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 مــدى - مركــز التكنولوجيــا المســاعدة قطــر هــو مؤسســة 
خاصة ذات نفع عام تأسســت في عام 2010 كمبادرة لتوطيد 
معانــي الشــمولية الرقميــة وبنــاء مجتمــع تكنولوجــي قابــل 
للنفــاذ لــذوي القيــود الوظيفيــة - ذوي اإلعاقــة والمتقدميــن 
فــي الســن. وقــد أصبــح مــدى اليــوم مركــز االمتيــاز فــي النفــاذ 

الرقمــي باللغــة العربيــة فــي العالــم.

يعمــل المركــز عبــر شــراكات اســتراتيجية علــى تمكيــن قطــاع 
التعليــم لضمــان التعليــم الشــامل وقطــاع الثقافــة والمجتمــع 
المعلومــات  تكنولوجيــا  خــال  مــن  شــمواًل  أكثــر  ليصبــح 
بنــاء قــدرات  واالتصــاالت. ويحقــق المركــز ذلــك مــن خــال 
الرقميــة وفــق  الشــركاء ودعــم تطويــر واعتمــاد المنصــات 
المعاييــر العالميــة للنفــاذ الرقمــي وتقديم االستشــارات ورفع 
باللغــة  الوعــي وزيــادة عــدد حلــول التكنولوجيــا المســاعدة 
العربيــة عبر برنامج مدى لابتكار، وذلك لتمكين تكافؤ الفرص 
لمشــاركة  األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي المجتمــع الرقمــي.

حول 
مركز مدى
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.I
مقدمة

لقــد أثر ظهــور تكنولوجيــا المعلومات واالتصاالت بشــكل كبير 
فــي تمكيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة للمســاهمة فــي المهام 
واألدوار التــي لــم تكــن ممكنــة مــن قبــل. وأصبــح ذلــك أكثــر 
قابلية للتطبيــق خال العقد الماضي، حيــث حققت تكنولوجيا 
المعلومــات واالتصــاالت إنجــازات كبيــرة ولعبــت دوًرا متزايــًدا 
فــي تمكيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي مختلــف مجــاالت 
الحيــاة، كالتعليــم والتوظيــف والمجتمــع والمنــزل. ســمحت 
التقنيات المختلفة من اللوحات الذكية التفاعلية في الفصول 
الدراســية إلــى أنظمــة أتمتــة المنــزل لألشــخاص ذوي اإلعاقــة 
بأداء المهام ذات الصلة بشكل مستقل، وعليه التمتع بنوعية 

حيــاة أفضــل.

أنــه لمــن المهــم بشــكل ال منــاص منــه تقديــم أدوات  غيــر 
التــي توفــر  تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت المناســبة 
ميــزات نفــاذ كافيــة عبــر كافــة مناحــي المجتمــع )مثــل التعليــم 
والتوظيــف والمنزل وما إلى ذلــك( لضمان المشــاركة الكاملة 
والفعالــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي المجتمــع. إنــه لمــن 
الضــروري التخطيط والتأكد من توفر محطات العمل والبرامج 
والمنصــات والمحتــوى بطريقــة تســمح بالنفــاذ الكامــل، األمــر 

الــذي يتطلــب التفكيــر المتــأن والتنفيــذ الدقيــق.

يتعلــق تقريــر أفضــل الممارســات هــذا باستكشــاف التحديــات 
ــواء  ــز االحت ــات المحيطــة لدعــم المنظمــات فــي تعزي والعملي
مــن خــال تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت عبــر ضمــان 
شــراء منصــات قابلــة للنفــاذ، والتــي ســتدعم احتياجــات النفــاذ 

لألشــخاص ذوي اإلعاقــة داخــل البيئــة.
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1.1 ما هي المشتريات القابلة للنفاذ؟
يجــب علــى المؤسســات ضمــان قابليــة منصــات تكنولوجيــا 
المعلومات واالتصاالت لاســتخدام من قبل األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة، وذلــك مــن خــال تضميــن معاييــر النفــاذ فــي عمليات 
شــراء الســلع والخدمات والمرافق. ويكمن الهدف األساســي 
العامــة  المشــتريات  النفــاذ فــي  مــن وراء تضميــن معاييــر 
لتكنولوجيــا المعلومات واالتصاالت في توفيــر نفاذ أكثر عداًل 
إلــى المعــدات المكتبيــة لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصاالت؛ 
كالهواتــف وأنظمــة الحاســب، لموظفي المؤسســة والعماء 
ــم معايير النفــاذ هذه دمج  ذوي اإلعاقــة الزائريــن. يجــب أن ُتقيِّ
التصميــم والميــزات التــي يمكــن النفاذ إليهــا في العناصــر التي 

ســيتم شــراؤها.

أو  المنتجــات  تحديــد  للنفــاذ  القابلــة  المشــتريات  تتضمــن 
الخدمــات المناســبة التــي تلبــي متطلبــات النفــاذ، وإذا لــم يكن 
ــق أســباب عــدم إمكانيــة ذلــك. هنــاك  األمــر واقًعــا، عندهــا ُتوثَّ
العديــد مــن القوائــم المرجعيــة المتاحــة والمعتــرف بهــا دولًيــا 
العتبارات الشــراء ومجموعات أدوات التقييم لتنفيذ إرشادات 

المشــتريات القابلــة للنفــاذ داخــل المؤسســة.

1.2 ما هي سياسة المشتريات القابلة للنفاذ؟
ُتدمــج بشــكل متزايــد إرشــادات المشــتريات القابلــة للنفــاذ في 
سياســات المشــتريات العامــة المختلفــة التــي ُتحــدد معاييــر 
وتوقعــات الخدمات والســلع التي يشــتريها القطــاع الحكومي 
والبرامــج ذات الصلــة الممولــة حكومًيــا. وقــد جــرى االعتــراف 
بتنفيذ سياسات المشتريات القابلة للنفاذ كأداة فعالة لتعزيز 
قابليــة النفاذ إلى معــدات تكنولوجيا المعلومــات واالتصاالت 
وبرمجياتها وتطبيقاتها وخدماتها التي يشتريها القطاع العام، 
بمــا في التي تشــتريها مؤسســات النظام التعليمــي من جميع 
ــذ سياســات المشــتريات القابلــة للنفــاذ كجــزٍء  المســتويات. ُتنفَّ
مــن برامــج المشــتريات العامــة لمؤسســات القطاعيــن العــام 

والخــاص.
فيمــا يلــي أنشــطة السياســة العامــة للنفــاذ المعترف بهــا كلًيا 
والتــي تحــدد سياســات وإرشــادات المشــتريات القابلــة للنفــاذ 

بداخلهــا.

القســم 508 مــن قانــون التأهيل فــي الواليــات المتحدة  	 
الفيدراليــة مــن تكنولوجيــا  ينظــم مشــتريات الحكومــة 
إليهــا،  النفــاذ  التــي يمكــن  المعلومــات واإللكترونيــات 

وتطويرهــا وصيانتهــا واســتخدامها.

ETSI EN 301 549 معاييــر النفــاذ األوروبية التي ُوضعت 	 
لدعم قواعــد اللجنة األوروبية والتي تضفي معايير النفاذ 
علــى المشــتريات العامــة لمنتجــات وخدمــات تكنولوجيــا 

المعلومــات واالتصــاالت فــي أوروبا.

ــادئ التوجيهيــة للنفــاذ إلــى محتــوى الويــب   ُأشــير 	  المب
إليهــا فــي كٍل مــن القســمين 508 وETSI EN، المبــادئ 
التوجيهيــة للنفــاذ إلــى محتــوى الويــب هــي معاييــر تغطي 
ــب  ــوى الوي ــات لجعــل محت مجموعــة واســعة مــن التوصي
أكثــر نفــاًذا. تهــدف المبــادئ التوجيهيــة إلــى جعــل محتوى 
الويــب والتطبيقــات قابلــة النفــاذ إليها، بما فــي ذلك على 
األجهــزة المحمولــة، مــن مجموعة واســعة من األشــخاص 

ذوي اإلعاقــة.

 1.3 أهمية المشتريات القابلة للنفاذ 
        والسياسة ذات الصلة  

توفــر ممارســة المشــتريات القابلة للنفاذ مســاًرا بالــغ األهمية 
نحــو تحقيــق الهــدف النهائــي لسياســة النفــاذ الشــامل. ينتــج 
عــن االلتــزام المؤسســي بتنفيــذ البيئــات ومنصــات تكنولوجيــا 
المعلومــات واالتصــاالت والخدمــات التــي يمكــن النفــاذ إليهــا 
قــوًة دافعــًة لتحويــل عــبء تطويــر وإتاحــة حلــول يمكــن النفــاذ 
إليهــا تجــاه البائعيــن والمصنعيــن أنفســهم. يــؤدي النمــو فــي 
الطلــب علــى تنفيذ مســاحات تنظيميــة يمكــن النفــاذ إليها من 
خــال اتبــاع عمليــات الشــراء القابــل للنفــاذ، إلــى تأثيــر مضاعــف 
مــن حيــث تشــجيع المصنعيــن والبائعيــن علــى االســتثمار فــي 

دمــج ميــزات النفــاذ ضمــن منتجاتهــم وخدماتهــم.

يســمح تحفيــز المصنعيــن والبائعيــن )المؤسســات الخارجيــة( 
علــى توفيــر ســلع وخدمــات يمكــن النفــاذ إليهــا، مــع ممارســة 
معاييــر الشــراء القابلــة للنفــاذ )الثقافــة التنظيميــة الداخليــة(، 
بإنشــاء نظــام بيئــي يمكــن النفــاذ إليــه بمــرور الوقــت مــن خــال 
االلتــزام في نفس الوقت بتوفير بيئــات قابلة للنفاذ من داخل 
المؤسســة وخارجهــا. إن أخــذ متطلــب نفــاذ الســلع والخدمــات 
المشــتراة فــي االعتبــار مــن بدايــة عمليــة الشــراء وإشــراك 
ــا  ــا لذلــك، لهــو أمــر أكثــر فعاليــة لوجســتًيا ومالًي البائعيــن وفًق
علــى المــدى الطويــل مقارنة باســتيعاب متطلبــات النفاذ على 
أســاس مــا هــو مطلــوب. يســمح النهــج الســابق للمؤسســة 
باســتيعاب األشــخاص ذوي اإلعاقــة بســهولة فــي أي وقــت 
ــة  ــات تصميمي ــة وتحدي ــى تحمــل تكلفــة إضافي دون الحاجــة إل

لتحديــث األنظمــة التــي ال يمكــن النفــاذ إليهــا.

وأخيــًرا، يلعــب تنفيــذ سياســة المشــتريات العامــة التــي يمكــن 
ــا فــي زيــادة الوعــي باحتياجــات وحلــول  النفــاذ إليهــا دوًرا حيوًي
النفــاذ بيــن البائعيــن والمصنعيــن والســوق التجــاري بشــكل 
عــام. من المحتمل أن يؤدي اهتمــام المبتكرين ورواد األعمال 
الملتزم إلى إنشاء سلع وخدمات جديدة قابلة للنفاذ ومجدية 
تجارًيــا. ويســمح هــذا بخلــق فــرص لتطويــر مســاحة ســوقية 
مســتدامة للســلع والخدمــات التــي يمكــن النفــاذ إليهــا فــي 

النهايــة، علــى المســتويين الوطنــي والقطــري.
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1.4 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
تــم اعتمــاد اتفاقيــة األمــم المتحــدة لحقــوق األشــخاص ذوي 
ــا لألمــم المتحــدة  اإلعاقــة UNCRPD فــي عــام 2006. ووفًق
تهــدف االتفاقيــة إلى ‘تعزيــز وحمايــة وضمان تمتع األشــخاص 
ذوي اإلعاقة بشــكل كامل ومتســاوي بجميع حقوق اإلنســان 
المتأصلــة.  احتــرام كرامتهــم  والحريــات األساســية وتعزيــز 
ويشــمل األشــخاص ذوو اإلعاقــة حســب مــا يتعلــق باالتفاقية 
أولئــك ذوي اإلعاقــات العقليــة أو الجســدية أو الحســية أو 
الذهنيــة طويلــة المــدى والذيــن يتــم إعاقتهــم عــن تحقيــق 
المشــاركة الكاملــة فــي المجتمــع بســبب العوائــق المختلفــة. 
وتعزز اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
فهم أهمية إمكانية النفاذ في إتاحة تكافؤ الفرص لألشخاص 
ذوي اإلعاقــة. وتتيــح إمكانية النفــاذ لألشــخاص ذوي اإلعاقة 
“العيش بشكل مستقل والمشاركة الكاملة في جميع جوانب 
الحيــاة”. وقــد وضعــت االتفاقيــة التــي دخلــت حيــز التنفيــذ 
فــي عــام 2008 معيــاًرا لفهــم وتنفيــذ حقــوق األشــخاص ذوي 

اإلعاقــة علــى مســتوى العالــم.

