفر العديد من البرامج والمبادرات التي

االعتماد واالمتثال للمنصات المختلفة ،بما في ذلك المواقع
اإللكترونية والهواتف النقالة واألكشاك والمواقع العامة ،وفقاً

علــى ذلــك ،تؤثــر خدمــات االتصاالت التــي يتعذر النفــاذ إليها
واألكشــاك التــي يتعــذر الوصــول إليها ماديـ ًـا ،والصرافات
والنفــاذ إليها.

تعالج مسألة النفاذية الرقمية ،وهذا ما يدفع قطر إلى ترتيبها
ُ
المساعدة
الحالي .على سبيل المثال ،أسس مركز التكنولوجيا
ِ
“مدى” في عام  ،2010وهو مركز إلدماج األشخاص ذوي
ً
ً
عالميا للتميز في مجال النفاذية
مركزا
اإلعاقة .44ويعتبر

ّ
مكونات
الرقمية باللغة العربية وقد قام “مدى” ببناء ثالثة

رئيسية ليس فقط لمساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة ،ولكن
شمل عائالتهم ومدارسهم والمجتمع المحلي ككلّ .
تقدم

بوابة “مدى” للتكنولوجيا المساعدة لألشخاص ذوي اإلعاقة

المساعدة،
مجموعة واسعة من المعلومات حول التكنولوجيا
ِ

حلول للنفاذية العربية للتغلب على التحديات التي تواجه

خدمة استشارات النفاذية الرقمية ومنصة لتوفير اختبارات

للمعايير الدولية.

قامت شركة “ساسول” ،وهي شركة دولية متكاملة للمواد

الكيميائية والطاقة ،بتطوير مبادرة “قطر متيسرة للجميع”،
بالتعاون مع الشركات القطرية المحلية والشركاء الدوليين،

لرفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية إشراك األشخاص
نقاالً
ً
ذوي اإلعاقة لتعزيز القبول المجتمعيّ .
تطبيقا ّ
نفذت
ً
وموقعا على الوب لتعزيز الفهم من خالل األحداث الرياضية
واألنشطة الثقافية والفنون والتعليم.

هاء .دراسة حالة عن النفاذية الرقميةُ :عمان
تفوقــت ُعمــان علــى العديــد من الدول في مجال اعتماد النفاذية
ً
حاليا المرتبة السادســة
لألشــخاص ذوي اإلعاقة .وهي تحتل

والشــركات الخاصة إلى االلتزام بالمتطلبات من خالل إتاحة

الرقمية وإدماج األشــخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع ُ
العماني

جميــع أنــواع المعلومــات والخدمات والتطبيقات والمواقع

 2008قانون رعاية وتأهيل األشــخاص ذوي اإلعاقة ،الذي أنشــأ

لوائحها وممارســاتها .كما تدعو السياســة إلى اعتماد جميع

علــى ذلــك ،قامــت هيئــة تقنية المعلومات في ُعمان في عام
ً
تماما لجميع
 2009بتطويــر بوابتهــا الرئيســية لتكــون متاحة

إلــى محتــوى الوب  WCAG2.0واالمتثال لها.

عشــرة في مؤشــر  DAREلعام  .452020حظيت النفاذية

باهتمام الحكومة والتزامها بشــكل كبير .وأصدرت في عام

مراكز إلعادة التأهيل من أجل تعزيز أســباب اإلعاقة .عالوة

اإللكترونيــة .تدعــو هذه السياســة جميع الكيانات الحكومية
فرص متســاوية لألشــخاص ذوي اإلعاقة في الحصول على

اإللكترونية ،وتلبية احتياجات األشــخاص ذوي اإلعاقة في

المواقع اإللكترونية والخدمات اإللكترونية إرشــادات النفاذ

المواطنيــن والمقيميــن .واســتكملت هذه البرامج ببرامج توعية

قامت خدمات الحجز الرئيســية بالتســويق للمواقع الســياحية

هذه المبادرة لتشــمل القطاع الخاص لضمان امتثال جميع

الرقمية على حد ســواء .تتضمن بوابة الحكومة اإللكترونية

داخــل المنظمــات الحكوميــة لبنــاء مواقع متاحة على الوب،
ً
وفقا ألفضل الممارســات واإلرشــادات الدولية .تم توســيع نطاق
القطاعــات لخطــط التحول اإللكتروني الحكومية.

لسياســة النفاذية الرقمية في ُعمان عنصران رئيســيان.46

يســتند األول إلى اســتخدام جميع األشــخاص ذوي اإلعاقة

والفنــادق فــي ُعمــان علــى أن لديها أفضل المرافق المجهزة
ّ
توفر الوصول المادي والنفاذية
فــي جميــع أنحــاء العالــم التي
ّ
العمانيــة ُ
ُ
المقدمة
“عماننــا” جميــع الخدمات اإللكترونية

للجمهور بطريقة يســهل النفاذ إليها مع روابط إلى  285خدمة
إلكترونيــة و 168نموذجـ ًـا يمكــن النفــاذ إليه .47كما يتضمن
ً
ّ
تعريفا للمصطلح مع
مخصصــة عــن النفاذيــة تتضمن
صفحــة

ألجهــزة تكنولوجيــا المعلومــات واالتصاالت ،وتوافر البيانات

رابط إلى سياســة النفاذية .باإلضافة إلى ذلكّ ،
تقدم الصفحة
ّ
المتعلقة بالنفاذية ،والميزات واالختصارات
قائمة باإلرشــادات

واالتصاالت المســاعدة للنفاذ إلى الخدمات والتطبيقات

 WCAGلمســاعدة المســتخدمين واألشخاص ذوي اإلعاقة.

