تعليمات رقم ( )1لسنة 4112
بصإٔ ْفاذ املعاقني إىل خدَات االتصاالت املكدَ ١يف دٚي ١اإلَازات
ايعسب ١ٝاملتحد٠

النسخة األولى 0.1
تاريخ اإلصدار 01ديسمبر 4102

-

بعد االطالع عً ٢املسض ّٛبكاْ ٕٛاحتاد ٟزقِ ( )3يطٓ 3003 ١يف شإٔ تٓظ ِٝقطاع
االتصاالت ٚتعدٜالت٘،

-

ٚايكاْ ٕٛاالحتاد ٟزقِ ( )32يطٓ ّ 3002 ١يف شإٔ حكٛم املعاقني املعدٍ بكاْ ٕٛاحتادٟ
زقِ ( )41يطٓ3002 ١

-

االتفاق ١ٝايدٚي ١ٝذتكٛم األشداص ذ ٟٚاإلعاقٚ ١ايربٚتٛن ٍٛاالختٝاز ٟاملًحل بٗا
ٚاملسض ّٛاالحتاد ٟزقِ  442يعاّ  3040يف شإٔ َصادق ١ايدٚي ١عً ٢االتفاق١ٝ
ايتعازٜف
املاد)1( ٠

ألغساض ٖر ٙايتعًُٝاتٜ ،كصد بايهًُات ٚايعبازات املب ١ٓٝقس ٜٔنٌ َٓٗا َا مل ٜكتض ضٝام
ايٓص غري ذيو.
ايدٚي١

دٚي: ١اإلَازات ايعسب ١ٝاملتحد.٠

اهل : ١٦ٝاهل ١٦ٝايعاَ ١يتٓظ ِٝقطاع االتصاالت.
املسخص هلِ  :االشداص االعتباز ١ٜايرٜ ٜٔتِ ايرتخٝص هلِ َٔ قبٌ اهل ١٦ٝمبباشس ٠أٟ
َٔ األْصط ١املٓظُٚ ١فكاً ألحهاّ ايكاْ ٕٛاالحتاد )3( ٟيطٓ3003 ١
يف شإٔ تٓظ ِٝقطاع االتصاالتٚ ،تعدٜالت٘..
خدَات االتصاالت ايعاَ : ١أ َٔ ٟخدَات االتصاالت املكدَ ١يًُصرتنني عاَ ١أ ٚيفَ َِٗٓ ١٦كابٌ
أجس.
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ذ ٟٚاإلعاق : ١نٌ شدص َصاب بكصٛز أ ٚاختالٍ نً ٞأ ٚجص ٞ٥بصهٌ َطتكس
أَ ٚؤقت يف قدزات٘ ادتطُ ١ٝأ ٚاذتط ١ٝأ ٚايعكً ١ٝأ ٚايتٛاصً ١ٝأٚ
ايتعً ١ُٝٝأ ٚايٓفط ١ٝإىل املد ٣ايرٜ ٟكًٌ َٔ إَهاْ ١ٝتًبَ ١ٝتطًبات٘
ايعاد ١ٜيف ظسٚف أَثاي٘ َٔ غري املعاقنيٚ ،بايتايٜٛ ٞاج٘ صعٛب ١يف
ايتعاٌَ َع شتتًف اذتٛاجص َٔ املصازن ١بصٛز ٠ناًَٚ ١فعاي ١يف
اجملتُع.
ايرتتٝبات ايتٝطري : ١ٜتعين ايتعدٜالت ٚايرتتٝبات ايالشَٚ ١املٓاضب ١اييت ال تفسض عب٦ا غري
املعكٛي١

َتٓاضب أ ٚغري ضسٚزٚ ،ٟاييت تهٖٓ ٕٛاى حاج ١إيٗٝا يف حاي١
ستدد ،٠يهفاي ١متتع األشداص ذ ٟٚاإلعاق ١عً ٢أضاس املطاٚاَ ٠ع
اآلخس ٜٔظُٝع حكٛم اإلْطإ ٚاذتسٜات األضاضٚ ١ٝممازضتٗا.