تتضمــن اتفاقيــة األمــم المتحــدة لحقــوق األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة التزاًما سياســًيا وقانونًيا مــن المجتمــع الدولي إلدراج 
وجهــات نظــر األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومفهــوم اإلعاقــة فــي 
التنميــة والجوانــب المجتمعيــة األخــرى. وتتطلــب االتفاقيــة 
مــن الدول األطــراف حمايــة وتعزيز حقوق اإلنســان لألشــخاص 
ذوي اإلعاقــة وضمان تمتعهم بهذه الحقوق بشــكل قانوني. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، يتعيــن علــى األطــراف تعزيــز وتســهيل 
المســاواة الكاملــة لألشــخاص ذوي اإلعاقة بموجــب القانون.
وتتألــف االتفاقيــة مــن 50 مــادة تتنــاول مفاهيــم متنوعــة. 
فعلى سبيل المثال، تحدد المادة 3 المبادئ العامة لاتفاقية 
وتتعلــق المــادة 4 بااللتزامــات العامــة لألطــراف بينمــا تشــمل 
المواد 32-5 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والتزامات الدول 
األطــراف تجاههم. وتركــز المادة 9 من االتفاقية بشــكل خاص 

علــى إمكانيــة النفاذ.

1.4.1 المادة -9 إمكانية النفاذ

لحقــوق  المتحــدة  األمــم  اتفاقيــة  مــن   9 المــادة  تهــدف 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة إلــى تمكيــن األشــخاص ذوي اإلعاقة 
مــن المشــاركة فــي المجتمــع دون قيــود والعيــش بشــكل 
مســتقل. وتطالــب المــادة الــدول األطــراف بتســهيل إزالــة 
النفــاذ بحيــث يمكــن  التــي تحــول دون  الحواجــز والعقبــات 
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة أن يتمتعــوا بتجربــة مرضيــة وشــاملة 
للجميع مثل أي شــخص آخر في المجتمــع. ويتعين على الدول 
األطــراف الوفــاء بهــذا المطلــب فــي مختلــف القطاعــات بمــا 
فــي ذلــك النقــل والبيئــة الماديــة والمعلومــات واالتصــاالت - 

والتكنولوجيــا واألنظمة المرتبطة بهــا - والخدمات والمرافق 
األخــرى التــي يتم توفيرهــا للجمهــور. وتتطلــب المــادة أيًضا أن 
تســهل الدول األطراف تدريــب أصحاب المصلحــة اآلخرين على 
القضايا المتعلقة بإمكانية النفــاذ والتأكد من امتثال الكيانات 
ــة.  ــي تقــدم خدمــات ومنتجــات للجمهــور لاتفاقي الخاصــة الت
وتقــوم المــادة 9 علــى فرضيــة أن إمكانيــة النفــاذ هــي شــاغل 
إنمائــي باإلضافة إلى كونها قضية من قضايا حقوق اإلنســان.

يمكن للدول األعضاء تحقيق اإلدماج االجتماعي واالقتصادي 
والسياســي واالجتماعــي مــن خــال تســهيل إمكانيــة النفــاذ 
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة والدعوة لهــا. وتعزز المــادة 9 إعمال 
حقــوق اإلنســان مــن خــال ضمــان الرعايــة الجيــدة لألشــخاص 
ذوي اإلعاقــة فــي المجتمــع. ومع ذلــك ال يمكــن تحقيق ذلك 
إال عندما يحصل األشــخاص ذوو اإلعاقة على فرص متســاوية 
فــي الحصــول علــى التعليــم الجيــد والمعلومــات والمــأوى 
والعمــل والجوانــب المهمــة األخــرى فــي المجتمــع. إن ضمــان 
أن األشــخاص ذوي اإلعاقــة يمكنهــم التمتــع الكامــل بحقــوق 
اإلنســان يدعــو إلى التدخــل فــي السياســات مصحوًبــا بإجراءات 
الــذي ســيضمن  إزالــة الحواجــز األمــر  التــي تســهل  التنفيــذ 
المشــاركة الكاملــة والنفــاذ المتكافئ. وتؤكد األمــم المتحدة 
أن إمكانيــة النفــاذ كمــا تنطبــق علــى األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
تتعلق بالخدمات والعناصر والمســاحات واألماكن االفتراضية 
أو المادية “التي يسهل النفاذ إليها أو الدخول إليها أو الخروج 
منهــا أو التفاعــل معهــا أو فهمهــا أو اســتخدامها بطريقــة 

أخــرى”.

وباإلضافــة إلــى كونهــا أحــد حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، 
تؤكــد األمــم المتحــدة أيًضــا أن إمكانيــة النفــاذ هــي وســيلة 
لضمــان قدرتهــم علــى ممارســة حرياتهــم والمشــاركة علــى 
قــدم المســاواة مــع أعضــاء المجتمــع اآلخريــن. ويتضمــن نهــج 
المــادة 9 إلمكانيــة النفــاذ أيًضــا جانًبــا مــن جوانــب التصميــم 
الشــامل. يمكــن ماحظــة ذلــك فــي القســم الفرعــي )ح( مــن 
المــادة والــذي يؤكــد أن الــدول األعضــاء مطالبــة باتخــاذ تدابيــر 
“لتعزيــز تصميــم وتطويــر وإنتــاج وتوزيــع تكنولوجيــا وأنظمــة 
المعلومــات واالتصــاالت القابلــة للنفــاذ فــي مرحلــة مبكــرة 
بحيــث تكــون هــذه التكنولوجيــا و األنظمــة قابلــة للنفــاذ بأقــل 
تكلفة. إن مفهوم التصميم الشــامل موجود أيًضا في القسم 
الفرعــي أ مــن المــادة والــذي يهتــم بتشــييد المبانــي والطــرق 
والبنيــة التحتيــة األخــرى. ويرتبط مفهــوم “التصميم الشــامل” 
كما قدمتــه االتفاقية بالتصميم المتعمــد للبرامج والمنتجات 
والبيئــات والخدمــات بحيــث يمكــن اســتخدامها من قبــل جميع 
األشــخاص دون الحاجــة إلــى تصميم متخصص أو أشــكال أخرى 

مــن التكيــف.
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تتيــح إمكانيــة النفاذ وجــوًدا ذا قيمــة لألشــخاص ذوي اإلعاقة 
وتســهله ناهيــك عــن مســاهمتهم فــي تنــوع مجتمعاتهــم 
ورفاهيتهــا. وتقــر االتفاقيــة مــن خــال الدعــوة إلــى المشــاركة 
الكاملــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي المجتمــع بــأن إمكانيــة 
النفــاذ تعــزز شــعور هــؤالء األشــخاص باالنتمــاء وبذلــك تعــزز 
التــي تســمح  التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة والبشــرية 
بالقضــاء علــى الفقــر. وبصــرف النظر عن ذلــك، تصــور االتفاقية 
ــة إدراج المســائل المتعلقــة باإلعاقــة فــي جــداول  ــا أهمي أيًض
التنميــة المســتدامة. وقــد قــادت األمــم المتحــدة  أعمــال 
الخطــاب المتعلــق بإمكانيــة النفــاذ والتنميــة كمــا يتضــح مــن 
أهــداف التنميــة الداخليــة مثــل خطــة التنميــة المســتدامة 

لعــام 2030.

ونــرى أدنــاه تمثيــًا مرئيــًا لعــدد مــن مؤشــرات أهــداف التنميــة 
ــة  ــى إمكاني ــي تتعامــل مــع اإلعاقــة وتدعــو إل المســتدامة الت

النفــاذ. 

الشكل 1: مؤشرات أهداف التنمية المستدامة واإلعاقة

244 مؤشر

36 مؤشر تتطلب التفصيل  
حسب حالة اإلعاقة     16 مؤشر ذا 

صلة باإلعاقة 

إشارة 
مباشرة إلى 

التفصيل

ــاه فــإن أحــد عشــر  ــى ذلــك، وكمــا هــو موضــح أدن باإلضافــة إل
هدًفا من أهداف التنمية المســتدامة الســبعة عشــر هي ذات 

صلــة باإلعاقــة أيًضــا.

الشكل 2: أهداف التنمية المستدامة واإلعاقة

1.5 المستفيدون من المشتريات القابلة للنفاذ

ُيمكــن لزيــادة توافــر البيئــات والحلــول القابلــة للنفــاذ داخــل 
المؤسسات أن تفيد الموظفين والعماء والبائعين والشؤون 

الماليــة التنظيميــة والمجتمــع علــى نحــو أوســع:

ستستفيد المؤسسة من تقليل الحاجة إلى توفير قنوات 	 
بديلــة باهظــة الثمــن للعمــاء الذيــن ال يمكنهم اســتخدام 
خدمات وسلع معينة. سيحول التصميم والتخطيط للنفاذ 

مــن البداية، مــن الحاجة إلــى إضافة النفاذ فــي النهاية.

سيســتفيد البائعــون مــن قاعــدة عمــاء متزايــدة تتضمــن 	 
العمــاء مــن ذوي اإلعاقــة.

يمكــن للقطــاع العــام التأثيــر علــى ساســل توريــد البائعيــن 	 
إلنتــاج خدمــات وســلع يمكــن النفــاذ إليهــا، يمكــن شــراؤها 

مــن قبــل العمــاء خــارج القطــاع العــام. 

يســتفيد المجتمــع بوجــه عــام مــن خــال إشــراك المزيــد 	 
الحيــاة االجتماعيــة واالقتصاديــة  مــن المواطنيــن فــي 

والثقافيــة.

11 من أصل 17 هدف تتصل باإلعاقة 



.II
نموذج 

المشتريات 
القابلة للنفاذ

2.1 ما هو نموذج المشتريات القابلة للنفاذ؟
يتماشــى نمــوذج المشــتريات القابلــة للنفــاذ مــع أفضــل 
الممارســات العالميــة لمشــتريات تكنولوجيــا المعلومــات 

واالتصــاالت ويوفــر المســتويات التاليــة مــن التوجيــه:

ــة 	  ــع المســتوى للجهــات التنظيمي ــه السياســي رفي التوجي
وواضعــي السياســات بشــأن وضــع سياســات للمشــتريات 
علــى المســتوى الوطنــي والقطــري والمؤسســي تتضمــن 

النفــاذ بطريقــة هادفــة وعمليــة وقابلــة للقيــاس.

ومديــري 	  المشــتريات  لمســؤولي  العمليــة  النصيحــة 
المشــاريع بشــأن كيفيــة البــدء علــى الفــور فــي دمــج النفاذ 

فــي ممارســاتهم الشــرائية.

يفسر الحاجة لوكاالت مشتريات عامة على جميع المستويات 
للتكليف بالنفاذ من أجل:

تعزيز توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة و؛	 

إنشــاء ســوق لمنتجــات وخدمــات تكنولوجيــا المعلومــات 	 
واالتصــاالت التــي يمكــن النفــاذ إليهــا.

حيــث إن نمــوذج الشــراء القابــل للنفــاذ يوفــر لغــة بســيطة 
لواضعي السياســات من أجل أخذها بعيــن االعتبار عبر المراحل 
الرئيســية للشــراء )بمــا فــي ذلــك؛ طلبــات تقديــم العطــاءات 
وعمليــات التقييــم واالختيــار والتقديــر والمراجعــة(. فهو يشــير 
إلــى قالب نفاذ المنتج ومجموعة من بيانــات األداء الوظيفي، 
التي يمكن استخدامها لتقييم مجموعة من ميزات النفاذ إلى 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )استناًدا إلى معايير النفاذ 
للواليــات المتحــدة القســم 508 أو معاييــر النفــاذ األوروبيــة 

ETSI EN 301 549(. ُيمكــن اســتخدامها مــن أجــل:

إضافة النفاذ إلى سياسات الشراء الحالية	 

وضع سياســات شــراء تكنولوجيــا المعلومــات واالتصاالت 	 
القائمــة بذاتهــا علــى مختلــف المســتويات الحكوميــة، 
بمــا فــي ذلــك البلديــة والقطريــة، الســتكمال السياســات 

القائمــة

وضــع سياســة المشــتريات الخاصــة بالنفــاذ إلــى تكنولوجيــا 	 
المعلومــات واالتصــاالت علــى المســتوى التنظيمــي أو 

تحديثهــا.

يوضــح القســم الفرعي التالــي العناصر الرئيســية لوضــع نموذج 
سياســة المشــتريات القابلة للنفــاذ وتنفيذه.
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2.2 الهدف الرئيسي للسياسة
تهدف السياسة إلى تحديد اإلرشــادات بشأن تنفيذ متطلبات 
النفــاذ للســلع والخدمــات داخــل دائــرة الشــراء الخاصــة بهــا.  
وينبغــي أن تســلط الضــوء علــى خطــة رئيســية لدمــج النفــاذ 
أثنــاء شــراء الســلع والخدمات )حســب االقتضــاء( دون الحد من 

المصاريــف اإلضافيــة غيــر المعقولــة والتأخيــر.

