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   جالمال
  الرقميالنفاذ 

  

  عنوان ال
  الرقمي النفاذ ضوابط

  

  الغرض 
من خالل استخدام تقنيات  كبار السنّ و ةتوفير فرص حياتية عادلة ومتساوية لألشخاص ذوي اإلعاق

بأي نوع من السياسات الرامية  جتمعھذه الشريحة التي تمّثل أقلية في المشمل إن ف ،المعلومات واالتصال
ثل تلك الفرص لھو أمر حيوي وھام ألي مبادرة تعتمدھا الحكومة للوفاء بمسؤولياتھا إلى توفير م

  االجتماعية واالقتصادية.
  

  التعريفات
 استخدام منتجات أو معلومات أو خدمات ما قائمة على تقنية المعلومات قابليةھو  – رقميال النفاذ

 ألشخاصا من قبل استخدامھا درجة وفعاليةبنفس  كبار السنّ و ةمن قبل األشخاص ذوي اإلعاق واالتصال
  .غير المعاقين

  
 ما بشري واحد أو أكثر يترتب عليه ظھور حواجز أمام التفاعل إما بين شخص قيدتشير إلى  –اإلعاقة 

وتلك نية المعلومات. ومنتج أو أداة أو خدمة من منتجات وأدوات وخدمات تق ما وآخر، أو بين شخص
القيود البشرية التي تتسبب فيھا ظروف طبيعية أو حوادث أو أمراض أو عوامل بيئية يمكن أن تكون إما 

  جسمانية أو عقلية أو حسية أو نفسية أو عصبية.
  

ً  55من العمر ما ال يقل عن ھم األشخاص البالغين  – كبار السنّ  الذين بحكم تقّدمھم في العمر وعاما

  .مع أحد أجھزة تقنية المعلومات واالتصالالعادي على التفاعل  قدرتھم الوظيفيةت تناقص
  

األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار  عينمبتكرة ت تقنية إلكترونية ھي  – ساعدةتقنية المعلومات واالتصال الم
  أو تحّسن من قدراتھم الوظيفية على استخدام تقنية المعلومات واالتصال أو تزيدھا. السنّ 

  
منتج أو أداة قائمة على تقنية المعلومات  –على تقنية المعلومات واالتصال  ةقائمال ةعموميال تجھيزاتلا

، والمحطات الطرفية، ةاإللكترونيك اشكفي مكان عمومي، ومن األمثلة على ذلك األ ةواالتصال موضوع



 

 

  وماكينات الصراف اآللي.
  

في شكل  البعض ھاببعض يانات المنطقية/ المتصلةتشير إلى مجموعة أو مجموعات من الب  –المعلومات 
، ويمكن النفاذ إلى المعلومات وتخزينھا وتقديمھا عبر وسائط متنوعة مثل النصوص، إلكتروني

  والجرافيك، والصوت، والوسائط المتعددة.
  

عبر  ھي خدمات إلكترونية ُتقّدم إلى الجمھور، وفي الغالب يمكن الوصول إليھا –ة اإللكترونيالخدمات 
  الھواتف المتنقلة أو أجھزة الحاسب اآللي.

  
ويقع على ھي مؤسسة أو وحدة تملك وظائف إدارية وتنظيمية وتمارس السلطة، –الحكومية  لجھةا

، ومن األمثلة على تجاھهالمباشرة مسائلة التكون في وضع  أو الجمھور تجاهعاتقھا مسؤولية مباشرة 
  والھيئات والبلديات.الحكومية الوزارات والمجالس   جھاتال
  

  لةالمحصّ 
 بشكل أفضل العيشمن  بمساعدة تقنية المعلومات واالتصال، يتمّكن األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السنّ 

فرص عادلة ومتساوية في جميع جوانب  أمامھم  ال وأكثر استقاللية، حيث ستتوفر التمتع بنمط حياة فعّ و
 التعلّم والتعليم والعمل والتفاعل مع الحكومة واللعب والسفرمثال ال الحصر، على سبيل المنھا الحياة، 

  واالختالط بالناس.
  

  النطاق 
 : رقميالعنصرين ھامين لعملية النفاذ  الضوابطتتناول ھذه 

 

 .الھواتف المحمولة  وأالحاسب اآللي كأجھزة تقنية المعلومات واالتصال  وسائل استخدام  -1
ة والتطبيقات عن طريق الوسائل اإللكترونيالخدمات إلى البيانات والمعلومات و نفاذال -2

 ة.اإللكتروني
 

نھم من استخدام يجب أن تتوفر لھم الوسائل التى تمكّ ، ذوي اإلعاقة وكبار السنّ األشخاص وفي ما يتعلق ب
بيانات والمعلومات إلى ال نفاذعن إمكانية ال تقنية المعلومات واالتصال عبر الجھاز بشكل فّعال، فضالً 

 .ھموالتطبيقات بطرق مختلفة تتناسب مع احتياجات
 

لمساعدة األشخاص  ساعدةالم المعلومات واالتصال قنيةت وأدوات استخدام منتجات الضوابطتشمل ھذه 
 ذوي اإلعاقة وكبار السن.