والمعلومات في شــكل يناســب إعاقتهم .ويتناول العنصر

الثاني اســتخدام منتجات وأدوات تكنولوجيا المعلومات

المســتمدة من معايير إرشــادات النفاذ إلى محتوى الوب

.4

نماذج إلرشادات
النفاذية الرقمية
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 .4نماذج إلرشادات النفاذية الرقمية

المكونات الرئيسية للمنصة العربية لإلدماج الرقمي وضع نماذج للنفاذية الرقمية لمساعدة الدول األعضاء في اإلسكوا
من
ّ

على تنفيذ اإلرشادات الوطنية بشأن قضايا النفاذية الرقمية الواسعة ،بما في ذلك النفاذية إلى اإلنترنت ،النفاذية إلى معدات
االتصاالت ،ووسائط اإلعالم السمعية البصرية ،النفاذية إلى التكنولوجيا المساعدة ،لضمان المساواة بين الجميع في النفاذ إلى
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
صنفت العديد من المعايير إرشادات النفاذية في ثالث مجموعات
رئيسية .تستند المجموعة األولى إلى معيار نجاح إرشادات

النفاذ إلى محتوى الوب  WCAGالمطلوب (.)AAA ،AA ،A

يعتبر المبدآن التوجيهيان ،إرشادات إمكانية وصول أداة

التأليف ( )ATAG 2وإرشادات وصول وكيل المستخدم
ً
جزءا من إرشادات النفاذ إلى محتوى الوب
(،49)UAAG
48

ويســتند الثانــي إلــى القــدرة الوظيفيــة (نوع اإلعاقة) ،ويســتند

ّ
ويكمالن اإلرشادات األخرى في مجال تحقيق
WCAG

ثالثــة أنمــاط ،وهــي النفاذيــة إلــى الوب ،والنفاذيــة إلى األجهزة

إمكانية وصول أداة التأليف  ،ATAG 2سيساعد ذلك

الذكيــة .أثنــاء التخفيــف مــن صرامــة بعــض المعايير لتشــجيع
ً
تحديدا ،تســتوعب النماذج
اعتمــاد المزيــد مــن اإلرشــادات األكثــر

 UAAGالمطورين من إنشاء تطبيقات عرض محتوى الوب،

الثالــث إلــى المتطلبــات .وبهــدف إنشــاء النمــاذج ،تم اقتراح

النقالــة ،ومحطــات الوصــول العامــة ،والنفاذيــة إلــى البطاقات

المقترحــة التعاريــف المختلفــة لإلعاقــة.

محتوى وب يمكن الوصول إليه .وإذا تم تطبيق إرشادات
المطورين على إنشاء محتوى شبكي يمكن لألشخاص ذوي
اإلعاقة النفاذ إليهّ .
تمكن إرشادات وصول وكيل المستخدم

مثل متصفحات الشبكة ،يمكن النفاذ إليها.

ﺳ�ﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ:
 ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺏ. ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﻟﺔ. ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺼ�ﺍﻑ ﺍﻵﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﻭﻣﺤﻄﺎﺕ ﻣﻤﺎ�ﻠﺔﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.
 ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘ�ﻭﻧﻲ ﻭﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ. -ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷ�ﺍﺀ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ.

ﻭﺗﺨﺪﻡ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ )ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺼﻤﻢ(. ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻹﺩ�ﺍﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺼ�ﻴﺔ )ﺍﺿﻄ�ﺍﺏ ﻧﻘﺺﺍﻻ�ﺘﺒﺎﻩ ﻣﻊ ﻓﺮﻁ ﻧﺸﺎﻁ ،ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ،ﺗﻌﺴﺮ
ﺍﻟﻘ�ﺍﺀﺓ ،ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ(.
 ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻄﻖ )ﺍﻟﻄﻼﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻌﺜﻢ ﻭﺍﻟﺒﻜﻢ(. ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﺼ��ﺔ )ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺒﺼﺮ ،ﺍﻟﻌﻤﻰ ،ﻋﻤﻰ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ(. -ﺇﻋﺎﻗﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ.
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ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎ�ﻴﺮ
ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

 إرشادات النفاذ إلى محتوى الوب.50النسخة المعدلة من القسم  508من المعايير المنشورة في  18كانون الثاني/يناير  2017والتي تم تصحيحها في  22كانونالثاني/يناير .512018
 ( EN 301 549 V3.1.1 (2019-11المعايير األوروبية المنسقة لمتطلبات الوصول لمنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلوماتواالتصاالت.52
 ينطبق كل من إرشادات إمكانية وصول أداة التأليف وإرشادات وصول العميل المستخدم ( 2.0 ATAGو )2.0 UAAGعلى جميعأنظمة التشغيل المثبتة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو األجهزة النقالة.

ً
ّ
معدات وبرمجيات
أساسا لشراء
وتشكل هذه اإلرشادات

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .يعتبر أي منتج يتوافق مع

هذه اإلرشادات منتج يمكن النفاذ إليه .ويجب تنقيح هذه النماذج
ً
دوريا بحيث تشمل النسخ المحدثة للمعايير المذكورة أعاله.