ايتصُ ِٝايعاّ ٜ :عين تصُ ِٝاملٓتحات ٚايب٦ٝات ٚايرباَخ ٚارتدَات يهٜ ٞطتعًُٗا
مجٝع ايٓاس ،بأنرب قدز ممهٔ ،د ٕٚحاج ١إىل تهٝٝف أ ٚتصُِٝ
َتدصصٚ .ال ٜطتبعد "ايتصُ ِٝايعاّ" األجٗص ٠املع ١ٓٝيف٦ات َعَٔ ١ٓٝ
األشداص ذ ٟٚاإلعاق ١حٝثُا تهٖٓ ٕٛاى حاج ١إيٗٝا.
ايتُٝٝص  :أ ١ٜتفسق ١أ ٚاضتبعاد أ ٚتكٝٝد بطبب اإلعاقٜ ١رتتب عً ٘ٝاإلضساز أٚ
إيػا ٤االعرتاف بأ َٔ ٟاذتكٛم املكسز ٠مبٛجب ايتصسٜعات ايطاز ١ٜيف
ايدٚي ١أ ٚايتُتع بٗا أ ٚممازضتٗا عً ٢قدّ املطاٚا.٠
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األٖداف
املاد)2( ٠
ايػسض َٔ ٖر ٙايتعًُٝات ٖ ٛتعصٜص َطاُٖ ١قطاع االتصاالت يف تًبَ ١ٝتطًبات ذ ٟٚاإلعاق ،١إىل
جاْب األٖداف املب ١ٓٝأدْا:ٙ
 زفع ْطب ١اضتفادٚ ٠اْتفاع ذ ٟٚاإلعاق َٔ ١زتتُع تكٓ ١ٝاملعًَٛات املتطازع ايُٓ ٛيف دٚي١اإلَازات ايعسب ١ٝاملتحدٚ ،٠إتاحَ ١صازنتِٗ ٚاضتدداَِٗ ملدتًف أْٛاع ارتدَات ارتاص١
بكطاع االتصاالت يف ايدٚي.١
 حث املسخص هلِ عً ٢تٜٓٛع أضايٝب ارتدَات املكدَ ١يطُإ إَهاْ ١ٝاالضتفادَٗٓ ٠ا َٔقبٌ مجٝع ف٦ات اجملتُع مبا ف ِٗٝف ١٦ذ ٟٚاإلعاق ١بصهٌ عادٍ ٚد ٕٚأ ٟمتٝٝصٚ ،مبا ًٜيب
زغباتِٗ ٚاحتٝاجاتِٗٚ ،ميهِٓٗ َٔ االعتُاد عً ٢أْفطِٗ ٚايعٝض بصهٌ َطتكٌ.
 حتكٝل ايسٜاد ٠يف زتاٍ خدَات االتصاالت اييت تكدَٗا ايدٚي ١ير ٟٚاإلعاق.١ تصحٝع املسخص هلِ يف ايكطاع عً ٢تطٜٛس ستت ٣ٛاملعًَٛات ارتاص ١بايكطاع يًٛص ٍٛإيَ٘ٝٔ شتتف ف٦ات اجملتُع مبا ف ِٗٝف ١٦ذ ٟٚاإلعاق.١
 إيػا ٤ناف ١اْٛاع ايتُٝٝص اييت حت ٍٛد ٕٚاْتفاع ذ ٟٚاالحتٝاجات ارتاص َٔ ١شتتًف خدَاتاالتصاالت املتٛفس ٠يف ايدٚي.١

تٓفٝر ايتعًُٝات
املاد)3( ٠
عً ٢املسخص هلِ تٓفٝر املٛاد ايٛازد ٠يف ٖر ٙايتعًُٝات ٚفكا يإلطاز ايصَين احملدد هلا يف خط١
ايتٓفٝر املسفك ،١إىل جاْب زفع تكازٜس زبع ضٓ ١ٜٛعٔ ٚضع ١ٝايتٓفٝر إىل اهل.١٦ٝ
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حتدٜث اضرتاتٝحٝات تكد ِٜشتتًف خدَات االتصاالت
املاد)4( ٠
عً ٢املسخص هلِ حتدٜث اضرتاتٝحٝاتِٗ يتطُٔ تكد ِٜارتدَات ٚاذتًٚ ٍٛاملٓتحات دتُٝع ف٦ات
اجملتُعٚ ،ذيو يالضتفادَٗٓ ٠ا د ٕٚأ ٟمتٝٝص ٚبصهٌ عادٍ قدز املطتطاع بني مجٝع املٓتفعني َٔ
ارتدَات مبٔ ف ِٗٝذ ٟٚاإلعاقٚ ،١مبا ٜتٓاضب َع شتتًف االضتدداَات بٓا ٤عً ٢احتٝاجات نٌ
ف ،١٦إىل جاْب َساعا ٠قٓٛات ايصهاٚ ٣ٚاالقرتاحات املٓاضب ١هلِ.