2.2.1 النفاذ والمساواة

تلعــب قيــم النفــاذ والمســاواة دوًرا كبيــًرا فــي دمــج سياســات 
توافــر منصــات  للنفــاذ وضمــان  القابلــة  العامــة  المشــتريات 
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت القابلة للنفــاذ. إن التحديات 
األساســية التــي تواجــه النفــاذ لهــي خــارج نطــاق النفــاذ المــادي 
للبيئــة، ولكنهــا تشــمل أيًضــا عقبــات النفــاذ إلــى المعلومــات 
ــة( واالتصــاالت. تضمنــت  ــر الوســائل المطبوعــة واإللكتروني )عب
ممارســة سياســات المشــتريات القابلــة للنفــاذ اتخــاذ خطــوات 
تســمح بالتغلــب علــى هــذه التحديــات وتوفيــر بيئــة أكثــر شــمواًل 

لألفــراد ذوي اإلعاقــة.

ــة األمــم المتحــدة لحقــوق  ــا بواســطة اتفاقي ــرف دولًي وقــد ُاعت
األشــخاص ذوي اإلعاقــة أن هنــاك تحدًيــا رئيســًيا يتمثــل فــي 
عــدم التوافــق بيــن األفــراد وبيئتهــم، مــا يمنــع األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة مــن أداء العمــل بشــكل مســتقل. ُعــزز مفهــوم تنفيــذ 
البيئــة الخاليــة مــن العوائــق هــذا، لتوفير مشــاركة كاملــة وفعالة 
علــى قــدم المســاواة فــي المجتمــع فيمــا بيــن األشــخاص ذوي 
اإلعاقة، من خالل تنفيذ سياسة شراء قابلة للنفاذ. تضمن هذه 
السياسة تنفيذ السلع والخدمات القابلة للنفاذ داخل المجتمع، 
وتــؤدي إلــى القضاء علــى العوامل التــي تعيق وصول ومشــاركة 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي مختلــف جوانــب نواحــي المجتمــع.

 2.2.2 التوفيق بين النهج االجتماعي 
            واالقتصادي للمشتريات العامة    

قــد ُينظــر إلــى اإلنفــاق على شــراء الســلع والخدمــات التــي يمكن 
النفاذ إليها بصرامة على أنه عبء مالي تنظيمي. ويمكن القول 
بأنــه ينبغي على الحكومات قيــادة مثل هذه المبادرات لتوســيع 
نطاق التوافر والطلب على السلع والخدمات التي يمكن النفاذ 
إليهــا. مع ذلك، تضمنت سياســات المشــتريات العامــة التقليدية 
إعطــاء األولويــة لجوانــب تكلفــة الســلع والخدمــات وعائدهــا 
فــي جميــع سياســات الشــراء. تســعى اتفاقيــة حقــوق األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة إلــى تقليــل هــذه الحواجــز إلــى الحــد األدنــى، مــن 
خــالل تعزيــز تنفيــذ مفاهيــم مثــل التصميــم العالمــي ضمــن ســلع 
وخدمــات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. ُتلزم المادة 9 من 
ــد  ــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة المؤسســات بتحدي اتفاقي
التــي تحــول دون اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات  العوائــق 
واالتصــاالت وإزالتهــا، بمــا فــي ذلــك العوائــق التــي تحــول دون 
الخدمــات اإللكترونيــة والطــوارئ. تعبــر االتفاقيــة  اســتخدام 
عــن حقيقــة أن تنفيــذ ســلع وخدمــات تكنولوجيــا المعلومــات 
واالتصــاالت التــي يمكــن النفــاذ إليهــا فعالــة مــن حيــث التكلفــة 
ومســتدامة علــى المــدى الطويــل عنــد نشــرها فــي المرحلــة 
األولى مــن التصميــم والتطوير واإلنتــاج والتنفيذ. بالنظــر إلى أن 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ستستمر في التطور وستتأثر 
بالتقــارب، فإنــه ســيكون مــن المهــم للحكومــات التخطيط لشــراء 
حلــول تصميم قابــل للنفاذ وتطويــره، مع تقدمهــم للحفاظ على 
بنيــة تكنولوجيا المعلومــات واالتصاالت الخاصة بهم واســتبدال 

األنظمــة القديمــة.

 2.2.3 تحفيز سوق سلع وخدمات تكنولوجيا 
             المعلومات واالتصاالت النافذة

ــة مــن خــالل سياســات المشــتريات  ــات التالي يمكــن اعتمــاد اآللي
العامــة لتعزيــز توافــر الســلع والخدمــات التــي يمكــن النفــاذ إليهــا 
فــي الســوق مــن خــالل االســتفادة مــن القــوة الشــرائية للقطــاع 

العــام:

قــدم مواصفــات واضحــة لمتطلبــات تكنولوجيــا المعلومــات 	 
واالتصــاالت التــي يمكــن النفــاذ إليهــا فيمــا يتعلــق بالمنتــج 

و/أو الخدمــة التــي ســيتم شــراؤها

قــدم مواصفــات واضحــة للمخرجــات والمقاييــس المرتبطــة 	 
بهــا

ضع اللوائح الخاصة بالمناقصات والتعاقدات	 

للقياســات 	  الفنــي  التقييــم  أنشــئ “قيمــة مضافــة” فــي 
المحــرزة ذات الصلــة بتقديــم ميــزات إمكانيــة النفــاذ داخــل 

الســلع والخدمــات

حــدد بوضــوح الشــروط لتنظيــم تســليم العقــد مــا بعــد منــح 	 
العقــد
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لتكنولوجيــا  التصميــم  معاييــر  متطلبــات  تخلــق  أن  يمكــن 
المعلومات واالتصاالت وسياسة شراء معينة حافًزا في السوق 
ــه فــي الســلع  ــذي يمكــن النفــاذ إلي ــم العالمــي ال لدمــج التصمي
ِكــن الجهــة المشــترية مــن تقييــم ميــزات  والخدمــات. كمــا أنهــا ُتمَّ
إمكانيــة النفــاذ للمنتجــات والخدمــات التــي يتــم طرحهــا للعطــاء.

 2.2.4 دعم ابتكارات المنتجات وخدمات 
            تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت النافذة

إن االبتكارات التقنية في تصميم السلع والخدمات وتطويرهما 
هي جوانب أساســية للمســاعدة فــي تطوير ميــزات النفاذ. يجب 
أن تلتــزم سياســات الشــراء بتوفيــر المرونــة الكافيــة فــي تحديــد 
متطلبــات النفــاذ، وذلــك للســماح بالتقــدم الشــامل للمنتجــات 
ــر ميــزات النفــاذ  والخدمــات، التــي تعــد عامــاًل رئيســًيا فــي تطوي
إيــالء االهتمــام لضمــان أن سياســات  أيًضــا. يجــب  المحســنة 
المشــتريات العامــة القابلــة للنفــاذ ليســت مقيــدة للغايــة فــي 
تحديــد متطلباتهــا وال عائًقــا أمــام ابتــكار تصميمــات ووظائــف 
جديــدة. يمكن أن تــؤدي االبتــكارات التقنيــة إلى إنشــاء مجموعة 
جديــدة مــن المنتجات التي قــد تخدم في نهاية المطاف بشــكل 

أفضــل المتطلبــات القابلــة للنفــاذ لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.

تكنولوجيــا  صناعــة  شــركاء  إشــراك  الضــروري  مــن  ثــم،  مــن 
المعلومــات واالتصــاالت ومجتمع األشــخاص ذوي اإلعاقة في 
تطوير معايير التصميم القابل للنفاذ وسياســات الشــراء لتحقيق 
المــدى الطويــل.  نتيجــة ناجحــة، وهــو األمــر المســتدام علــى 
ــى المســتهلكين مــن ذوي اإلعاقــة  ــق الشــيء نفســه عل وينطب
حيــث إن العامــل الرئيســي للنجــاح هــو إشــراك أصحــاب المصلحــة 

وتعميــم منظــور اإلعاقــة.
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.III
مراحل تنفيذ نموذج 
سياسة المشتريات 
الخاصة بالنفاذ إلى 

تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت

3.1 تنظيم ورفع مستوى الوعي 
إنه لمن المهم إشــراك األفراد الرئيســيين في األدوار القيادية 
فيما بين أصحاب المصلحة لزيادة الوعي داخل الصناعة وذلك 
لتســليط الضــوء علــى أهميــة تنفيــذ سياســة مشــتريات يمكــن 
النفــاذ إليهــا. يجــب أن تشــمل الخطــوة األوليــة مــن اإلنشــاء 
مجموعة عمل تشــرك أفراًدا من منظمــات عاملة في القطاع 
العــام ومقدمــي خدمــات اإلعاقــة فــي أدواٍر قياديــة مؤثــرة. 
يجــب تحقيــق فهــم مشــترك ولغــة مشــتركة فيمــا بيــن أعضــاء 
مجموعــة العمــل مــن خــال تنظيــم برامــج تمهيديــة مناســبة 
حول سياسة شــراء تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت القابلة 
للنفــاذ. يجــب أن تهدف مجموعــة العمل هذه إلى استكشــاف 
الخيــارات المتاحــة العتمــاد سياســة المشــتريات  مجموعــة 
ــاه  ــا لذلــك. يتعيــن االنتب وتنفيــذ خطــة الخطــوات التاليــة وفًق

طــوال العمليــة إلــى العوامــل التاليــة لضمــان أفضــل النتائــج:

إشــراك شــركاء صناعة تكنولوجيا المعلومــات واالتصاالت 	 
واألشــخاص ذوي اإلعاقــة ومقدمــي خدمــات اإلعاقــة 
ضمــن فريــق القيــادة لتوفيــر بيئــة مواتيــة لعمليــة التشــاور.

التقاط منظور مسؤولي المشــتريات من ذوي الخبرة في 	 
وضــع العطــاءات، وإعــداد معاييــر تقييــم نفــاذ العطــاءات. 
حيث أن هؤالء األفراد مهمين للغاية في تصميم سياسة 
المشــتريات الناجحــة وتنفيذهــا. ابــق أعضــاء الفريــق علــى 
اطــاع دائــم بمنتجــات وخدمــات النفــاذ إلــى تكنولوجيــا 
المعلومــات واالتصــاالت الرئيســية فــي الســوق من خال 

التدريــب الصوتــي المســتمر.

ابــق أعضــاء مجموعــة العمــل علــى اطــاع دائــم مــن خــال 	 
ــى  ــول النفــاذ إل برامــج التدريــب المناســبة حــول أحــدث حل
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتوفرة في الســوق 

وعلــى تواصــل مــع مــزودي حلــول النفــاذ.
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 3.2 مراجعة سياسات تكنولوجيا 
        المعلومات والشراء الحالية

يجــب إجراء عمليــة مراجعة لفهم مــا إذا كان يتم حالًيــا اتباع أي 
معاييــر شــراء نافــذة أو ُيرجــع إليهــا بواســطة أي مــن عمليــات 
الشــراء العامــة. هنــاك العديــد مــن معاييــر وسياســات الشــراء 
القابــل للنفــاذ التي لهــا مبــادئ توجيهية مثبتة إلنشــاء مجتمع 
شــامل بشــكل فعــال فــي مختلــف مناحــي المجتمع. فيمــا يلي 
أمثلــة علــى بعــض معاييــر الشــراء القابــل للنفــاذ الحاليــة ذائعــة 

الصيــت والمــوارد ذات الصلــة:

التأهيــل فــي الواليــات 	  508 مــن قانــون  القســم   •
المتحــدة األمريكيــة يحكــم مشــتريات الحكومــة الفيدراليــة 
من تكنولوجيــا المعلومات واإللكترونيات التي يمكن النفاذ 

إليهــا، وتطويرهــا وصيانتهــا واســتخدامها.

ETSI EN 301 549 معاييــر النفــاذ األوروبيــة التــي ُوضعــت 	 
لدعــم قواعــد اللجنــة األوروبيــة والتــي تضفــي معاييــر النفاذ 
العامــة لمنتجــات وخدمــات تكنولوجيــا  علــى المشــتريات 

ــا. المعلومــات واالتصــاالت فــي أوروب

إلــى محتــوى الويــب 2.0  	  المبــادئ التوجيهيــة للنفــاذ 
 ،ETSI EN2.1  ُأشــير إليهــا فــي كٍل مــن القســمين 508 و/
المبــادئ التوجيهيــة للنفــاذ إلــى محتــوى الويــب هــي معاييــر 
تغطــي مجموعــة واســعة مــن التوصيــات لجعــل محتــوى 
الويــب أكثــر نفــاًذا. تهــدف المبــادئ التوجيهيــة إلــى جعــل 
محتــوى الويب والتطبيقات قابلة النفاذ إليها، بما في ذلك 
األجهــزة المحمولــة، مــن مجموعــة واســعة مــن األشــخاص 

ذوي اإلعاقــة.