الفنية للنفاذية الرقمية
نماذج اإلرشادات
ّ
ألغراض التوثيق ،تشترك جميع النماذج بالعناصر السبعة المدرجة في الجدول .10
الجدول  :10العناصر المشتركة في كافة النماذج

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ )ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ/ﺍﻹﻧﺠﻠﻴ��ﺔ/ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ(...
ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ
ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ
ﺗﻮﺍ��ﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻭﺿﻊ/ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ُﻳ�ﺍﺩ ﻟﻬﺎ ﺍﻻﻣ�ﺜﺎﻝ ﻟﻺﺭﺷﺎﺩﺍﺕ
ﺇﺧﻼﺀ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
المصدر :تجميع اإلسكوا.

 .1النموذج األول
الحد األدنى من المعايير الهامة للمواقع اإللكترونية
يستحسن االمتثال لمستويات إرشادات النفاذ إلى محتوى
ً
تدريجيا من المستوى  Aإلى  AAأو .AAA
الوب ،ويتم ذلك

يعتبر توفير الوقت والمساعدة الالزمين عاملين أساسيين لكي

تستطيع الكيانات أن تمتثل لإلرشادات في حال أصبح ذلك
ً
إلزاميا .إال أنه على المواقع اإللكترونية أو التطبيقات القائمة على
الوب الجديدة االمتثال لإلرشادات الوطنية منذ البداية.

يتضمن هذا النموذج الحد األدنى من الوظائف الهامة التي

يشترط وجودها لتجعل صفحة الوب قابلة للنفاذ .كما يتضمن
لوائح لإلعاقات الوظيفية ،على النحو المحدد في الفصل

 3من القسم المنقح  508وفي الفصل  4من EN 301 549

 .V3.1.1يورد الجدول  13أكثر  10إعاقات وظيفية معترف
بها وربطها بين المعيارين.
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الجدول  :11إرشادات يوصى بها عبر جميع المستويات لمواقع الوب باللغة العربية
 .1ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻮﺏ ً
ﺃﻭﻻ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻟﻐﺔ ﺃﺧﺮﻯ.
 .2ﺃﻳﻘﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻭﺿﻌﻬﺎ.
 .3ﺃﻳﻘﻮﻧﺎﺕ �ﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﺿﺤﺔ :ﺗﺒﺪ�ﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﺗﻐ�ﻴﺮ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﻭﺿﺒﻂ ﺍﻟﺘﺒﺎ�ﻦ )ﺃﻳﻘﻮﻧﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ/ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺺ( ) ,E, Fﻉ( ﻣﻊ ﺿﺒﻂ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ.
� .4ﻴﺎﻥ ﻭﺍﺿﺢ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ )ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ/ﺍﻹﻧﺠﻠﻴ��ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
 .5ﻟﻜﻞ ﺻﻔﺤﺔ ﻣﺴﺎﺭ ﺑﺴﻴﻂ ﻭﺍﺿﺢ ﻣﻊ/ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻠﺤﻖ.
 .6ﻣﻮﻗﻊ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻪ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ.
 .7ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻧﻄﺎﻕ ﻋﺮﺑﻲ ﻭﺍﺿﺢ ) URLﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ(.
المصدر :تجميع اإلسكوا.

الجدول  :12الحد األدنى من الوظائف الهامة

ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﺏ #
1.1.1
1.2.1

ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ
ِ

ﺍﻟﻮﺻﻒ

ﻳﺠﺐ ﺗ�ﻭﻳﺪ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﺑﻨﺺ ﺑﺪ�ﻞ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
ﻣﺤﺘﻮﻯ ﻏﻴﺮ ﻧﺼﻲ
ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩﺓ.
ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻓﻘﻂ ﻭﺍﻟﻔﻴﺪ�ﻮ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻣﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ
ً
ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻺﻋﺎﻗﺔ.
ﻓﻘﻂ )ﻣﺴﺠﻞ ﻣﺴﺒﻘﺎ( ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ،

/*FDIsﻣﺆﺷﺮ
ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ
ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ

1,2,4,5,9
9,5,4,2,1
9,5,4,2,1

2.2.1

ً
ﻣﺴﺒﻘﺎ ،ﻳﺘﻢ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺼﻮﺗﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻴﺪ�ﻮ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ
ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔ )ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ
ً
ﻣﺴﺒﻘﺎ(
)ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ
ﻫﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻓﺘ�ﺍﺿﻴﺔ(.

3.3.1

ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ
ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ
ّ

ﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﺓ ﺣﺴﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ )ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﻭﺑ��ﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔ(.

9,5,4,2,1

4.3.1

ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ

ً
ﻗﺎﺩ�ﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍ�ﺠﺎﻩ ﻋﻤﻮﺩﻱ ﺃﻭ
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ
ﺃﻓﻘﻲ ﻟﻠﻌﺮﺽ.

1-9

1.4.1

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻠﻮﻥ

ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﻟﻠ��ﻨﺔ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.

2.4.1

ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺼﻮﺕ

ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺼﻮﺕ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﻤ�ﺍً ﻷﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﺛﻮﺍﻥ )ﺇﻳﻘﺎﻑ ،ﻭﻗﻔﺔ ،ﻭﺗﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻮﺕ(.

3.4.1

ﺍﻟﺘﺒﺎ�ﻦ )ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ( ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ) (4.5:1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﺎ�ﻦ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﻌﺮﺽ )ﻧﺺ ﻭﺻﻮﺭ ﺍﻟﻨﺺ(.

9,5,4

9,3,2,1
9,5,1
3,2

4.4.1

ﺗﻐ�ﻴﺮ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻨﺺ

ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﻜ�ﻴﺮ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻨﺺ ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ  200ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻨﺪ
ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ،ﺩﻭﻥ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺃﻱ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.