َساجع ١ايًٛا٥ح
املاد)5( ٠
ٜٓبػَ ٞساجع ١مجٝع ايًٛا٥ح شاًَ ١ايطٝاضات ٚاملٓٗحٝات ٚاإلجسا٤ات ايصادز ٠عٔ ممثً ٞقطاع
االتصاالت يف ايدٚيٚ ،١ايتأند َٔ خًٖٛا مما ٜتعازض َع تٛفري خدَات االتصاالت املٓاضب ١يف١٦
ذ ٟٚاإلعاقٚ ،١حتدٜثٗا يف حاٍ ٚجدت مبا ٜتٓاضب َع ضُإ ٚص ٍٛناف ١خدَات ايكطاع دتُٝع
ف٦ات اجملتُع د ٕٚمتٝٝص ٚبصهٌ عادٍَٚ ،ساعا ٠االضتثٓا٤ات ارتاص ١بِٗ يف حاٍ اضتحداث أٟ
يٛا٥ح جدٜد.٠
تصَُٛ ِٝاقع ٚتطبٝكات ضًٗ ١املٓاٍ
املاد)6( ٠
ٜتِ اتباع املعاٜري ايعامل ١ٝنُعاٜري احتاد ايصبه ١ايعاملWorld Wide Web - W3C – ١ٝ
- (Consortiumاملبادئ ايتٛج ١ٝٗٝإلَهاْ ١ٝايٓفاذ إىل ستت ٣ٛشبه ١ايٜٛب )2.0 (WCAG
يف تصُ ِٝاملٛاقع ٚايتطبٝكات االيهرت ١ْٝٚايرن ١ٝيًُسخص هلِ يتُهني ذ ٟٚاإلعاقَٔ ١
ايٛص ٍٛإىل املعًَٛات ارتاص ١بارتدَات ٚاذتًٚ ٍٛاملٓتحات املكدَٚ ،١يتطٗ ٌٝعًُ ١ٝايتصفح
ٚاالطالع عً ٢املعًَٛات َٔ قبٌ ٖر ٙايف ،١٦إىل جاْب تٛفري أدٚات َطاعد ٠أخس ٣نإٔ ٜتِ
إضاف ١إَهاْ ١ٝاالضتُاع إىل ايٓص ايرٜ ٟصسح املعًَٛات ٚارتدَات ،أ ٚفٝدٜ ٜٛعسض املعًَٛات
ٚارتدَات بًػ ١اإلشازٚ ،٠غريٖا َٔ األدٚات اييت متهٔ ٚتطٌٗ عًُ ١ٝايٛص ٍٛإىل املعًَٛات هلِ.
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نُا ٜٓبػ ٞإٔ ته ٕٛتطبٝكات اهلٛاتف املتٓكًَ ١تٛافكَ ١ع خصا٥ص ايٓفاذ ٚخٝازاتٗا املتاح ١يف
أْظُ ١تصػ ٌٝاهلٛاتف.

أٚي ١ٜٛإصتاش املعاَالت
املاد)7( ٠
إعطا ٤األٚي ١ٜٛإلصتاش َعاَالت ذ ٟٚاإلعاق ،١عٝث ٜتِ ختصٝص أحد َهاتب خدَ ١ايعُال٤
إلصتاش َعاَالتِٗ نأٚي ،١ٜٛأ ٚزضاٍ َٓدٚب إىل أَانٔ تٛاجد ذ ٟٚاإلعاق ١إلصتاش املعاَالت إذا
يصّ األَس ،إىل جاْب َساعا ٠ايتصُ ِٝايعاّ ٚاختاذ ايرتتٝبات ايتٝطري ١ٜايالشَ ١هلِ يف َهاتب
خدَ ١ايعُال ٤ايسٝ٥ط ١ٝايتابع ١يًُسخص هلِ.
ايتدزٜب ٚايتأٌٖٝ
املاد)8( ٠
تدزٜب ٚتأٖ ٌٝاملٛظفني املعٓٝني بتصُ ِٝشتتًف ارتدَات ٚاذتًٚ ٍٛاملٓتحات يفِٗ احتٝاجات ف١٦
ذ ٟٚاإلعاقٚ ١أضايٝب االضتدداّ املدتًفٚ ،١ايتأند َٔ إٔ ارتدَات ٚاذتًٚ ٍٛاملٓتحات املصُُ١
تًيب احتٝاجاتِٗ ،إىل جاْب تدزٜب فَٛ ١٦ظف ٞخدَ ١ايعُالَٛٚ( ٤ظف ٞايتدصصات املدتًف١
ٚفكا يًحاج )١عً ٢نٝف ١ٝايتٛاصٌ ٚايتعاٌَ َع شتتًف ف٦ات ذ ٟٚاإلعاق.١