تقرير سياسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المثلى 	 
ُصممــت كأداة لواضعــي السياســات والجهــات التنظيميــة 
إلــى تكنولوجيــا  النفــاذ  ُأطــر سياســات  الوطنيــة إلنشــاء 
المعلومــات واالتصــاالت الخاصة بهــم. ُأعدَّ التقريــر بالتعاون 
مع المبادرة العالمية لتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت 
الشــاملة، تحت إشــراف قســم المبادرات الخاصــة من مكتب 

تنميــة االتصــاالت التابــع لالتحــاد الدولــي لالتصــاالت.

السياسة المثلى لتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت 	 
الشــاملة فــي تعليــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة   وثيقــة 
سياسة نموذجية لتقنيات المعلومات واالتصاالت الشاملة 
فــي تعليــم األشــخاص ذوي اإلعاقة، منشــورة بالتعــاون بين 
اليونيســكو والمبــادرة العالميــة لتكنولوجيــات المعلومــات 
اســتخدام  علــى  التركيــز  ينصــب  الشــاملة.  واالتصــاالت 
تكنولوجيــات المعلومــات واالتصــاالت لدعــم تنفيــذ مــواد 
اتفاقيــة األمــم المتحــدة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
)اتفاقيــة األمــم المتحــدة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقة، 
2006(. وباألخص، المادة 9: النفاذ، المادة 21: حرية التعبير 

والــرأي والوصــول إلــى المعلومــات، المــادة 24: التعليــم 
الشــامل.

شــراء تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت للتعليم 	   •
الشــامل: دليــل إلشــراك بائعــي تكنولوجيــا المعلومــات 
واالتصــاالت  يســاعد الدليــل الُمصمــم بواســطة المبــادرة 
العالميــة لتكنولوجيــات المعلومــات واالتصــاالت الشــاملة 
وزارات التعليــم وأنظمــة المــدارس علــى إجــراء مناقشــات 
النفــاذ والشــمول  التكنولوجيــا حــول  بائعــي  أفضــل مــع 
الرقمــي. يقــدم الدليــل مجموعــة مــن األســئلة التــي يتعيــن 
علــى جميــع البائعيــن أن يكونــوا قادريــن علــى اإلجابــة عليهــا 

ــع. ــة مــن البائ ــراح مــا قــد يكــون اســتجابة قوي واقت

إنه لمن المهم العمل في هــذه المرحلة بالتعاون مع الهيئات 
الوطنيــة المســؤولة عــن تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت 
و/أو خدمــات اإلعاقــة للمســاعدة فــي تحديــد الثغــرات فــي 
تنفيــذ ممارســات الشــراء التــي يمكــن النفــاذ إليهــا. عنــد تقييــم 
وتحديــد سياســات الشــراء التــي يمكــن النفــاذ إليهــا والمراجــع 
ذات الصلــة )إن وجــدت( التــي تتبعهــا المنظمــات الوطنيــة و/
أو القطــاع العــام، كأفضــل الممارســات، فإنــه ألمــر هــام جــًدا، 
التكليــف بــدورات مراجعــة دوريــة لتســهيل فرصــة دمــج بنــود 
المشــتريات التــي يمكــن النفــاذ إليهــا المحدثــة فــي سياســة 

نمــوذج المشــتريات العامــة.
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 3.3 تبني معايير الشراء الخاصة بنفاذ 
         تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

         الدولية المناسبة وتنفيذها

عــاوة علــى إجــراء تحليــل الثغــرات وإنشــاء عمليــة لمراجعــة 
متطلبات الشراء التي يمكن النفاذ إليه، سيكون من الضروري 
النفــاذ  الــذي يمكــن  اعتمــاد معيــار الشــراء الدولــي الحالــي 
إليــه، وذلــك لتشــكيل وتنفيــذ سياســة مشــتريات يمكــن النفــاذ 
إليهــا مــن خــال تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت. ســيكون 
لــكل مجتمــع مجموعــة فريــدة مــن احتياجــات الشــراء التــي 
يمكــن النفــاذ إليهــا بنــاًء علــى توزيــع أنــواع اإلعاقــة الســائدة 
ــار الشــراء الدولــي الــذي  داخــل المجتمــع. يســمح اعتمــاد معي
يمكــن النفــاذ إليــه ببنــاء أســاس مبــادئ توجيهيــة للمشــتريات، 
وذلــك لخدمــة احتياجات المشــتريات المحلية الفريــدة التي تم 
تحديدهــا والتــي يمكن توســيعها بشــكل أكبر، حســب الضرورة. 
علــى نحــو مــا ورد فــي األقســام الســابقة، فيمــا يلــي المعاييــر 
الثاثــة األساســية لسياســة المشــتريات الدوليــة التــي يمكــن 
اســتخدامها كمرجــع أثنــاء تنفيــذ سياســة المشــتريات المحلية:

ETSI EN 301 549 )معايير النفاذ األوروبية(	 

القسم 508 من قانون التأهيل )الواليات المتحدة(	 

إلــى محتــوى الويــب 2.0 	  المبــادئ التوجيهيــة للنفــاذ 
اللجنــة  العالمية/اآليــزو/  الشــبكة  برابطــة  الخاصــة 
الكهروتقنيــة الدوليــة )المبــادئ التوجيهيــة للنفــاذ إلــى 

الويــب( محتــوى 

 3.4 تطوير إرشادات الشراء من 
        سياسة النموذج المتبني

مــن الضــروري إيــاء االنتبــاه إلــى االحتياجــات الفريــدة علــى 
مســتوى الدولــة للمبــادئ التوجيهيــة للمشــتريات التــي يمكــن 
انتشــار  البيانــات الوطنيــة بشــأن  إلــى  إليهــا اســتناًدا  النفــاذ 
اإلعاقــة. يجب أن تكون المبــادئ التوجيهية الموضوعة كافية 
لتلبيــة متطلبــات المســتخدم المحــددة، وينبغــي أن تكــون 
مشتقة من معايير سياسة المشتريات الدولية. يجب مراجعة 
المعيــار المعتمد بدقــة لمواءمة تعريفات األقســام الرئيســية 
المتعلقــة بنمــوذج سياســة مشــتريات تكنولوجيــا المعلومــات 
واالتصــاالت. يجــب أن يكــون نطــاق هــذه التعريفــات واســًعا 
بمــا يكفــي لمعالجــة أهــداف ومبــادئ المبــادئ التوجيهيــة 

للمشــتريات التــي يمكــن النفــاذ إليهــا، والتــي ســيتم وضعهــا. 
يجــب مراجعــة األداء الوظيفــي للســلع والخدمــات التــي يتــم 
ــر عالميــة يمكــن النفــاذ  ــاًء علــى معايي شــراؤها والنظــر فيــه بن
إليهــا. يجــب أن تتضمــن المبــادئ التوجيهيــة للمشــتريات التــي 
يمكــن النفــاذ إليها الموضوعــة، معاييــر التقييم، وذلــك لتقييم 
توافــق إمكانيــة نفــاذ الحلــول التــي يقدمهــا البائعــون. يجب أن 
تتضمــن عمليــة وضــع المبــادئ التوجيهيــة للمشــتريات التــي 

يمكــن النفــاذ إليهــا الخطــوات التاليــة:

يجــب أن تكــون مشــاركة األشــخاص ذوي اإلعاقــة مركزيــة 	 
فــي عمليــة تطويــر معاييــر المشــتريات التــي يمكــن النفــاذ 
إليهــا مــن أجــل ضمــان تلبيــة المتطلبــات المناســبة علــى 

المســتوى الوطنــي.

يجــب أن تكــون مبــادئ المســاواة والشــمول وإمكانيــة 	 
النفــاذ والشــفافية والقدرة علــى تحمل التكاليــف متأصلة 

فــي المبــادئ التوجيهيــة للمشــتريات.

ســتكون متطلبــات المعاييــر الفنيــة للســلع والخدمــات 	 
المشــتراة المحــددة فــي المبــادئ التوجيهيــة للمشــتريات 
تلــك  للنتائــج، ويجــب أن تتماشــى مــع  بالغــة األهميــة 
المحــددة كجــزء مــن السياســة الدوليــة القســم 508 و

.ETSI EN 301549

مراجعــة بنــود إمكانيــة النفــاذ ذات الصلــة ودمجهــا فــي 	 
إلــى  الحاليــة لإلشــارة  العطــاءات والتعاقــدات  نمــاذج 
سياسات ومعايير المشتريات القابلة للنفاذ من تكنولوجيا 

المعلومــات واالتصــاالت، العالميــة والوطنيــة.

التأكــد مــن أن معاييــر التقييــم الخاصــة بتوافــق إمكانيــة 	 
النفــاذ مصممــة خصيًصــا لتقييــم الجانــب التالــي مــن الحلــول:

التقييــم علــى مســتوى المنتــج – يفضــل أن يكــون فــي 	 
ســياق االســتخدام

الحــل – أي؛ كيــف ســُتَدعم 	  التقييــم علــى مســتوى 
معاييــر إمكانية النفاذ عند وضع جميع األجزاء المكونة 

وضبطهــا للعمــل مًعــا
التقييــم علــى مســتوى التنفيــذ – أي؛ كيــف ســُتَدعم 	 

معاييــر إمكانيــة النفــاذ عنــد دمــج الحــل فــي البيئــة 
ة” “الُمنفــذَّ الحاليــة 
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3.4.1 مراحل الشراء الخمس

الحاليــة،  المشــتريات  للغايــة تحديــد عمليــة  المهــم  إنــه لمــن 
مــن حيــث مراحــل المشــتريات الخمــس المحــددة فــي معاييــر 
المشــتريات الدوليــة. تتضمــن عمليــة التحديــد هذه التعــرف على 
الفجــوات ومواءمتهــا داخــل مراحــل المشــتريات الحاليــة، وذلــك 
لتضمين احتياجات مشتريات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
القابلــة للنفاذ. يجــب أن يكون لكل مرحلة من مراحل المشــتريات 
الجــداول الزمنيــة لالســتجابة المقابلة، وذلك بنــاًء على مجموعة 
األنشــطة )مثــل الجــدول الزمنــي للموافقــة والجــدول الزمنــي 
للتوضيــح، ومــا إلــى ذلــك(. فيمــا يلــي المراحــل الخمــس الضرورية 
والبالغــة األهميــة للمشــتريات واألنشــطة ذات الصلــة المرتبطــة 
بها لتنفيــذ المبادئ التوجيهية وسياســة المشــتريات التي يمكن 

النفــاذ إليهــا:

1.الدراسة التحضيرية 

قبــل دورة المشــتريات، يجــب إجــراء دراســة أوليــة لتعييــن 	 
االحتياجــات المؤسســية واحتياجــات المســتخدم )بمــا في 
ذلــك احتياجــات النفــاذ( لســلع و/أو خدمــات تكنولوجيــا 

المعلومــات واالتصــاالت التــي ســيتم شــراؤها.

يجب دراســة البائعين المحتملين الذين ســيدعون لتقديم 	 
عطــاءات، للتأكــد مــن كفاءتهــم لكــي يكونــوا قادريــن على 

تقديم الســلع و/أو الخدمــات المطلوبة.

2. الدعوة لتقديم العطاءات 

ُتعدُّ تفاصيل )بما في ذلــك المواصفات والمعايير الفنية( 	 
الســلع و/أو الخدمــات التــي ســيتم شــراؤها وترســل إلــى 

البائعيــن المحتمليــن المؤهليــن لتلبيــة الطلب.

كجــزء مــن مرحلــة الدعــوة لتقديــم العطــاءات، ســُيطلب 	 
مــن جميــع البائعيــن المدعويــن إثبــات توافــق حلولهــم مع 

معاييــر النفــاذ المحــددة.

3. تقييم العطاءات 

يجــب إعــداد معاييــر تقييــم لإلشــارة إلــى “معاييــر قبــول” 	 
الســلع و/أو الخدمــات التــي يقترحهــا البائعــون اســتجابًة 

للدعــوة لتقديــم العطــاءات.

تقديــم 	  طلــب  علــى  المســتلمة  البائعيــن  ردود  ــم  ُتقيَّ
المحــددة. التقييــم  معاييــر  علــى  بنــاًء  العطــاءات 

يمكــن أن يشــتمل جــزء مــن معاييــر التقييــم، منــح البائعيــن 	 
فرصــًة لتقديــم الســلع/الخدمات التــي يمكــن النفــاذ إليهــا 
والمتعلقة باإلعالنات الذاتية لالمتثال واإلقرارات الذاتية 
مــع األدلــة الداعمــة واإلقــرارات الذاتيــة مــع نتائــج مــن 

شــهادات تقييمــات طــرف ثالــث، ومــا إلــى ذلــك.