2

11.4.1

ﺗﺒﺎ�ﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﺼﻲ

ﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻣﺎﺕ.

2

1.1.2

ﻟﻮﺣﻪ ﺍﻟﻤﻔﺎ�ﻴﺢ

ً
ﻗﺎﺩ�ﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﻔﺢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ
ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎ�ﻴﺢ.

7,2,1

2.1.2

ﻓﺦ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎ�ﻴﺢ

ﻳﺠﺐ ﻋﺪﻡ ﻗﻔﻞ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎ�ﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ
)ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻟﻠﺨﺎ�ﺝ(.

7,2,1

1.2.2

ﺗﻌﺪ�ﻞ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ

ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻳﺘﻢ �ﻨ�ﻴﻬﻬﻢ
ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺺ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻮﺕ.

9,7, 2,1

2.2.2

ً
ﻗﺎﺩ�ﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻙ
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ
ﻭﻗﻔﺔ ،ﺗﻮﻗﻒ ،ﺇﺧﻔﺎﺀ
ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺍﻣﺾ ﺃﻭ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻤ��ﺮ ﺃﻭ ﺇﻳﻘﺎﻓﻪ ﻣﺆﻗﺘً ﺎ ﺃﻭ ﺇﺧﻔﺎﺋﻪ.

9

1.3.2

ﻳﺠﺐ ﺗﺠﻨﺐ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﻭﻣﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﺛﻼﺙ ﻭﻣﻀﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻗﻞ
ﻷﻱ ﻣﺤﺘﻮﻯ.

10

28

ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﺏ #

ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ
ِ

ﺍﻟﻮﺻﻒ

1.1.3

ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ

ّ
ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺃﻭ ﻋﻤﻴﻞ
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻮﺏ.

3.2.2

ﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ

ﻳﺠﺐ ﻋﺪﻡ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺃﻱ ﺗﻐ�ﻴﺮ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ
ﻹﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.

3.3.1

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺨﻄﺄ

3.3.3

ﺍﻗﺘ�ﺍﺣﺎﺕ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ
ﺍﻟﺨﻄﺄ

ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
)�ﻨ�ﻴﻬﺎﺕ ﻧﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﻛﻼﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺻﻮﺗﻴﺔ(.
ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻟﻸﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ )ﻧﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﻛﻼﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺻﻮﺗﻴﺔ(.

4.3.3

ﻣﻨﻊ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ

ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻗﺎﺩ�ﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘ�ﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺇﺟ�ﺍﺀﺍﺕ
ﺧﺎﻃﺌﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ.

/*FDIsﻣﺆﺷﺮ
ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ
ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ

9,5,4,2,1
9,2,1
9,5,4,2,1
9,7,2,1
9,7,5,4,3,2,1

* ترمز  FDIلمؤشر اإلعاقة الوظيفية.

الجدول  :13اإلعاقات الوظيفية

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ

ﺍﻟﺒﺎﺏ 508

1

302.1

ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺗﺎﻡ ﻟﻠ�ﺅﻳﺔ )(WV

EN 549 301
EN 4.2.1

2

302.2

EN 4.2.2

�ﺅﻳﺔ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ )(WLV

3

302.3

EN 4.2.3

ﻋﺪﻡ ﺇﺩ�ﺍﻙ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ )(WPC

4

302.4

EN 4.2.4

ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻤﻊ )(WH

5

302.5

EN 4.2.5

ﺳﻤﻊ ﻣﺤﺪﻭﺩ )(WLH

6

302.6

EN 4.2.6

ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﻄﻖ )(WS

7

302.7

EN 4.2.7

ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ )(WLM

8

302.8

EN 4.2.8

ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻭﺍﻟﻘﻮﺓ )(WLRS

9

302.9

EN 4.2.10

10

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

EN 4.2.9

ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪ�ﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ )(WLL/C/LA
ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﺴﺒﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﻟﻠﻀﻮﺀ )(MPZ

المصدر :المبادئ التوجيهية للنفاذ إلى محتوى الوب  :FDI .WCAG 2.2مؤشر اإلعاقة الوظيفية.

 .2النموذج الثاني
النفاذية إلى األجهزة النقالة

ال توجــد معاييــر أو إرشــادات محــددة مخصصــة لألجهــزة

النقالــة أو الالســلكية أي جهــاز نقــال أو هاتــف نقــال

الــوب  WCAG 2.xوغيرهــا مــن المعاييــر القابلــة للتطبيــق

يمكــن ارتداؤهــا .تســتمد اإلرشــادات التاليــة مــن إرشــادات

النقالــة علــى شــبكة الــوب وغيــر الــوب .تشــمل األجهــزة

الممارســات اإلضافيــة الموصــى بهــا.

النقالــة .مــع ذلــك ،تعتبــر إرشــادات النفــاذ إلــى محتــوى

بشــكل كبيــر علــى كل مــن محتــوى وتطبيقــات األجهــزة

عــادي ،والهواتــف الذكيــة ،واألجهــزة اللوحيــة ،وأجهــزة
النفــاذ إلــى محتــوى الــوب  WCAG 2.2مــع أفضــل

الجدول  :14نماذج النفاذية إلى األجهزة النقالة

ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ
ﻗﺴﻢ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ
ِ
 WCAGﻣﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﺏ

ﺍﻟﻮﺻﻒ
ﻳﺠﺐ ﺗ�ﻭﻳﺪ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﺑﻨﺺ ﺑﺪ�ﻞ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩﺓ.
ﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺗﺴﻌﺔ ﻣﻌﺎ�ﻴﺮ ﻧﺠﺎﺡ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﻟﻠﻤﺤﺘﻮﻯ
ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ.