َعًَٛات ايعُال ٤ذ ٟٚاإلعاق١
املاد)9( ٠
إٔ ٜطتطٝع املسخص هلِ تصٓٝف ف ١٦ذ ٟٚاإلعاق َٔ ١خالٍ قاعد ٠بٝاْات ايعُالٚ ،٤ذيو
يالضتفادَٗٓ ٠ا يف ايدزاضات ٚعًُٝات تطٜٛس ارتدَات ٚاذتًٚ ٍٛاملٓتحات املصُُ ١هلِ ،إىل
جاْب إجسا ٤اضتبٝاْات ضٓٚ ١ٜٛأ ٟأضايٝب أخسٜ ٣سْٗٚا َٓاضب ١يكٝاس َؤشس زضاِٖ عٓٗا
ٚايعٌُ عً ٢زفع َطت ٣ٛاملؤشس ضٜٓٛا.
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َبادز ٠إشساى ذ ٟٚاإلعاق ١يف اْتاج ١ٝايكطاع
املاد)11( ٠
بػسض دَخ ٖر ٙايف ١٦يف اجملتُع ٚتٛفري فسص عادي ١هلِ يًُصازن ١ايفعاي ١يف االْتاجٜ ،١ٝتِ
االتفام َع اهل ١٦ٝبتدصٝص ْطبَ ١ع َٔ ١ٓٝايٛظا٥ف يتصػًٗا ٖر ٙايف ١٦يف قطاع االتصاالت ،عً٢
إٔ تك ّٛإداز ٠املٛازد ايبصس ١ٜباختاذ ناف ١ايرتتٝبات ايتٝطري ١ٜاييت تطِٗ يف دَخ ٖر ٙايف ١٦يف
ب ١٦ٝايعٌُ.
تازٜذ ايطسٜإ
املاد)11( ٠

تك ّٛاهل ١٦ٝبٓصس ٖر ٙايتعًُٝات ٚتعترب ضاز َٔ ١ٜتازٜذ اإلصداز ٚتٓصس يف ادتسٜد ٠ايسمس.١ٝ
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َسفل:
يتحكٝل األٖداف املسجٖ َٔ ٠ٛر ٙايتعًُٝاتَٛ ،ضح أدْا ٙخط ١ايتٓفٝر شاًَ ١املٛاد
ٚاملطؤٚيٝات ٚايتازٜذ املطتٗدف يإلصتاش:
َطؤٚي ١ٝايتٓفٝر
تازٜذ االصتاش املطتٗدف

املاد٠
اهل١٦ٝ
املاد :)2( ٠حتدٜث اضرتاتٝحٝات

املسخص هلِ


5102 ْٜٛٝٛ

املادَ :)5( ٠ساجع ١ايًٛا٥ح





دٜطُرب 5102

املاد :)6( ٠تصَُٛ ِٝاقع ٚتطبٝكات





دٜطُرب 5102

املاد :)7( ٠أٚي ١ٜٛإصتاش املعاَالت



5102 ْٜٛٝٛ

املاد :)8( ٠ايتدزٜب ٚايتأٌٖٝ



دٜطُرب 5102

املادَ :)9( ٠عًَٛات ايعُال ٤ذٟٚ





دٜطُرب 5102

املادَ :)11( ٠بادز ٠إشساى ذٟٚ





3042 ْٜٛٝٛ

تكد ِٜشتتًف خدَات االتصاالت

ضًٗ ١املٓاٍ

اإلعاق١

اإلعاق ١يف اْتاج ١ٝايكطاع
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