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 تمهيد

معلومات  أُعد لتسهيل إنتاج) OER(مورد تعليمي مفتوح هي ملعلومات بشأن إتاحة الوصول إىل ااملبادئ التوجيهية 
كل املعلومات إىل تقدمي  هذه املبادئ التوجيهية  وال ترميخاص.  بوجه مالتعلّ لتسهيل و  ،عام ميكن الوصول إليها بوجه

تلخيص املوارد بل ترمي إىل ، املوضوع كل جوانب هذا  تغطيةأو عن إمكانية الوصول إىل خمتلف املواد واملضامني  املتوافرة
 املعلومات واالتصاالت تتكنولوجيااملختصني بلخرباء غري ل وهو أمر قد يكون جمدياً  وتوفري روابط إليها،املوجودة املفيدة 

)ICTs.( 

يف جمال التعليم الذين يعملون واملؤسسات املهنيني دعم عمل املمارسني هو املبادئ التوجيهية  هذه الغرض من إعدادو 
واخلطوات اليت تتيح  .هامنحتمًا يستفيدون سالدارسني الذين حيتاجون إليها و  لكل إليهاالوصول  يسهللتوفري معلومات 

فإن هذه املبادئ  ،لذلكو . تطبيقها على خمتلف أنواع املعلوماتي خطوات ميكن معلومات ميكن الوصول إليها هإنتاج 
 .بصيغ خمتلفةمعلومات ميكن الوصول إليها  إنتاج الذين يرغبون يفاألفراد أو املؤسسات  كلالتوجيهية تدعم  

تشدد الدولية اليت السياسات األوروبية و  اتيف السياسفرتد بوضوح شديد  ،جيهيةاملبادئ التو هذه إعداد  أما مسوغات
هلذه  اً ملخص "ICT4IAL"ملشروع  املوقع اإللكرتوينيتضمن و املعلومات حق من حقوق اإلنسان.  الوصول إىلعلى أن 

 .اهلامةالسياسات 

 املبادئ التوجيهية ما يلي: وتتضمن

من  أُعدتاليت  والفئةاملبادئ التوجيهية ومعلومات عن نطاق للمصطلحات الرئيسية،  وتعريفمقدمة عامة،  −
 ؛أجلها

 ؛تتعلق بذا املوضوعتوصيات وموارد  وال سيما ،املعلومات والوسائط إلتاحة الوصول إىل املقرتحةاخلطوات  −

 ؛املرجعية اليت تتيح التحقق من إمكانية الوصول إىل املضامني يف صيغ حمددة لقوائمعلى اأمثلة  −

 .املهمةعملية للمصطلحات  تعاريفم شامل يقدّ  مسرد −

يف الواردة باع املبادئ التوجيهية عند اتّ فكل منهما األخرى. عمليتني تدعم  خطوتني على املبادئ التوجيهية  وتشتمل
ألن إمكانية الوصول إىل  املعلومات، تصبح اخلطوة الثانية أيسرخمتلفة من الوصول إىل أنواع  إلتاحةطوة األوىل اخل

 .تكون قد باتت متاحة خمتلفة وسائطاملعلومات لغرض استخدامها يف 

 .أكثر تعمقاً معلومات  توفرموارد فضًال عن الواجب اختاذها  التدابريم املبادئ التوجيهية إرشادات بشأن تقدّ و 

http://ict4ial.eu/
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وميكن السياقات والتطورات التكنولوجية اً يسهل تكييفه مع خمتلف مفتوح اً تعليمي مورداً عت املبادئ التوجيهية لتكون وضِ و 
 .الوقتمع  تطوير استخدامه

د موار إىل املسرد أو روابط  يف ةرئيسيال اتصطلحلبعض امل توفر شرحاً أقسام املبادئ التوجيهية روابط  وترد يف مجيع
 خارجية.