1.1

ﺑﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﻨﺺ

2.1

ﺯﻣﻨﻴﺔ
ﻭﺳﺎﺋﻂ ّ

3.1

ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ

ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺳﺘﺔ ﻣﻌﺎ�ﻴﺮ ﻧﺠﺎﺡ ﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﻭﻧﺴﻖ ﻗﺎﺑﻠﻴﻦ ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ
ﻋﺪﻡ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.

4.1

ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ّ

ﻳﺸﻤﻞ  13ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻧﺠﺎﺡ ﻟﻠﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ �ﺅﻳﺔ ﻭﺳﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ
ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

29

ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ
ﻗﺴﻢ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ
ِ
 WCAGﻣﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﺏ

ﺍﻟﻮﺻﻒ
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺳﺘﺔ ﻣﻌﺎ�ﻴﺮ ﻧﺠﺎﺡ ﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﻭﻧﺴﻖ ﻗﺎﺑﻠﻴﻦ ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ
ﻋﺪﻡ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.

3.1

ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ

4.1

ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ّ

ﻳﺸﻤﻞ  13ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻧﺠﺎﺡ ﻟﻠﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ �ﺅﻳﺔ ﻭﺳﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ
ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

1.2

ﻧﻔﺎﺫﻳﺔ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎ�ﻴﺢ

ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻌﺎ�ﻴﺮ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ
ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎ�ﻴﺢ.

2.2

ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ

ﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺳﺘﺔ ﻣﻌﺎ�ﻴﺮ .ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﺿﺒﻂ
ﺃﻱ ﺣﺪ ﺯﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ.

3.2

ﺍﻟﻨﻮﺑﺎﺕ

ﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻌﺎ�ﻴﺮ .ﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﻳﺴﺒﺐ
ﻧﻮﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌﻞ ﺟﺴﺪﻳﺔ.

4.2

ﻟﻠﺘﺼﻔﺢ
ﻗﺎﺑﻞ
ّ

ً
ﻣﻌﻴﺎ�ﺍ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭﻃ�ﻕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺼﻔﺢ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ.
ﻳﺸﻤﻞ 13

1.3

ﺳﻬﻞ ﺍﻟﻘ�ﺍﺀﺓ

ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺫﻟﻚ ﺳﺘﺔ ﻣﻌﺎ�ﻴﺮ ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﻗ�ﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﻭﻓﻬﻤﻪ.

2.3

ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ

ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻮﺏ ﻣﻊ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ.

3.3

ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ

ﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻌﺎ�ﻴﺮ .ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ
ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻭﺗﺠﻨﺒﻬﺎ ﻭﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ.

1.4

ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ

ﻳﺠﺐ ﺃﻥ �ﻮﻓﺮ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺃﻗﺼﻰ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻭﻛﻼﺀ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ.

المصدر :معيار إرشادات النفاذ إلى محتوى الوب www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/

 .3النموذج الثالث
محطات النفاذ العامة والنفاذ إلى البطاقات الذكية
تشمل محطات النفاذ العامة أجهزة الصراف اآللي ،واألكشاك،

رقمية لتحديد حاملها وتساعد في أداء الخدمات اإللكترونية.

المعلومات .البطاقات الذكية هي أجهزة إلكترونية (مع بطاقة

إلى األولويات التي اقترحها مركز التميز في التصميم العالمي

وآالت التذاكر ،والمحطات العامة التي تقدم الخدمات أو

تحديد هوية المشترك أو شريحة إلكترونية) تحمل معلومات

ال توجد إرشادات متاحة لهذه األجهزة ،إنما يستند النموذج
( )CEUDو). EN 301 549 V2.1.2 (2018-08
53
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ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ

ﺍﻟﻮﺻﻒ

ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ

ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺟ�ﺍﺀ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ
)ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺃﻭ ﺍﻷ��ﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ( ﺃ�ﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻠﻮﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ.

ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﻭﺍﻟﻨﺴﻖ

ً
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎ�ﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩﺓ )ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ( ،ﻳﺴﻬﻞ
ﻳﺘﻢ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ
ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺟﻴﺪﺓ ﺍﻟﺤﺠﻢ.

ﺍﻟﻤﻼﺀﻣﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺃﻭ ﺩﻭﻥ ﻟﻤﺴﻬﺎ.

ﻭﺿﻮﺡ ﺍﻟﻨﺎ�ﺞ

ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺍﻟﺬ�ﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺒﺼﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﺇﺩ�ﺍﻙ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺮﺟﺎﺕ.
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ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ

ﺍﻟﻮﺻﻒ

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ/ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮ�ﻞ

ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺒﺪ�ﻞ �ﻴﻦ ﻟﻐﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻐﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻟﻨﻘﻞ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﻋﺔ.

ﺑﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ

ّ
ﺗﺸﻜﻞ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﻻ
ﺑﺪ�ﻞ ﺁﻣﻦ.

ﻋﺘﺒﺔ ﺛﻼﺙ ﻭﻣﻀﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻗﻞ

ﻳﺠﺐ ﺗﺠﻨﺐ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﻭﻣﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻷﻱ ﻣﺤﺘﻮﻯ.

ﺗﻌﺪ�ﻞ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ

ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻳﺘﻢ �ﻨ�ﻴﻬﻬﻢ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ
ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺺ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻮﺕ.

ﺍﻟﺘ�ﺍﺟﻊ

ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘ�ﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﺃﻱ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺜ�ﺍﺕ.

ﻭﺍﺟﻬﺔ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ

ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﻟﺼﻔﺤﺎﺕ/ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ.