4. تقييم النواتج 

عنــد اختيــار البائع المناســب للشــراء منــه )بناًء علــى عروض 	 
البائــع المســتلمة مــن الدعــوة إلــى تقديــم العطــاءات(، 
يجب تقييم الســلع و/أو الخدمات التي يتم تسليمها في 
ــول”  ــر القب ــل القياســات المحــددة كجــزء مــن “معايي مقاب

فــي معاييــر التقييــم.

يمكــن أن تتضمــن مرحلــة الشــراء الخاصــة بتقييــم النواتــج 	 
خطــوات مثــل اختبــار المســتخدم للحــل )الحلــول( المقــدم 

مــن قبــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

5. إدارة العقود 

النفــاذ وإدراجهــا فــي إدارة 	  بنــود قابليــة  يجــب اعتمــاد 
العقــود.

قد يتم تضمين عملية التعامل مع االستثناءات والتماس 	 
التعقيبــات من كٍل مــن البائعين والمســتخدمين كجزء من 
مرحلــة إدارة العقود، حيث أن ذلك أمــًرا بالًغا األهمية من 

أجل شراء خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

 3.5  الوعي العام بسياسة مشتريات تكنولوجيا
         المعلومات واالتصاالت القابلة للنفاذ

بيــن أصحــاب  العــام  زيــادة الوعــي  إنــه لمــن المهــم للغايــة 
المصلحــة وصنــاع القــرار فيمــا يتعلــق بتأثيــر ممارســة سياســة 
مشــتريات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت القابلــة للنفاذ، 
مــن خــال وســائل تنظيــم أنشــطة التدريــب وبنــاء القــدرات 
المســتهدفة. إن إشــراك أعضــاء مجموعــة العمــل فــي وضــع 
هذه األنشــطة لهو مفتاح نجاح هذه العملية. يجب أن تشمل 
هــذه األنشــطة أيًضــا علــى األشــخاص ذوي اإلعاقــة وموفــرو 
حلول النفاذ، وغالًبا ما يجب أن يقودوها. ينبغي االنتباه طوال 

العمليــة إلــى العوامــل التاليــة لضمــان أفضــل النتائــج:

يمكن أن تساعد أنشطة التدريب وبناء القدرات المخصصة 	 
فــي زيادة الوعــي حول انتشــار اإلعاقة وأهميــة النفاذ إلى 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحقيق الشمول.

إن تضميــن ممثلــي األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي كٍل مــن 	 
تخطيــط وإدارة الــدورات التدريبيــة، ســيحقق أكبــر قــدر من 
التأثيــر ويتوافــق مــع المبــادئ األساســية التفاقيــة األمــم 

المتحــدة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

تنظيم االجتماعات مع شركاء الصناعة وأصحاب المصلحة 	 
المعنيين لمناقشة األسباب المنطقية العتماد سياسات 
المشــتريات الخاصــة بالنفــاذ إلــى تكنولوجيــا المعلومــات 
واالتصــاالت، ســيضمن نقــل المعرفــة الكافيــة وزيــادة 

الوعــي بهــذه المســألة.
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ســتعمل مناقشــات دراســة الحالــة حــول التبنــي الناجــح 	 
لسياســات المشــتريات التــي يمكــن النفــاذ إليهــا مــن قبــل 
ــادة الوعــي حــول  ــة لزي ــدة كمواضيــع قوي المؤسســة الرائ
ــي يمكــن النفــاذ إليهــا. ــذ سياســة المشــتريات الت ــد تنفي فوائ

3.6 التنفيذ المتكاثر عبر المؤسسات المختلفة
التــي يمكــن  التوجيهيــة للمشــتريات  المبــادئ  تنفيــذ  بعــد 
النفــاذ إليهــا عبــر المجموعــة األوليــة مــن المؤسســات، مــن 
الضــروري العمــل مــن أجل بنــاء القــدرات بيــن مجموعة واســعة 
مــن المؤسســات داخــل الدولــة، وذلــك لممارســة سياســات 
المشــتريات التــي يمكــن النفــاذ إليهــا. وللتأثيــر علــى أكبــر عــدد 
ممكــن مــن المســتخدمين النهائييــن. يمكــن تحقيــق ذلــك مــن 
خــال إجــراء تماريــن لزيــادة الوعــي وبنــاء القــدرات. يجــب تطويــر 
برنامــج تدريــب متخصص لتقديــم المعرفة حول مــوارد إمكانية 
النفــاذ لتلبيــة االحتياجات األساســية لألشــخاص ذوي اإلعاقة. 
يجــب وضــع برنامــج تدريبــي متخصــص لتقديــم المعرفــة حــول 
مــوارد النفــاذ، وذلــك لتلبيــة االحتياجات األساســية لألشــخاص 
ذوي اإلعاقــة. يجــب وضــع هــذا البرنامــج بنــاًء علــى تقييــم 
التدريــب المفقــودة وتحديدهــا وإيائهــا األولويــة.  عــروض 
م البرنامــج لموظفــي القطــاع العــام المعنييــن  يجــب أن ُيســلَّ
والمؤسســات المحتملــة التــي ســتنفذ المبــادئ التوجيهيــة 
والسياســات التــي يمكــن النفــاذ إليهــا. لتحقيــق النتيجــة األكثــر 
فعاليــة، يجــب وضــع خطــة “بنــاء قــدرات” للســماح لألعضــاء 
المتميزيــن الذيــن أكملــوا برنامــج التدريــب المتخصــص بتقديــم 

ــن داخــل المنظمــة. نفــس التدريــب لألفــراد اآلخري

3.7 مراجعة السياسة ومراقبة تنفيذها
لضمــان وجــود سياســة شــراء قويــة ومســتدامة يســهل النفــاذ 
إليهــا، يجــب وضــع عملية “مراجعــة ومراقبــة”. يجب أن تســعى 
هذه العملية بجهد لتحديد الفجوات بين السياسة في مقابل 
االحتياجــات التــي يتــم تقييمهــا باســتمرار لمجتمــع األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة. يبلــغ متوســط اإلطــار الزمنــي لتنفيــذ تمريــن 
“المراجعــة والمراقبــة” كل عاميــن. يتمثــل جانًبــا آخــر للنظــر 
ــا  فــي المراجعــة الكافيــة والمراقبــة فــي حقيقــة أن تكنولوجي
التطــور،  المعلومــات واالتصــاالت هــي مجــال عمــل ســريع 
وتتمتــع بحلــول مبتكــرة جديــدة ُيجــرى تطويرهــا علــى أســاس 
مســتمر. يجــب تقييــم األثــر العــارض لمثــل هــذه الحلــول بشــكل 
دوري فــي مقابــل االحتياجــات المتغيــرة لمجتمــع األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة، حيــث ســيكون لذلــك تأثيــر كبيــر علــى متطلبــات 

المشــتريات التــي يمكــن النفــاذ إليهــا.

الشــكل 3: خطــوات اعتمــاد سياســة مشــتريات يمكــن الوصول 
إليهــا
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.IV
الخاتمة

المعلومــات  لتكنولوجيــا  العــام  القطــاع  تبنــي  سيحســن 
واالتصــاالت التــي يمكــن النفــاذ إليهــا بشــكل كبيــر مشــهد 
إمكانيــة النفــاذ إلــى تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت علــى 
المســتوى الوطنــي، مؤدًيــا إلــى توفيــر النفــاذ الشــامل وزيــادة 
فــرص التعليــم والتوظيف لألشــخاص ذوي اإلعاقــة. ينبغي أن 
يساعد تنفيذ سياسة المشتريات النافذة في تشجيع مصنعي 
الصناعــة وبائعيهــا علــى التعــرف علــى الســوق وأهميــة تطويــر 
حلــول متوافقــة مــع معاييــر قابليــة النفــاذ. إن إنفــاذ مثــل هذه 
السياسات ســيوفر بواعث قوية للصناعة من أجل العمل على 
تطويــر حلول يمكن النفــاذ إليها من مراحلهــا المبكرة من وضع 
المفاهيــم، والتي ســتكون مفتاًحا للنجاح المســتقبلي والدمج 
المســتدام لامتثال إلمكانية النفاذ. ســيوفر الطلب المنتظم 
علــى ســلع وخدمــات تكنولوجيا المعلومــات واالتصــاالت التي 
يمكن النفاذ إليها والناشــئة عن السياســة مزيًدا من االستقرار 
للصناعــة حتــى تســتثمر وتنافــس فــي تنفيــذ حلــول تكنولوجيــا 
المعلومــات واالتصــاالت التــي يمكــن النفــاذ إليهــا للســوق 

وعرضهــا.

سياســة  لدعــم  إضافيــة  تكميليــة  خطــوات  اتخــاذ  يمكــن 
المشــتريات التــي يمكــن النفــاذ إليهــا مــن خــال العمــل مــن 
أجــل مبــادرات، كتمويــل تنفيــذ برامــج احتضــان وابتــكار األعمــال 
المختلفــة، لتكــون بمثابــة حافــز للمبتكرين والشــركات الناشــئة 
المســتقلة مــن أجــل تطويــر حلــول مائمــة ومبتكــرة متوافقــة 
مــع إمكانيــة النفــاذ، وذلــك لتلبيــة احتياجــات الســوق. ســيوفر 
تنفيــذ مثــل هــذه البرامــج نظاًمــا بيئًيــا محفــًزا بشــكل كامــل 
للصناعــة والســوق، ليشــكا قــوة دفــع لتطويــر حلــول مبتكــرة 
ورائــدة لتلبيــة احتياجــات النفــاذ إلــى تكنولوجيــا المعلومــات 

واالتصــاالت لمجتمــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
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الملحق1
 التكنولوجيا 

المساعدة األساسية
تعــد القائمــة المرجعيــة بالتقنيــات المســاعدة األساســية التي 
يمكــن مواجهتها في المؤسســات مفيــدة. يمكن طلب ضمان 
التوافــق مــع نظــام التشــغيل والنظــام األساســي للتعلــم مــن 

تلــك العطــاءات لتســليم المــوارد.

ومن القوائم المفيدة للبدء بها:

حلول لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية 

قارئ الشاشة.	 

العدسة المكبرة.	 

خيارات النفاذ – العدسة المكبرة والمعلق الصوتي.	 

 الدوائر التلفزيونية المغلقة/العدسات المكبرة 	 
المحمولة باليد.

حلول لألشخاص ذوي االحتياجات البدنية 

لوحة مفاتيح كاملة على الشاشة.	 

لوحة مفاتيح نظام التشغيل على الشاشة.	 

التعرف على الصوت.	 

أجهزة النفاذ البديلة بما في ذلك المفاتيح وشاشة اللمس 	 
ومقبض التحكم ومتتبع العين ومؤشر الرأس ومجموعة 

متنوعة من لوحات المفاتيح وأجهزة التأشير.

حلول لألشخاص ذوي احتياجات التواصل 

معالج الرموز.	 

التنبؤ بالنص.	 

جهاز لتكبير الصوت لمستخدمي المعينات السمعية.	 

الفيديو المصحوب بشرح نصي.	 

حلول لألشخاص الذين يعانون من عسر القراءة 

حزم التنبؤ بالكلمات.	 

برنامج تظليل الشاشة.	 

التعرف على الصوت.	 

مسجالت الصوت الرقمية.	 
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الملحق2
توضيح العطاء

قائمة مرجعية باألسئلة عند طلب توضيح للعطاء 

مــن المفيــد أن يكون لديك في بعض األحيان مجموعة من األســئلة المحــددة للغاية لكي تطرحها 
بخصــوص نــوع منتج معيــن. ويمكن لهــذه القائمــة المرجعية باألســئلة الــواردة أدنــاه أن تكون ذات 

قيمــة في إنشــاء مواصفــات المخرجات وفــي حث المزودين علــى تقديم إجابــات مفيدة.

اإلثباتالمشكلةالجانب

العتاد – المنصات

كيف سيدعم النظام األساسي 
مجموعة من أجهزة اإلدخال واإلخراج 

التابعة لطرف ثالث؟

حدد الحلول الرئيسية المستخدمة 
واطلب تأكيد االختبار.

ما هي إمكانية التوصيل التي ستتوفر 
بأجهزة اإلدخال/اإلخراج التابعة لطرف 

ثالث؟

حدد ميزات التوصيل الحالية والقدرة 
على تحسينها إن لزم األمر. قم 

بذكر كًا من االتصاالت السلكية 
والاسلكية.

هل العتاد متوافق مع حلول برمجيات 
النفاذ المستخدمة على نطاق واسع؟

ضع الحد األدنى من مواصفات المعالج 
والذاكرة والقرص الصلب وبطاقات 

الفيديو والصوت لدعم قائمة حلول 
االختبار الخاصة بك.