إلتاحة الوصول إىل املعلومات واالتصاالت "تسخري تكنولوجيا عدت هذه املبادئ التوجيهية من خالل مشروع أُ و 
 .للمفوضية األوروبيةالتابع  م مدى احلياةبرنامج التعلّ  شارك يف متويله، الذي )ICT4IAL( م"ملعلومات عند التعلّ ا

http://www.ict4ial.eu/
http://www.ict4ial.eu/
http://ec.europa.eu/education/tools/llp_en.htm
http://ec.europa.eu/index_en.htm
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 للمبادئ التوجيهية مقدمة واألساس المنطقيال

التعّلم،  ألغراضستخدم معلومات تُ  ينتج، أن الذي نعيش فيه اليوم االبتكار التقين يف عصرقد يستطيع كل شخص، 
 يدركأن  مع ذلكوجيب . إتاحة الوصول إىل املعلومات سبل يف اً كل شخص خبري   من غري الضروري أن يكونلكن و 

 ستخدمة لتقدميها.املالطريقة األشخاص بسبب  لبعض تكون متاحةقد ال  املعلوماتاجلميع أن 

 :مبا يلي اً ) حاليWHOمنظمة الصحة العاملية ( وتفيد

 ؛أشكال اإلعاقة شكًال منمن سكان العامل، يعانون تقريباً  ٪١٥ أو ما ميّثلمليار شخص،  علىما يزيد أن  −

يف القيام كبرية مليون شخص من البالغني يعانون صعوبات   ١٩٠و ماليني ١١٠بني يرتاوح ما أن  −
 بأنشطتهم؛

صحية  مبشكالتاإلصابة حاالت  بسبب ارتفاعو  تقّدم السكان يف السنبسبب تزداد معدالت اإلعاقة أن  −
 ).WHO, 2014( ، على سبيل املثال ال احلصرمزمنة

 .تكن سهلة املنالالوصول إىل املعلومات، ما مل عن ٪ من سكان العامل ١٥ارب ما يق ويعجز

األشخاص  فئة هذه املبادئ التوجيهية إىليف  "االحتياجات اخلاصة ذويأو /و ذوي اإلعاقة الدارسون من"وتشري عبارة 
هذه الصياغة املصطلحات  وتراعي. املعلومات الوصول إىلتيسري من  أن يستفيدوا ميكن احملتملني الذين نياملستهدف

ة مع املربم) واالتفاقات ٢٠٠٦ ،UNCRPD( قوق األشخاص ذوي اإلعاقةحلاتفاقية األمم املتحدة املستخدمة يف 
"ذوي  اليت تشملها عبارة ضافيةاإلحتياجات اال ذويجمموعة الدارسني  ذلك ألن، ICT4IAL مبشروع املعنينيركاء الش

األمم املتحدة اتفاقية  يف من جمموعة األشخاص املصابني بإعاقة حسب التعريف الوارد أوسع هياالحتياجات اخلاصة" 
 األشخاص ذوي اإلعاقة. قوقحل

ذلك، إىل  إضافةً و . وتبادهلا باستخدام ما يتوافر من أدوات تكنولوجيةاملعلومات  إنتاجلكثريين ا اليوم بإمكان أصبحو 
واستخدامها. وال يتطلب  ميكن للجميع الوصول إليها وثائق إعدادمعرفة كيفية  األشخاصهلؤالء  عديدة تتيحتوجد موارد 

من  األشخاص ذوي اإلعاقة و/أو ذوي االحتياجات اخلاصة سبل متكنييف  اً للمعلومات خبري  منِتجكل   أن يصبحذلك 
 املعلومات إمكانية الوصول إىلحد أدىن من  يتطلب سعي كل منتجي املعلومات إىل ضمان بل، الوصول إىل املعلومات

 .ثناءبال است مجيع املستخدمنيلصاحل 

من  مجيع املستخدمنيمتّكن بطريقة  ،خاص بوجهم ألغراض التعلّ وتوفريها  ،عام بوجهتوفري املعلومات  الضروريومن 
 الدارسني من ذوي اإلعاقة و/أو ذوي االحتياجات اخلاصةيضع الوصول إليها يصعب توفري معلومات ف. الوصول إليها