ﺍﻟﺘﺪ��ﺐ

ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺘﺪ��ﺐ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ.

ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ

ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﺪﺍ�ﻴﺮ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻭﺑﺪﺍﺋﻞ ﺁﻣﻨﺔ.

ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤ�ﻴﺰ

ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻤ�ﻴﺰ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ،ﻋﻦ ﻃ��ﻖ
ﺍﻟﺤﺠﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻠﻤﺲ ﺃﻭ ﺍﻷﺣﺮﻑ ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﺭﺓ.

ﺍ�ﺠﺎﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ

ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟ�ﺅﻳﺔ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺍ�ﺠﺎﻩ.

ﺗﺼﺪ�ﻖ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ

ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﻃ��ﻘﺔ ﻣﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻹﻋﺎﻗﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻣﻊ ﺑﺪﺍﺋﻞ.

المصدر :مركز التميز في التصميم العالمي .(2018-08) EN 301 549 V2.1.2

 .4النموذج الرابع
شراء منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
يقــدم هــذا النمــوذج اإلرشــادات الدنيا لشــراء منتجات

الميســرة ،بما
وخدمــات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت
َّ

فــي ذلــك األجهــزة والبرمجيــات وتطبيقــات الــوب أو األجهزة

النقالــة .صمــم هــذا النمــوذج بأســلوب عــام ،مع احتــرام مختلف

لوائح وسياســات الشــراء في الدول األعضاء.

التكنولوجيــات المســاعدة أو بدونهــا .تشــمل منتجــات
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي الجــزء األول

منتجــات الوظائــف المغلقــة ،واالتصــاالت الصوتيــة فــي

االتجاهيــن ،والمنتجــات التــي لديهــا قــدرة علــى اســتخدام

الفيديــو ،ومتطلبــات األجهــزة العامــة .أمــا الجــزء الثانــي،
المبيــن فــي الجــدول  ،17فيتضمــن المتطلبــات بحســب

ينقســم النمــوذج إلــى قســمين ،يســرد الجــزء األول ،المبيــن

( EN 301 549 V2.1.2مواقــع الــوب ،ووثائــق ليســت

تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت لتلبيــة احتياجــات

المغلقــة ،وأدوات التأليــف ،ووثائــق المنتجــات والدعــم)

فــي الجــدول  ،16المعاييــر التــي تحتــاج إليهــا منتجــات
األشــخاص ذوي اإلعاقــات الوظيفيــة المختلفــة ،مــع

علــى الــوب ،والبرمجيــات الوظيفيــة المفتوحــة أو

باإلضافــة إلــى معاييــر مــن النمــوذج ( 1الجــدول .)12
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ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ

ﺍﻟﻤﻌﺎ�ﻴﺮ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ

ﺍﻟﻮﺻﻒ

ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ

 2.4ﺍﻹﻋﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ

 1.2.4ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟ�ﺅﻳﺔ
 2.2.4ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻊ �ﺅﻳﺔ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ
 3.2.4ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺩﻭﻥ ﺇﺩ�ﺍﻙ ﺍﻟﻠﻮﻥ
 4.2.4ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﺴﻤﻊ
 5.2.4ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻊ ﺳﻤﻊ ﻣﺤﺪﻭﺩ
 6.2.4ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ
 7.2.4ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻊ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻮﺓ
 8.2.4ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻊ ﻧﻔﺎﺫ ﻣﺤﺪﻭﺩ
 9.2.4ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﺸﻐﻼﺕ ﺍﻟﻨﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﻟﻠﻀﻮﺀ
 10.2.4ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻊ ﺇﺩ�ﺍﻙ ﻣﺤﺪﻭﺩ
 11.2.4ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ

ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻣﻊ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻣﻐﻠﻘﺔ
 1.5ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ

 2.5ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ

 3.1.5ﻧﻔﺎﺫﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺋﻴﺔ
 4.1.5ﺗﻜ�ﻴﺮ ﺍﻟﻨﺺ
 5.1.5ﺍﻟﻤﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ
 6.1.5ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎ�ﻴﺢ

-

ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ
ﺍﻹﻋﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ
ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ.

ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺑﺪﺍﺋﻞ
ﻟﻠﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ
ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬﺍ�ﻬﺎ ﻣﻊ
ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ
ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ.

� 3.5ﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ
)ﺍﻟ�ﻴﻮﻣﺘ��ﺔ(

-

ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻫﻮﻳﺔ
�ﻴﻮﻣﺘ��ﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ )ﺍﻟﺼﻮﺕ،
ﺍﻟﺸﺒﻜﻴﺔ ،ﺑﺼﻤﺎﺕ ﺍﻷﺻﺎﺑﻊ(.

 4.5ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ ﺃ�ﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻮ�ﻞ

-

ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﺫﻳﺔ.