هل ستتوفر برامج تعريف وتشغيل 
أجهزة اإلدخال/اإلخراج على هذا 

النظام األساسي؟

تأكد من أن برامج التعريف والتشغيل 
هذه ستثبت مسبًقا على الشبكة.

ما هو الدعم الذي من الممكن أن 
يقدم لإلدخال/اإلخراج المعتمد على 

التوصيات القديمة؟

هل ستدعم محطة العمل المحوالت 
من الناقل التسلسلي العام )USB( إلى 

المنفذ التسلسلي وما إلى ذلك.
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اإلثباتالمشكلةالجانب

العتاد – أجهزة الكمبيوتر المحمولة

لألشخاص ذوي االحتياجات البدنية، كم تزن األجهزة المحمولة المحددة؟
ينبغي تحديد وزن مناسب لهم.

هل تتوفر أجهزة متينة لها قدرة عالية 
على التحمل؟

حدد التوفير المحتمل ألجهزة 
الحاسوب المحمولة المتينة ذات 

القدرة اإلضافية على التحمل لحمايتها 
في حالة سقوطها من ارتفاع 5 أقدام.

كيف تفتح األجهزة وتبدأ التشغيل – 
هل هي سهلة االستخدام؟

اسأل عن تفاصيل سهولة الفتح، وما 
إن كان يمكن بدء التشغيل تلقائًيا 

دون الحاجة إلى ضغطات أخرى على 
المفاتيح.

ما هو عمر البطارية في وضع السبات 
وأثناء االستخدام المتواصل؟

اطلب تأكيًدا من مزود هذه التفاصيل 
– افترض أن األجهزة قد تحتاج إلى 

التشغيل لمدة تصل إلى أربع ساعات 
دون الشحن في أسوأ الحاالت.

هل يمكن للجهاز المختار استيعاب 
األجهزة الملحقة؛ كالماسحات الضوئية 

والدائرات التلفزيونية المغلقة 
والعدسات المكبرة ومقابض التحكم؟

اطلب تأكيًدا بمجموعة األجهزة 
الملحقة التي تم اختبارها.

تكنولوجيا التعليم والتعلم )للمدارس 
والتدريب(

هل يمكن تعديل ارتفاع األلواح 
التفاعلية البيضاء ؟

حدد نطاق االرتفاعات التي يمكن وضع 
األلواح التفاعلية البيضاء عليها.

كيف سيتم الوصول إلى األلواح 
التفاعلية البيضاء؟

ما هي األجهزة التي يمكن استخدامها 
للوصول إلى األلواح التفاعلية البيضاء، 

هل يشمل ذلك إمكانية أجهزة الوصول 
التابعة لطرف ثالث.

ما هي حلول الوصول البديلة التي 
ستعمل مع األلواح التفاعلية البيضاء ؟

اطلب على وجه التحديد معلومات 
عن كل من األجهزة الملحقة وبرامج 

الوصول.
اطلب التأكيد من المزود.هل ستعمل األلواح مع النظام؟

هل يمكن عرض صور السبورات البيضاء 
التفاعلية محلًيا؟

اطلب التأكيد من المزود.

ما هي الحلول التكنولوجية 
المستخدمة للوصول إلى طرق 

تصويت التاميذ؟

اطلب على وجه التحديد معلومات 
عن كل من األجهزة الملحقة وبرامج 

الوصول.
هل ستتكامل التكنولوجيا مع أنظمة 

الدوائر التلفزيونية المغلقة والصوت؟
أمثلة على التكامل.
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اإلثباتالمشكلةالجانب

الخدمات المدارة خارجيًا

كيف ستتكامل معرفة الفني المختص 
اطلب معلومات وجدول االتصاالت المحلي مع خدمات مقدم الخدمة؟

والمسارات المطبقة مسبًقا.
ما هي خدمات االستبدال الفوري 
المطبق لألشخاص ذوي اإلعاقة؟

تأكد من إعادة تثبيت النسخ 
االحتياطية لملفات المستخدم.

ما هو شرط خدمات االستبدال الفوري 
المطبق على األشخاص ذوي اإلعاقة؟

تأكد من إعادة تثبيت النسخ 
االحتياطية لملفات المستخدم.

هل يمكن الوصول إلى األنظمة 
بواسطة مستخدمي التكنولوجيا غير 

القياسية؟

اسأل عن تفاصيل الوصول غير القياسي 
المقدم في عمليات التنفيذ السابقة.

هل سيتمكن المستخدمون من 
الوصول إلى ميزات لوحة التحكم؟

اطلب التأكيد من المزود.

هل يمكن الوصول إلى ملف تعريف 
المستخدم لميزات النفاذ عند تسجيل 
الدخول في أي وقت وفي أي مكان؟

اطلب تفاصيل عن كيفية تقديم ذلك.

نظام التشغيل

ما هي خيارات النفاذ المتوفرة في 
نظام التشغيل؟

اطلب التأكيد من المزود - استخدم 
التنفيذ غير النمطي لنظام التشغيل 

مايكروسوفت ويندوز كمعيار.
ما هو برنامج الوصول المتاح التابع 

لطرف ثالث؟
قائمة الطلبات لمجموعة من 

االحتياجات.
كيف سيسجل المستخدمون الذين 

ال يستخدمون لوحة المفاتيح أو غير 
المتعلمين الدخول إلى النظام؟

ابحث عن وصول بديل لتسجيل الدخول 
إلى الحسابات بما في ذلك التعرف 

على بصمات األصابع ولوحة المفاتيح 
الظاهرة على الشاشة.

التطبيقات

ما هو نطاق التطبيقات التي سيتم 
تشغيلها على النظام وهل ستعمل 

هذه الخيارات مع التكنولوجيا 
المساعدة؟

اطلب قائمة من فريق تكنولوجيا 
المعلومات وطابقها مع تلك المقدمة 

من المزود.
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اإلثباتالمشكلةالجانب

اإلنترانت أو النظام األساسي للتعلم

هل سيمتثل النظام األساسي لمعايير 
النفاذ؟

استخدم معايير رابطة الشبكة 
العالمية كنقطة انطاق – مع تأكيد 

االختبارات اليدوية.
كيف ستتم إدارة أي محتوى مجمع 
تم إنشاؤه للنظام األساسي – كيف 

سيتم ضمان قابلية النفاذ إلى 
المحتوى؟

حدد كيف سيتم دعم الموظفين وأي 
عناصر لقابلية النفاذ يمكن اختبارها 

تلقائًيا أثناء عملية اإلنشاء.

هل يمكن النفاذ إليها من قبل 
مستخدمي التكنولوجيا غير القياسية؟

انظر الخدمات المدارة خارجيًا.

هل ترخيص الشبكة للتكنولوجيا 
المساعدة مناسب؟

اطلب التسعير وتكاليف الدعم.

كيف سيتم الحفاظ على التكنولوجيا 
المساعدة بما يتماشى مع ترقيات 

نظام التشغيل والتطبيقات؟

ما هي المعرفة التخصصية التي 
ستكون متاحة.

هل برامج تشغيل التكنولوجيا 
المساعدة محملة مسبًقا على 

النظام؟

اطلب التأكيد من قائمة التشغيل 
المعتمدة.

تصميم المباني واألثاث

هل تتوفر مقابس طاقة ونقاط وصول 
للشبكة مناسبة لدعم التاميذ في 

جميع أنحاء بيئة المؤسسة؟

ينبغي أن تلبي المقابس مجموعة من 
االحتياجات وينبغي أن تشمل مقابس 

تحت األرض وبارتفاع الخصر.
هل األثاث قابل للنفاذ إليه وقابل 

للتعديل بشكل مناسب لاحتياجات 
الفردية؟

اطلب تفاصيل حول كيفية تعديل 
األثاث لسهولة االستخدام.

هل تم تحديد موقع التكنولوجيا 
لتسهيل النفاذ إليها؟

انظر إلى قيود المساحة لمستخدمي 
الكراسي الكهربائية وسهولة االنتقال 

من األجهزة المساعدة على الحركة 
إلى المقاعد.

هل تنعكس اإلضاءة على الشاشة أو 
تخلق وهًجا ال داعي له؟

اطلب تأكيًدا للمشكلة المأخوذة بعين 
االعتبار.

هل يمكن تعديلها محلًيا )مثل؛ إيقاف 
التشغيل(؟

اطلب تفاصيل بشأن التنفيذ السابق 
في بيئات االحتياجات المختلطة.

هل هناك مساحة كافية مسموح بها 
في مساحة العمل لتوجيه المعدات 
ولتعزيز نفاذ األشخاص ذوي القدرة 

المحدودة على الحركة؟
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الملحق 3
بيانات األداء 

الوظيفي
النفــاذ  EN 301 549 “متطلبــات  التاليــان؛  يوفــر المعيــاران 
تكنولوجيــا  وخدمــات  منتجــات  مــن  العامــة  للمشــتريات 
508 مــن  المعلومــات واالتصــاالت فــي أوروبــا”، والقســم 
إطــاًرا   ،1973 للعــام  المتحــدة  للواليــات  التأهيــل  قانــون 
ُيمكــن اســتخدامه لتحديــد النفــاذ إلــى تكنولوجيــا المعلومــات 
واالتصــاالت ألغــراض الشــراء. علــى الرغــم مــن تشــابههما فــي 
النطــاق والمحتــوى، يوصــى بعــدم تغييــر نصــا هذيــن البيانييــن 

أو خلطهمــا ومطابقتهمــا.

 “ EN 301 549 بيانــات األداء الوظيفــي مــن  األوروبيــة: 
متطلبــات النفــاذ للمشــتريات العامــة مــن منتجــات وخدمات 

تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي أوروبــا”

ــات . 1 ــات األداء الوظيفــي تهــدف هــذه البيان تلبيــة متطلب
المعلومــات  لتكنولوجيــا  الوظيفــي  إلــى وصــف األداء 
ــف  ــد وظائ ــن األشــخاص مــن تحدي ِك ــي ُتمَّ واالتصــاالت الت
عليهــا  والتعــرف  واالتصــاالت  المعلومــات  تكنولوجيــا 
وتشــغيلها والنفاذ إلى المعلومات المقدمة، بغض النظر 
عن القدرات الجســدية أو اإلدراكية أو الحسية. كما أن أي 
 إعاقــات في القدرة قــد تكون دائمة أو مؤقتــة أو ظرفية.

تفــي  التــي  واالتصــاالت  المعلومــات  تكنولوجيــا  إن 
قــد  بأنهــا  تعتبــر   13 إلــى   5 مــن  البنــود  بمتطلبــات 
الوثيقــة  يتوافــق مــع  النفــاذ  اســتوفت مســتوى مــن 
الحاليــة ويتســق مــع احتياجــات إمكانيــة نفــاذ المســتخدم 
الوظيفــي(. )بيانــات األداء   4.2 الفقــرة   المحــددة فــي 

ملحوظــة 1: إن العالقــة بيــن المتطلبــات مــن الفقــرات 5 إلــى 
13 واحتياجــات المســتخدم المتعلقــة بالنفــاذ منصــوص عليهــا 

)EN 301 549 V1.1.1 )2014-02)فــي المرفــق )ب
ملحوظة 2: ُيقصد بالفقرة 4.2 وصف احتياجات قابلية النفاذ 
للمســتخدم في النفــاذ إلى كامل الوظائــف وتوثيق المنتج أو 

الخدمة باستخدام التكنولوجيا المساعدة أو بدونها.
ملحوظــة 3: ســتعتمد وســائل تلبيــة احتياجــات المســتخدمين 
العديــد مــن اإلعاقــات علــى مجموعــة محــددة مــن  ذوي 
ــة احتياجــات المســتخدم بشــأن النفــاذ  اإلعاقــات. ويمكــن تلبي

عبــر العــودة إلــى عــدة فقــرات مــن 4.2.
ملحوظــة 4: تعتمــد احتياجــات إمكانيــة النفــاذ للعديــد مــن 
المســتخدمين علــى تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت التــي 
توفــر أســاليب تشــغيل محــددة. وإذا كان علــى المســتخدم 
تنشــيط الوضــع الذي يتوافــق مع احتياجــات النفــاذ الخاصة به، 
أو االنخراط به أو تبديله، فمن المتوقع أيًضا أن تتوافق طريقة 
ــه مــع احتياجــات  ــه أو تبديل تنشــيط هــذا الوضــع أو االنخــراط ب

النفــاذ للمســتخدم نفســها.
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بيانات األداء الوظيفي . 2

2.1 االستخدام بدون الرؤية 

عندمــا توفــر تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت 	 
أوضــاع تشــغيل مرئيــة يحتــاج بعض المســتخدمين 
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت لتوفيــر نمــط 

تشــغيل واحــد علــى األقــل ال يتطلــب رؤيــة.
ماحظــة: قد تســاهم واجهات المســتخدم الصوتية 

واللمســية فــي تلبية هــذا البند.