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/en/
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
http://www.ict4ial.eu/partners
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 ومتنعهم منألشخاص ال توفر أفضل دعم ممكن لالوصول إليها يصعب املعلومات اليت كما أن . إضايف عائقأمام 
 .يف تبادهلااملشاركة من االستفادة من تبادل املعرفة و 

ملعلومات عند إىل االوصول إلتاحة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت "تسخري  ت يف إطار مشروععدّ ، أُ ومن هذا املنظور
 الوصول إليها.ميكن للجميع مواد  إنتاجيف املهنيني جمموعة من املبادئ التوجيهية لدعم املمارسني  "التعّلم

إىل  ميكن استخدامه جمانًا وإعادة حتديد أغراضه،) OER( اً مفتوح اً تعليمي اً مورد بوصفها ،هذه املبادئ التوجيهية وترمي
 وتبادهلا باستخدام الوصول إليها ميكنمعلومات  تتيح هلم إنتاجعملية بسيطة و  بإرشادات تزويد منتِجي املعلومات

 بصفةستكون مفيدة  علماً بأ�ا، املنتجةملبادئ التوجيهية على مجيع أنواع املعلومات اهذه ميكن تطبيق و . املتاحة سائطالو 
من املعلومات  إتاحة الوصول إىلغرض لاالحتياجات اخلاصة عند تطبيقها ذوي ذوي اإلعاقة و/أو من للدارسني  ةخاص
 التعّلم. أجل

ذوي اإلعاقة و/أو ذوي االحتياجات اخلاصة من للدارسني  مفيدةالوصول إىل املعلومات ليست  إمكانيةومع ذلك، فإن 
�ج شامل وال تركز على أيضًا على املبادئ التوجيهية  تقوم ا،لذو للدارسني كافة.  مفيدةفحسب، بل ميكن أن تكون 

 األشخاص ذوي اإلعاقة وحدهم.

 يمكن الوصول إليها"؟التي معلومات ال" بعبارةما المقصود 

من اتفاقية األمم  ٩املادة يف  التعريف الواردهذه املبادئ التوجيهية هو  املستخدمة يف" الوصول إمكانية" املقصود بعبارة
 :على النحو التايلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، حلاملتحدة 

التدابري املناسبة اليت تكفل إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة، على قدم املساواة مع غريهم، إىل البيئة … 
 ،تكنولوجيات ونظم املعلومات واالتصال، مبا يف ذلك تاملادية احمليطة ووسائل النقل واملعلومات واالتصاال

 لعامة اجلمهور أو املقدمة إليه، يف املناطق احلضرية والريفية على السواءواخلدمات األخرى املتاحة  واملرافق
 ).١١ ، الصفحة٢٠٠٦املتحدة،  األمم(

تركز املبادئ و . عديدة ماديةعوامل  فضًال عناحمليطة البيئة رتبطة باملالعوامل من الكثري  يغطيوهذا مفهوم أوسع نطاقًا 
 الوصول إىل املعلومات. إمكانية هيإطار هذا التعريف،  يف ةواحد فكرةالتوجيهية على 

هذه  تركزو . موضوع معّني شأن ب تُنقلرسالة أو بيانات أي سياق املبادئ التوجيهية إىل  يف "املعلومات" كلمة وتشري
 تعليمية.ال اتبيئالالدارسني وبناء املعرفة يف  لتثقيفعلى هدف تبادل الرسائل  تركيزاً خاصاً املبادئ التوجيهية 

https://www.european-agency.org/agency-projects/ict4ial
http://www.ict4ial.eu/
http://www.ict4ial.eu/
http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=269
http://www.un.org/arabic/commonfiles/convoptprot-a.pdf
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والصور واملواد الصوتية ومقاطع الفيديو.  وصأنواع خمتلفة من املعلومات هي النصإىل هذه املبادئ التوجيهية وتتطرق 
 املتوافرة على، واملوارد اإللكرتونية الوثائقخمتلفة، مثل وسائط  باستخدام أو توفريهاهذه األنواع من املعلومات ميكن تبادل و 