 2.6.5ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﺼ��ﺔ

-

-

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
ﺍﻟﺼﻮﺗﻲ ﻓﻲ ﺍ�ﺠﺎﻫﻴﻦ

 2.6ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻨﺺ ﻓﻲ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ

 3.6ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻞ

 2.2.6ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻨﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
 3.2.6ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻘﻲ
 4.2.6ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ

-

ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ
ﺍﻟﻨﺺ ﻭﺍﻟﺼﻮﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺳ��ﻊ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻭﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻘﻲ.
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ
ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻞ ﻓﻲ ﻃ�ﺍﺋﻖ
ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ.
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ﺍﻟﻤﻌﺎ�ﻴﺮ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ

 4.6ﺑﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ

 5.6ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻔﻴﺪ�ﻮ

-

 4.5.6ﺍﻟﻤ�ﺍﻣﻨﺔ �ﻴﻦ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻭﺍﻟﻔﻴﺪ�ﻮ

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺑﻘﺪ�ﺍﺕ ﺍﻟﻔﻴﺪ�ﻮ

 1.7ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ

 1.1.7ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ
 2.1.7ﺗ�ﺍﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ
 3.1.1ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ

 2.7ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﺼﻮﺗﻲ

 1.2.7ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﺼﻮﺗﻲ
 2.2.7ﻣ�ﺍﻣﻨﺔ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﺼﻮﺗﻲ
 3.2.7ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﺼﻮﺗﻲ

 3.7ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ
ﺑﺎﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﺼﻮﺗﻲ

-

ﺍﻟﻮﺻﻒ
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ُ
ً
ﺻﻮﺗﻴﺎ ﺃﻭ
ﺑ��ﺪﺍ
ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ
ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ.
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺗ�ﺍﻣﻦ �ﻨﺎﺋﻲ
ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ �ﻴﻦ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻭﺍﻟﻔﻴﺪ�ﻮ
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ
ﻋﺮﺽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ )ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻭﺍﻟﻠﻮﻥ
ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ( ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘ�ﺍﻣﻦ.
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ
ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﺼﻮﺗﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘ�ﺍﻣﻦ.
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺤﻜﻢ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻠﻮﺻﻒ ﺍﻟﺼﻮﺗﻲ
)ﺍﻟﻤﻮﺿﻊ ،ﺃﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﻨﺺ ،ﻧﻤﻂ
ﺍﻟﻨﺺ ،ﻭﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ(.

ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ
 1.8ﺷ�ﻭﻁ ﻋﺎﻣﺔ

 2.1.8ﺍ�ﺼﺎﻻﺕ ﻣﻌﻴﺎ��ﺔ

ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ
ﺍ�ﺼﺎﻝ ﻣﺪﺧﻼﺕ/ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ
ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ.

 2.8ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺫﺍﺕ
ﻣﺨ�ﺝ ﻛﻼﻣﻲ

�� 1.2.8ﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ

ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺤﻜﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻀﺒﻂ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻮﺕ.

 3.8ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ

 2.3.8ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ
 3.3.8ﻣﺪﻯ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ
 4.3.8ﺍﻟ�ﺅﻳﺔ
 5.3.8ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

المصدر ،ETSI :متطلبات الوصول لمنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.2018 ،

*  IOتعني المدخل/المخرج

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﻜﻞ ﺑﻠﺪ.
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ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ

 1.1.1ﻣﺤﺘﻮﻯ ﻏﻴﺮ ﻧﺼﻲ
)ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ (A

ﻣﻌﻴﺎﺭ EN 301 549
) 1.1.1.9ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ(
) 1.1.1.10ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺒﻜﻴﺔ(
) 1.1.1.1.11ﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻭﻇﺎﺋﻔﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ(
) 2.1.1.1.11ﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻭﻇﺎﺋﻔﻴﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ(
) 2.8.11ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ(
) 2.1.12ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ(
) 4.2.12ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺪﻋﻢ(

) 1.2.1.9ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ(
) 1.2.1.10ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺒﻜﻴﺔ(
 1.2.1ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻓﻘﻂ ﻭﺍﻟﻔﻴﺪ�ﻮ ﻓﻘﻂ ) 1.1.2.1.11ﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻭﻇﺎﺋﻔﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ(
) 2.1.12ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ(
ﻣﺴﺒﻘﺎ( )ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ (A
)ﻣﺴﺠﻞ
ً
) 4.2.12ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺪﻋﻢ(
 1.2.1.2.1.11ﻭ ) 2.2.1.2.1.11ﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻣﻐﻠﻘﺔ(
) 2.8.11ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ(

) 2.2.1ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ(
ﻣﺴﺒﻘﺎ(
)ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ
ً
)ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ (A

) 2.2.1.9ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ(
) 2.2.1.10ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺒﻜﻴﺔ(
) 2.2.1.11ﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻭﻇﺎﺋﻔﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ(
) 2.2.1.11ﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻣﻐﻠﻘﺔ(
) 2.8.11ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ(
) 2.1.12ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ(
) 4.2.12ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺪﻋﻢ(

 3.3.1ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ
)ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ (A

) 3.3.1.9ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ(
) 3.3.1.10ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺒﻜﻴﺔ(
) 3.3.1.11ﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻭﻇﺎﺋﻔﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ(
) 3.3.1.11ﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻣﻐﻠﻘﺔ(
) 2.8.11ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ(
) 2.1.12ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ(
) 4.2.12ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺪﻋﻢ(

 4.3.1ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ

 1.4.1ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻠﻮﻥ
)ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ (A

) 4.3.1.9ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ(
) 34.3.1.10ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺒﻜﻴﺔ(
) 4.3.1.11ﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻭﻇﺎﺋﻔﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ(
) 4.3.1.11ﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻣﻐﻠﻘﺔ(
) 2.8.11ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ(
) 2.1.12ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ(
) 4.2.12ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺪﻋﻢ(
) 1.4.1.9ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ(
) 1.4.1.10ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺒﻜﻴﺔ(
) 1.4.1.11ﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻭﻇﺎﺋﻔﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ(
) 1.4.1.11ﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻣﻐﻠﻘﺔ(
) 2.8.11ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ(
) 2.1.12ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ(
) 4.2.12ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺪﻋﻢ(
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 2.4.1ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ
ﺍﻟﺼﻮﺕ )ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ (A

) 2.4.1.9ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ(
) 2.4.1.10ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺒﻜﻴﺔ(
) 2.4.1.11ﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻭﻇﺎﺋﻔﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ(
) 2.4.1.11ﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻣﻐﻠﻘﺔ(
) 2.8.11ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ(
) 2.1.12ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ(
) 4.2.12ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺪﻋﻢ(