2.2 االستخدام برؤية محدودة 

المعلومــات واالتصــاالت  عندمــا توفــر تكنولوجيــا 
أوضــاع تشــغيل مرئيــة ســيحتاج بعــض المســتخدمين 
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت لتوفيــر ميــزات 
ِكــن المســتخدمين مــن االســتفادة بشــكل أفضــل  ُتمَّ

مــن رؤيتهــم المحــدودة.
ماحظة 1: يمكن أن يساهم التكبير وتقليل مجال الرؤية 
المطلــوب والتحكــم فــي التبايــن والســطوع والشــدة في 

تلبية هــذا البند.
الهامــة لواجهــة  الميــزات  عندمــا تعتمــد   :2 ماحظــة 
المســتخدم علــى إدراك العمــق، فــإن توفير طــرق إضافية 
ــد. ــة هــذا البن ــزات، قــد يســاهم فــي تلبي ــن المي ــز بي للتميي
ماحظــة 3: قــد يســتفيد المســتخدمون ذوي الرؤيــة 
المحــدودة أيًضــا مــن النفــاذ غيــر المرئــي )انظــر الفقــرة 2.1(.
ماحظــة 4: قــد تســاهم لوحــة المفاتيــح أو القلــم أو 
واجهــات المســتخدم التــي تعمــل باللمــس فــي تلبيــة هذا 

البنــد.

2.3 االستخدام بدون إدراك اللون 

المعلومــات واالتصــاالت  عندمــا توفــر تكنولوجيــا 
أوضــاع تشــغيل مرئيــة ســيحتاج بعــض المســتخدمين 
إلــى تكنولوجيا المعلومــات واالتصــاالت لتوفير وضع 

تشــغيل مرئــي ال يتطلــب إدراك المســتخدم للــون.
لواجهــة  الهامــة  الميــزات  تكــون  عندمــا  ماحظــة: 
ــم طــرق  ــي، قــد يســاهم تقدي ــز لون المســتخدم ذات ترمي

البنــد. تلبيــة هــذا  الميــزات فــي  بيــن  للتمييــز  إضافيــة 

2.4 االستخدام بدون قدرة السمع 

المعلومــات واالتصــاالت  عندمــا توفــر تكنولوجيــا 
ــاج بعــض المســتخدمين  أوضــاع تشــغيل ســمعية يحت
إلــى تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت لتوفيــر نمط 

تشــغيل واحــد علــى األقــل ال يتطلــب الســمع.
المرئيــة  المســتخدم  ماحظــة: قــد تســاهم واجهــات 

البنــد. واللمســية فــي تلبيــة هــذا 

2.5 االستخدام بقدرة سمع محدودة 

المعلومــات واالتصــاالت  عندمــا توفــر تكنولوجيــا 
أوضاع تشــغيل ســمعية ســيحتاج بعض المستخدمين 
إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتوفير ميزات 

صوتيــة محســنة.
ماحظــة 1: يمكــن أن يســاهم تحســين وضــوح الصــوت 
وتقليل الضوضاء في الخلفية وزيادة نطاق حجم الصوت 
وحجــم أكبــر للصــوت فــي نطــاق التــردد األعلــى فــي تلبيــة 

هــذا البنــد.
ماحظــة 2: قــد يســتفيد المســتخدمون ذوي الســمع 
المحــدود أيًضــا مــن الوصــول غيــر الســمعي )انظــر الفقــرة 
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2.6 االستخدام بدون القدرة الصوتية 

عندمــا تتطلــب تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت 
مدخــات صوتيــة مــن المســتخدمين ســيحتاج بعــض 
المستخدمين إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
لتوفيــر نمــط تشــغيل واحــد علــى األقــل ال يتطلــب 

منهــم إنتــاج مخرجــات صوتيــة.
ماحظــة 1: يغطــي هذا البنــد بدائل اســتخدام األصوات 
الــكالم والصفــارات  بمــا فــي ذلــك  المولــدة شــفهًيا، 

والنقــرات ومــا إلــى ذلــك.

2.7 االستخدام بتدخل يدوي محدود أو قوة محدودة 

عندمــا تتطلــب تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت 
إلــى  المســتخدمين  أفعــال يدويــة ســيحتاج بعــض 
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت لتوفيــر ميــزات 
تكنولوجيــا  اســتخدام  مــن  المســتخدمين  ِكــن  ُتمَّ
المعلومــات واالتصــاالت مــن خــال إجــراءات بديلــة ال 

تتطلــب التدخــل اليــدوي أو قــوة اليــد.
ماحظــة 1: تتضمــن أمثلــة العمليــات التــي قــد ال يتمكن 
المســتخدمون مــن تنفيذهــا، تلــك العمليات التــي تتطلب 
تحكًمــا دقيًقــا فــي الحركــة أو اإليمــاءات المعتمــدة علــى 
المســار أو القــرص أو التــواء المعصم أو اإلمســاك بإحكام 

أو األفعــال اليدويــة المتزامنــة.
ماحظــة 2: قــد يســاهم التشــغيل وحيــد اليــد وإدخــال 
المفتــاح المتسلســل وواجهات المســتخدم الكالمية في 

تلبيــة هــذا البنــد.
ماحظــة 3: لدى بعض المســتخدمين قــوة يد محدودة 
وقــد ال يتمكنــون مــن تحقيــق مســتوى القــوة الالزمــة 
إلجــراء عمليــة مــا. قــد تســاهم الحلــول البديلــة لواجهــة 
المســتخدم التــي ال تتطلــب قــوة اليــد فــي تلبيــة هــذا البنــد.
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2.8 استخدام ذا قابلية وصول محدودة   

المعلومــات  تكنولوجيــا  منتجــات  تكــون  عندمــا 
واالتصــاالت قائمــة بذاتهــا أو مثبتة ســيتعين أن تكون 
المســتخدمين. التشــغيلية فــي متنــاول جميــع  العناصــر 
ماحظــة: قــد يســاهم النظــر فــي احتياجــات مســتخدمي 
الكراســي المتحركــة ومجموعــة قامــات المســتخدم فــي 
وضــع العناصــر التشــغيلية لواجهــة المســتخدم، فــي تلبيــة 

هــذا البنــد.

 2.9 التقليل إلى الحد األدنى 
       من محفزات النوبات الحساسة للضوء 

واالتصــاالت  المعلومــات  تكنولوجيــا  توفــر  عندمــا 
أوضــاع تشــغيل مرئيــة يحتــاج بعــض المســتخدمين إلى 
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت لتوفيــر طريقــة 
تشــغيل واحــدة علــى األقــل تقلــل إلــى الحــد األدنــى 

إمكانيــة تحفيــر النوبــات الحساســة للضــوء.
ماحظــة: قــد يســاهم تقييــد المســاحة وعــدد الومضــات 

فــي الثانيــة فــي تلبيــة هــذا البنــد

2.10 االستخدام مع اإلدراك المحدود 

تكنولوجيــا  إلــى  المســتخدمين  بعــض  ســيحتاج 
المعلومات واالتصاالت لتوفير ميزات تجعلها أبسط 

وأســهل فــي االســتخدام.
ماحظــة 1: تهــدف هــذه الفقــرة إلــى تضميــن احتياجات 
األشــخاص ذوي القدرات اإلدراكية واللغوية والتعليمية 

المحدودة.
ماحظــة 2: التوقيتــات القابلــة للضبــط واإلشــارة إلــى 
الخطــأ واالقتــراح وترتيــب التركيــز المنطقــي هــي أمثلــة 
علــى ميــزات التصميــم التــي قــد تســاهم فــي تلبيــة هــذا 

البنــد.

2.11 الخصوصية 

عندمــا توفــر تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت 
إلــى  للنفــاذ ســيحتاج بعــض المســتخدمين  ميــزات 
الحفــاظ علــى خصوصيتهــم عنــد اســتخدام ميــزات 
ــا المعلومــات واالتصــاالت الموفــرة ألجــل  تكنولوجي

النفــاذ.
ماحظــة: تمكيــن توصيــل ســماعات الــرأس الشــخصية 
لالســتماع الخــاص وعــدم توفيــر نســخة منطوقــة مــن 
األحــرف التــي يتــم إخفاءهــا وتمكيــن المســتخدم مــن 
القانونيــة والماليــة والشــخصية  البيانــات  التحكــم فــي 
لهــي أمثلــة علــى ميــزات التصميــم التــي قــد تســاهم فــي 

تلبيــة هــذا البنــد.

األميركــي: قانــون التأهيــل األمريكــي لعــام 1973. معاييــر 
القســم 508 لتكنولوجيــا المعلومــات واإللكترونيات – الجزء 

الفرعــي ج – معاييــر األداء الوظيفــي

1194.31 معايير األداء الوظيفي. 

)أ( ســيتم توفيــر نمط تشــغيل واســترجاع للمعلومــات واحد على 
األقــل ال يتطلــب الرؤيــة مــن قبــل المســتخدم، أو ســيتم تقديــم 
الدعــم للتكنولوجيــا المســاعدة التــي يســتخدمها المكفوفون أو 

ضعــاف البصــر.

)ب( ســيتم توفيــر نمــط تشــغيل واســترجاع للمعلومــات واحــد 
علــى األقــل ال يتطلــب حدة بصريــة أكبر مــن 20/70 فــي الصوت 
ــر، يعمــالن مًعــا أو بشــكل مســتقل، أو  ومخــرج الطباعــة المكبَّ
ســيتم توفيــر الدعــم للتكنولوجيــا المســاعدة التــي يســتخدمها 

األشــخاص الضعــاف بصرًيــا.

)ج( ســيتم توفيــر نمــط تشــغيل واســترجاع للمعلومــات واحــد 
على األقل ال يتطلب ســماع المســتخدم، أو ســيتم توفير الدعم 
للتكنولوجيا المساعدة التي يستخدمها الصم أو ضعاف السمع.

)د( عندمــا تكــون المعلومــات الصوتيــة هامــة الســتخدام منتــج 
ما، ســيتم توفير نمط تشــغيل واســترجاع للمعلومات واحد على 
ــر دعــم ألجهــزة  األقــل بصــورة ســمعية محســنة، أو ســيتم توفي

الســمع المســاعدة.

)هـــ( ســيتم توفيــر نمــط تشــغيل واســترجاع للمعلومــات واحــد 
علــى األقــل ال يتطلــب كالم المســتخدم، أو ســيتم توفيــر الدعم 
للتكنولوجيا المساعدة التي يستخدمها األشخاص ذوو اإلعاقة.

)و( ســيتم توفير نمط تشــغيل واســترجاع للمعلومات واحد على 
األقــل ال يتطلــب تحكًمــا دقيًقــا فــي الحركــة أو أفعــال متزامنــة، 

وســيكون قابــاًل للتشــغيل بوصــول محــدود وقــوة محدودة
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الملحق 4
مثال على نموذج 

نفاذ المنتج

قد يتــم إرفاق النموذج التالي إلمكانيــة النفاذ إلى المنتج في 
طلــب تقديــم العطــاءات إلكماله مــن قبــل المــورد. وينبغي أن 
يعتمــد تنســيق أي مــن هــذه النمــاذج إلــى أقصــى حــد ممكــن 
علــى نمــوذج مماثــل يســتخدم فــي مناطــق أخــرى، وذلــك 
لاســتخدام مــع المعاييــر المذكــورة فــي الملحــق ب. ويعتمــد 
المثــال التالــي علــى “نمــوذج النفــاذ إلــى المنتجــات الحكومية” 
المقــدم مــن معالــج المشــتريات القابلــة للنفــاذ علــى الموقــع 

اإللكترونــي 

 http://buyaccessible.gov

وينبغي أن يتضمن النموذج، كحد أدنى:

إشــارة واضحــة إلــى المنافســين فــي عمليــة الشــراء التــي 	 
سيســتخدم النمــوذج ألجلهــا.

إشارة واضحة إلى موضوع الشراء.	 

ــات 	  ــه متطلب ــذي ُأخــذت من ــار ال ــى المعي إشــارة واضحــة إل
النفــاذ.
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النموذج يبدأ من هنا 

 إمكانية النفاذ إلى المنتج من أجل 
]اسم المنافس وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي 

سيتم شراؤها[

جدول موجز

يقــدم هــذا الجــدول ملخًصــا لجميــع األقســام ذات الصلــة مــن 
المعيــار ]اســم المعيــار فــي الملحــق ب الــذي ُأخــذت األحــكام 

منــه[

يتضمــن العمــود األول جميــع أقســام المعيــار التــي قــد 	 
تنطبــق علــى أي منتــج. يظهــر إجمالي عــدد األحــكام داخل 

كل قســم مــن المعيــار بيــن قوســين.