 
  المادي. النفاذ ضوابطال تغطي ھذه ال

 



 

 

 الضوابط
 

لمعلومات العامة إلى االنفاذ انية إمك الحكومية والشركات المملوكة للحكومة جھاتتضمن ال .1
 .ة من قبل األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السنّ اإللكترونيوالخدمات 

 

العمومية  جھزةالالتام ل نفاذالحكومية والشركات المملوكة للحكومة إمكانية ال الجھاتتضمن  .2
 .ألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السنّ اقبل من  القائمة على تقنية المعلومات واالتصال

 

معلومات الداخلية إمكانية النفاذ إلى الالحكومية والشركات المملوكة للحكومة  جھاتتضمن ال .3
 من الموظفين. السنّ  من قبل ذوي اإلعاقة وكبار في الجھات والتطبيقات

 

تقنية المعلومات  وتنفيذ استخدامتحري الحكومية المبادرة والقيادة فى عملية  جھاتتتولي ال .4
ً مع متطلباتبحيث تتوا واالتصال ضمن نطاق  شخاص ذوي اإلعاقة وكبار السنّ األ فق تماما

 المھنية.تخصصاتھم 
 

 – على سبيل المثال ال الحصر –الحكومية ذات المھام التنظيمية التى تشمل  جھاتتضمن ال .5
 جھاتَتقُيد الجھات الحكومية وال –، والنقل واالتصاالت ل والعم الخدمات المصرفية والتعليم

 رقميالوأنظمة النفاذ  بضوابط جھاتلتلك ال التنظيمية المھامضمن نطاق  قعلتى تالخاصة ا
 .في ھذا الشأن جھاتال التي تضعھا اعاله وتلك

  

  االستثناءات (إن وجدت)
طبق ھذه السياسة على الوظائف الحكومية المرتبطة بالدفاع أو األمن ن، ال تمصلحة األمن الوطني 

  الوطني.
  

  قاييسلما مطابقةمتطلبات 
I.  ة مع المبادئ التوجيھية بشأن النفاذ إلى محتويات اإللكترونيوالخدمات طابق المواقع تتيجب أن

) لمبادرة النفاذ الصادرة عن اتحاد توحيد WCAG 2.0( المتضمنة في الشبكة العنكبوتية

 ).W3Cمقاييس الشبكة (
 

II. التصال قابلة للنفاذ من قبل العمومية القائمة على تقنية المعلومات وا جھزةيجب أن تكون اال
 .األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السنّ 

 
III. على استخدام المنتجات واألدوات القائمة على تقنية  الخاصةالتدريب  امجبرتوفير  يجب

 .من ذوي اإلعاقة وكبار السن ظفينمولل المساعدةالمعلومات واالتصال 



 

 

  

  أحكام أخرى

  
  افضل الممارسات

  جمھور في عين االعتبار عند وضعال شرائحميع جال بد أن تؤخذ متطلبات 
العمومية القائمة على  جھزةة واالاإللكترونيالمعلومات المتاحة للجمھور والخدمات 

 تقنية المعلومات واالتصال وتطبيقھا.
 

  شمل األشخاص ذوي اإلعاقة وخاصة المكفوفين والصم ومعاقي الحركة ال بد من
العمومية القائمة  االجھزةة واإللكترونيالخدمات في عملية تصميم واختبار المواقع و

 على تقنية المعلومات واالتصال.
 

  قوائم الفحص المرجعية
  ال يوجد

  
  المراجع

لإلطالع على ) www.ita.gov.omلھيئة تقنية المعلومات ( اإللكترونييرجى زيارة الموقع 

  .رقميفاذ البالنعلومات ذات صلة أي م
  

لوزارة التنمية االجتماعية  اإللكترونييرجى زيارة الموقع 
)http://www.mosd.gov.om/( على أي معلومات أو مبادرات حول النفاذ  لإلطالع

  العام.
  

اييس الشبكة لمبادرة النفاذ الصادرة عن اتحاد توحيد مق اإللكترونييرجى زيارة الموقع 
)W3C) (http://www.w3.org/TR/WCAG20/(  لمزيد من التفاصيل حول المبادئ

  ).WCAG 2.0التوجيھية بشأن النفاذ إلى محتويات الشبكة العنكبوتية (
 

) G3ICT( اقةلمبادرة النفاذ الرقمي لألشخاص ذوي اإلع اإللكترونييرجى زيارة الموقع 

)accessibilitytoolkit.org /-http://www.e  لمزيد من التفاصيل حول النفاذ (

  .مساعدةقنيات المعلومات واالتصال الوت  الرقمي
  

http://www.itu.int/ITU-لالتحاد الدولي لالتصاالت ( اإللكترونييرجى زيارة الموقع 

D/sis/PwDs/index.phtml  في قطاع  رقميال) لمزيد من التفاصيل حول النفاذ



 

 

  .االتصاالت
  

يس التصميم الصادرة بموجب قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة على يرجى الرجوع إلى مقاي
) http://www.ada.gov/2010ADAstandards_index.htm( اإللكترونيالموقع 

  العمومية القائمة على تقنية المعلومات واالتصال. باالجھزةالخاصة على التفاصيل  لإلطالع
  

 اإللكترونييرجى الرجوع إلى "يونيفرسل ديزاين" على الموقع 
)http://www.universaldesign.comالرقمي ) لتحسين تصاميم النفاذ.  

  

 