 3.4.1ﺍﻟﺘﺒﺎ�ﻦ

) 3.4.1.9ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ(
) 3.4.1.10ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺒﻜﻴﺔ(
)1.3.4.1.11ﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻭﻇﺎﺋﻔﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ(
) 2.3.4.1.11ﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻣﻐﻠﻘﺔ(
) 2.8.11ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ(
) 2.1.12ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ(
) 4.2.12ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺪﻋﻢ(

 4.4.1ﺗﻐ�ﻴﺮ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻨﺺ

) 4.4.1.9ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ(
) 4.4.1.10ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺒﻜﻴﺔ(
)1.4.4.1.11ﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻭﻇﺎﺋﻔﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ(
) 2.4.4.1.11ﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻣﻐﻠﻘﺔ(
) 2.8.11ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ(
) 2.1.12ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ(
) 4.2.12ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺪﻋﻢ(

 11.4.1ﺗﺒﺎ�ﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﺼﻲ

) 11.4.1.9ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ(
) 4.4.1.10ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺒﻜﻴﺔ(
) 4.4.1.11ﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻭﻇﺎﺋﻔﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ(
) 4.4.1.11ﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻣﻐﻠﻘﺔ(
) 2.8.11ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ(
) 2.1.12ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ(
) 4.2.12ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺪﻋﻢ(

 1.1.2ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎ�ﻴﺢ
)ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ (A

) 1.1.2.9ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ(
) 1.1.2.10ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺒﻜﻴﺔ(
) 1.1.1.2.11ﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻭﻇﺎﺋﻔﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ(
) 2.1.1.2.11ﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻣﻐﻠﻘﺔ(
) 2.8.11ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ(
) 2.1.12ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ(
) 4.2.12ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺪﻋﻢ(

 2.1.2ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎ�ﻴﺢ ﺑﻼ
ﻓﺦ )ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ (A

) 2.1.2.9ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ(
) 2.1.2.10ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺒﻜﻴﺔ(
) 2.1.2.11ﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻭﻇﺎﺋﻔﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ(
) 2.1.2.11ﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻣﻐﻠﻘﺔ(
) 2.8.11ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ(
) 2.1.12ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ(
) 4.2.12ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺪﻋﻢ(

 1.2.2ﺗﻮﻗﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻌﺪ�ﻞ
)ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ (A

) 1.2.2.9ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ(
) 1.2.2.10ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺒﻜﻴﺔ(
) 1.2.2.11ﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻭﻇﺎﺋﻔﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ(
) 1.2.2.11ﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻣﻐﻠﻘﺔ(
) 2.8.11ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ(
) 2.1.12ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ(
) 4.2.12ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺪﻋﻢ(
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 2.2.2ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻣﺆﻗﺖ ،ﺇﻳﻘﺎﻑ،
ﺇﺧﻔﺎﺀ )ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ (A

) 2.2.2.9ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ(
) 2.2.2.10ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺒﻜﻴﺔ(
) 2.2.2.11ﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻭﻇﺎﺋﻔﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ(
) 2.2.2.11ﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻣﻐﻠﻘﺔ(
) 2.8.11ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ(
) 2.1.12ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ(
) 4.2.12ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺪﻋﻢ(

 1.3.2ﻋﺘﺒﺔ ﺛﻼﺙ ﻭﻣﻀﺎﺕ ﺃﻭ
ﺃﻗﻞ )ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ (A

) 1.3.2.9ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ(
) 1.3.2.10ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺒﻜﻴﺔ(
) 1.3.2.11ﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻭﻇﺎﺋﻔﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ(
) 1.3.2.11ﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻣﻐﻠﻘﺔ(
) 2.8.11ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ(
) 2.1.12ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ(
) 4.2.12ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺪﻋﻢ(

 1.1.3ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ )ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ (A

) 1.1.3.9ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ(
) 1.1.3.10ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺒﻜﻴﺔ(
) 1.1.1.3.11ﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻭﻇﺎﺋﻔﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ(
) 2.1.13.11ﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻣﻐﻠﻘﺔ(
) 2.8.11ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ(
) 2.1.12ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ(
) 4.2.12ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺪﻋﻢ(

 2.2.3ﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ )ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ (A

) 2.2.3.9ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ(
) 2.2.3.10ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺒﻜﻴﺔ(
) 2.2.3.11ﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻭﻇﺎﺋﻔﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ(
) 2.2.3.11ﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻣﻐﻠﻘﺔ(
) 2.8.11ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ(
) 2.1.12ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ(
) 4.2.12ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺪﻋﻢ(

 1.3.3ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺨﻄﺄ )ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ (A

) 1.3.3.9ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ(
) 1.3.3.10ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺒﻜﻴﺔ(
) 1.1.3.3.11ﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻭﻇﺎﺋﻔﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ(
) 2.1.3.3.11ﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻣﻐﻠﻘﺔ(
) 2.8.11ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ(
) 2.1.12ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ(
) 4.2.12ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺪﻋﻢ(

 3.3.3ﺍﻗﺘ�ﺍﺣﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﺄ

) 3.3.3.9ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ(
) 3.3.3.10ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺒﻜﻴﺔ(
) 3.3.3.11ﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻭﻇﺎﺋﻔﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ(
) 3.3.3.11ﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻣﻐﻠﻘﺔ(
) 2.8.11ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ(
) 2.1.12ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ(
) 4.2.12ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺪﻋﻢ(

 4.3.3ﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ

) 4.3.3.9ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ(
) 4.3.3.10ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺒﻜﻴﺔ(
) 4.3.3.11ﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻭﻇﺎﺋﻔﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ(
) 4.3.3.11ﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻭﻇﺎﺋﻔﻴﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ(

المصدر :تجميع اإلسكوا.
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