يحدد العمود الثاني العدد اإلجمالي لألحكام التي تنطبق 	 
عــادة على منتج من هذا النوع. قد ال تكون بعضها ميزات 
ــج المــورد أو علــى العكــس مــن ذلــك، والبعــض اآلخــر  منت
غيــر المشــار إليــه قــد يكــون ميــزات لمنتــج المــورد أو إذا 
كان المنتــج يتضمــن ميــزات إضافيــة، فيجــب أيًضــا مراعــاة 

إمكانيــة النفــاذ إلــى هــذه الميــزات.

يرجى
 التوضيح

 

إجمالي عدد الشروط 
المدعومة

ماحظات إجمالي
 الشروط
المطبقة

]على سبيل المثال
القسم 508،

]EN 301 549 
أقسام المعيار

غير  جزئية  كلية 

القسم
]××.××[

]اسم القسم[
)]عدد[

الشروط(

]الرقم[ القسم
]××.××[

]اسم القسم[
)]عدد[

الشروط(

القسم
]××.××[

]اسم القسم[
)]عدد[

الشروط(

]الرقم[ القسم
]××.××[

]اسم القسم[
)]عدد[

الشروط(

إلخ إلخ إلخ

العمــود الثالــث مخصــص للماحظات العامة حول أقســام 	 
ــع المنتجــات وبعضهــا  ــى جمي ــق عل ــار. بعضهــا ينطب المعي

خــاص بمنتــج.

العمــود الرابــع هــو عبــارة عــن ملخــص الســتجابة البائــع 	 
لألحــكام الســارية والميــزات اإلضافيــة للمنتــج من أقســام 

المعيــار.

العمــود الخامــس هــو المــكان الــذي يمكــن للبائــع أن يشــير 	 
فيه إلى تفســيرات ألي من األعمدة السابقة، على سبيل 
المثــال هنــاك اختافــات بيــن األحــكام الســارية المتوقعــة 

وميــزات المنتــج الفعلية.
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يرجى التفسير كيف تلبي تكنولوجيا 
المعلومات واإللكترونيات 

هذا المتطلب؟

ماحظات منطبق نص الشرط

]متطلب
النفاذ

المأخوذ من
المعيار المذكور

في الملحق ب –
يمأله المورد[

ــــــــــــــــــــــــ كلًيا
ــــــــــــــــــــــــ جزئًيا

ــــــــــــــــــــــــ ال ]يمأله
المورد[ ]يمأله

المورد[

]نعم/ال – 
تمأله
الهيئة

المشترية[

]متطلب
النفاذ

المأخوذ من
المعيار المذكور

في الملحق ب –
يمأله المورد[

ــــــــــــــــــــــــ كلًيا
ــــــــــــــــــــــــ جزئًيا

ــــــــــــــــــــــــ ال 
]متطلب

النفاذ
المأخوذ من

المعيار المذكور
في الملحق ب[

]نعم/ال[
]متطلب

النفاذ
المأخوذ من

المعيار المذكور
في الملحق ب[

ــــــــــــــــــــــــ كلًيا
ــــــــــــــــــــــــ جزئًيا

ــــــــــــــــــــــــ ال 

]نعم/ال[ ]متطلب
النفاذ

المأخوذ من
المعيار المذكور
في الملحق ب[

 الجزء الفرعي ب 
المعايير الفنية 

مالحظة. 
القيمــة  فــإن  الشــرط،  النطبــاق  احتماليــة  هنــاك  كان  إن 

“نعــم” هــي  االفتراضيــة 
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الملحق 5-9
خطوات لشراء تكنولوجيات 

المعلومات واالتصاالت 
القابلة للنفاذ من أجل التعليم 

الشامل )المبادرة العالمية 
لتكنولوجيات المعلومات 

)G3ict واالتصاالت الشاملة
إن الهــدف مــن اإلجــراءات والقائمــة المرجعية التاليــة هو دعم 
المؤسســات التعليمية مــن أجل تحقيق التزام أقــوى بإمكانية 
النفــاذ فــي مشــتريات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت 
الخاصــة بهــم مــن خــال تســع خطــوات. وُتعــدُّ المشــتريات 
ــكل مــن  ــة ل واحــدة مــن أهــم أدوات السياســة وأكثرهــا فاعلي
هيئــات التعليــم الوطنيــة ومناطــق المــدارس المحليــة. كمــا 
أن لمتطلبــات الشــراء تأثيــر كبيــر علــى العديــد مــن المجــاالت، 
بمــا فــي ذلــك ســلوك األســواق والشــركات الفرديــة وحيــاة 
علــى  خــاص  بشــكل  ينطبــق  وهــذا  وأســرهم،  المتعلميــن 

األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
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الوصف اإلجراءات

في المرحلة األولى، من المفيد إنشاء مجموعة عمل من أصحاب المصلحة لضمان تكوين 
الفهم المشترك عبر المنظمة، ومالحظة جميع االحتياجات وزيادة الوعي:

حدد أصحاب المصلحة في عملية شراء تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.	 
أنشئ مجموعة عمل مؤلفة من أصحاب المصلحة: المسؤولون عن المشتريات 	 

وكبير موظفي اإلعالم أو موظفو تكنولوجيا المعلومات والمتخصصون في النفاذ 
والمتخصصون في التميز األكاديمي والمسؤولون والمعلمون أو األساتذة والمعالجون 

وغيرهم من المتخصصين في دعم التعليم، إلخ. وُيمكن أخذ أولياء أمور الطالب ذوي 
اإلعاقة أيًضا بعين االعتبار باإلضافة إلى مستخدمي التكنولوجيا.

قم بتكوين فهم ولغة مشتركة من خالل تنظيم تدريب على نفاذ تكنولوجيا المعلومات 	 
واالتصاالت في البيئة التعليمية.

اضمن حصول المجموعة على الموارد الالزمة لالشتراك في العملية.	 
تأكد من مشاركة المجموعة حسب االقتضاء واإلمكان في جميع مراحل عملية الشراء، 	 

بما في ذلك صياغة الدعوة لتقديم العطاءات أو طلب تقديم العروض وتقييم عروض 
العطاءات وعقد االجتماعات مع البائعين، إلخ. إنه من الضروري بحد أدنى، إبقاء جميع 

أصحاب المصلحة على علم بالتقدم المحرز.

1. المنظمة ورفع الوعي

لتحسين الفهم العام لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت القابلة للنفاذ من أجل المشهد 
التعليمي، قم بتقييم االحتياجات وتقييم ما يمكن أن يقدمه السوق:

كن على دراية بسياسات المشتريات وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الوطنية 	 
واإلقليمية الحالية ومعايير قابلية النفاذ الدولية والوطنية، بما في ذلك نهج التصميم 

العالمي والمبادئ التوجيهية للتشغيل البيني والمبادئ التوجيهية للمشتريات.
قم باإلشارة إلى قاعدة بيانات الموارد الوطنية إلمكانيات مشتريات تكنولوجيا 	 

المعلومات واالتصاالت الشاملة، إن وجدت.
تحقق مما إذا كانت هناك مراكز موارد للتكنولوجيا المساعدة التي قد يمكنها أيًضا 	 

تقديم المشورة بشأن قابلية النفاذ.
ابحث في تجربة مؤسسات نظام التعليم األخرى مع حلول تكنولوجيا المعلومات 	 

واالتصاالت المختلفة وشركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
رتب مراجعة للطالب لتقييم البيئة التعليمية واحتياجاتها في جميع أنحاء البالد أو في 	 

مؤسسة نظام تعليمي واحدة.
قيم الوضع الحالي للنظام البيئي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لمؤسسة تعليمية 	 

للتحقق من تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت التي اشتروها بالفعل وما إن كانت 
قابلة للنفاذ.

ضع قائمة باحتياجات النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لمؤسسة نظام 	 
تعليمي، والتي ستفيد جميع المتعلمين.

تفاعل مع البائعين والموردين وتعرف على ما هو متوفر في السوق.	 

2. التدقيق والبحث
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الوصف اإلجراءات

ناقش مع البائعين استراتيجيات النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وأساليبها 
والتزامها. أشر إلى وثيقة المبادرة العالمية لتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت الشاملة 

ومشتريات تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت من أجل التعليم الشامل:
قم بتوجيه إشراك بائعي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للحصول على نصائح حول إجراء 

حوار أكثر جدوى حول النفاذ مع البائعين: 

م سلسلة من االجتماعات مع البائعين المختارين على أنهم يستوفون معايير النفاذ 	  نظِّ
في الدعوة لتقديم العطاءات/طلب تقديم العروض.

وضح كيف يمكن استخدام منتجات البائعين لتلبية احتياجات ومتطلبات النفاذ المحددة.	 
اطرح أسئلة بخصوص خبرة البائع في النفاذ وما هي العمليات التجارية التي تضمن نفاذ 	 

المنتجات.
اطلب عروًضا توضيحية لمنتج البائع ضمن الضبط المخطط مع التركيز على نفاذه 	 

وتطبيقه لحاالت االستخدام المختلفة بما في ذلك االستخدام الفردي والتعاوني.

3. إشراك البائعين في 
المناقشة

أرسل إلى البائعين المحتملين التفاصيل الدقيقة للمنتج أو الخدمة المطلوبة، بما في 	 
ذلك متطلبات النفاذ وشروط عملية الشراء.

تأكد من وضوح معايير النفاذ، وأضف مراجع إلى المستندات اإلرشادية لتثقيف البائعين 	 
وزيادة وعيهم.

اطلب دلياًل، كتقرير المطابقة، إلثبات وجود توافق مع معايير النفاذ.	 
اطلب شهادات التنفيذ الناجح للمنتجات القابلة للنفاذ.	 
وضح أن االلتزام بمعايير النفاذ هو شرط لنجاح الطلبات، وسيتم تضمينه في العقد 	 

النهائي.

4. الدعوة لتقديم العطاءات/
طلب تقديم العروض

استخدم هذه المرحلة كفرصة إضافية إلشراك البائعين في مناقشات مثمرة بشأن 	 
النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

م استجابة كل مورد في مقابل المعايير المنصوص عليها في الدعوة لتقديم 	  قيِّ
العطاءات.

اطلب من البائعين التصريح ذاتًيا عن كيفية استيفائهم لمعايير النفاذ في تقرير التوافق 	 
واجعله اختيارًيا لهم، لتضمين معلومات تكميلية مثل األدلة الداعمة أو تقييمات الطرف 

الثالث، إلخ.

5. تقييم العطاءات

تأكد من أن المنتجات تفي بالمعايير المنصوص عليها في العطاء.	 
إذا كانت لديك مخاوف بشأن قابلية االستخدام، انظر في مطالبة البائع بالسماح لبعض 	 

المستخدمين ذوي اإلعاقة داخل مؤسستك باختبار المنتج أو الخدمة أو تجربتها.
6. تقييم المنتجات
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الوصف اإلجراءات

حدد عملية معالجة استثناءات المعايير والمتطلبات.	 
وافق على إجراءات التركيب والدعم مع التأكد من تغطية النفاذ بواسطة فريق البائع 	 

المخصص للدعم.
قم بتضمين جميع المعلومات ذات الصلة بشأن ضمانات النفاذ واالختبار والتسليم.	 
قم بتضمين شرط التعقيبات من كل من البائعين والمستخدمين.	 
م معايير النفاذ المتفق عليها تعاقدًيا.	  ضع في االعتبار شرط عدم الدفع إذا لم ُتسلَّ

7. إدارة العقود

لضمان وصول جميع المتعلمين بشكل متكافئ إلى التعليم وزيادة مردود االستثمار، من 
المهم ضمان التركيب الكامل وفي الوقت المناسب لمشتريات تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت القابلة للنفاذ:

ناقش مع البائعين الوصول إلى موادهم التدريبية وفرص التدريب عبر اإلنترنت وخارجه.	 
قدم مالحظات للبائعين حول تركيب منتجاتهم واستخدامها حتى يتمكنوا من تحسينها.	 
انضم إلى مجتمعات تشارك المعرفة.	 
ابني شراكات مع البائعين والمؤسسات التعليمية واألكاديمية األخرى والمجتمع 	 

المدني وابدأ المناقشات وشارك في الحوارات.

8. التركيب

لضمان استفادة مؤسسة تعليمية بشكل كامل من استثماراتها في تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت القابلة للنفاذ، فكر في توفير التدريب والتوجيه لجميع أصحاب المصلحة، بما 

في ذلك الموظفين والمعلمين والمتعلمين وأولياء األمور:

م االحتياجات التدريبية لكافة مجموعات أصحاب المصلحة.	  قيِّ
ضع خطة تدريب على النفاذ.	 
أشرك البائعين وكذلك األشخاص ذوي اإلعاقة في تطوير وتقديم المواد التدريبية.	 
ضع في اعتبارك خيار “تدريب المدرب” لتوسيع نطاق الخطة والوصول إلى جمهور 	 

أوسع
اطلب التعقيبات وادمجها في خطة التدريب.	 
م التدريب على أساس منتظم.	  ث وقدِّ حدِّ

9.التعليم والتدريب
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