 املطبوعة. واملواد ،اإلنرتنت، ومقاطع الفيديو

 .بصورة متزامنةعلى أنواع خمتلفة من املعلومات  عادةً الوسائط  وحتتوي هذه

 حتريرباستخدام برامج  ةنمعيّ  صيغة مجعها يفحتويل املعلومات أو  كيفيةبادئ التوجيهية  امل تعاجلالوسائط، بفيما يتعلق و 
 . تقدميها إليهللمستخدم أو  وكيفية توفريهاالنصوص (على سبيل املثال) 

 احلصر): ال(على سبيل املثال التالية أنواع املواد ينطبق ذلك على  ويف جمال التعليم،

 ؛املواد التعليمية −
 ة؛الدراسي اتاملقرر  مضامني −
  ة؛الدراسي اتاملقرر  توصيفات −
 ؛ونظم التسجيلالتسجيل بيانات  −
 ية؛البحث املواد −
 ات؛واملكتب اتاملواقع اإللكرتونية للجامع −
 ؛الكتالوجات واملستودعات −
 م.التعلّ  وبرامج م اإللكرتوينالتعلّ برجميات  −

الوصول إىل  والدارسني نيستخدمامللكل  تتيح صيغبأ�ا معلومات مقدمة يف  الوصول إليها ميكناملعلومات اليت ف تعرَّ و 
ويف احلاالت املثلى، ). قوق األشخاص ذوي اإلعاقةحلاتفاقية األمم املتحدة "على قدم املساواة مع غريهم" ( املضمون
 معلومات:اليت ميكن الوصول إليها" املعلومات تكون "

 بسهولة؛ فهم بنية املضمونلكل املستخدمني والدارسني  تتيح −
العينني و/أو األذنني و/أو مثل استخدام خمتلفة إدراك  وسائل من خاللواستيعابا بفعالية  التعرف إليهاميكن  −

 األصابع.

ألشخاص ذوي ا تتعلق بتمكنيالوصول فإمكانية  ".مإمكانية االستخدا" عن مفهوم "الوصول "إمكانية مفهوم وخيتلف
 ،إمكانية االستخدام. أما على قدم املساواة مع غريهممن الوصول إىل املعلومات اإلعاقة و/أو ذوي االحتياجات اخلاصة 

 وجمدية ومرضية للمستخدم.جتربة فعالة  بضمان فتتعلق

http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
http://www.w3.org/WAI/intro/usable
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ولكن . هسهل حتقيقي ال اً مثالي اً أمر أو دارس لكل مستخدم  ٪١٠٠لوصول إىل املعلومات بنسبة اعترب إتاحة تُ و 
 للمستخدم أي بطريقة تتيح، املضمون متّكن املستخدم من تكييفبطريقة وتبادهلا املعلومات  إنتاج ختولنا جياالتكنولو 
 الحتياجاته. اً وفق املضمونتغيري 

ميع جل تعريف املسردويتضمن . الوصولتتعلق بإمكانية عديدة إضافية وترد يف خمتلف أجزاء هذا املنشور مصطلحات 
 .املهمةاملصطلحات 

 هذه المبادئ التوجيهية؟ ُأعدتلمن 

 يف هاو/أو استخدام هاأو توزيع هاأو نشر املعلومات  بإنتاج تعىنأي شخص أو مؤسسة  إىلهذه املبادئ التوجيهية  تتوجه
 التايل ذكرهم:املعلومات  يمقدمِ احلصر،  العلى سبيل املثال  ،ذلك ويشملبيئة تعليمية معّينة. 

 موظفو املدارس؛ −
 ات؛أمناء املكتب −
 ات؛موظفو اجلامع −
 موظفو االتصاالت؛ −
 ؛الناشرون −
 جمموعات الدعم واملنظمات غري احلكومية. −

م للمعلومات  أي منِتج استطاعةأنه على الرغم من  وجتدر اإلشارة إىل لتحسني إمكانية عديدة  تدابري استهاللأو مقدِّ
صورة م بالتعلّ  معلومات ميّسرة ألغراضو  ة،عام بصورةتوفري معلومات ميكن الوصول إليها  فإن، املضامنيالوصول إىل 

 :األطراف املعنية تشمل مثالً اجلهات التاليةإشراك جمموعة أكرب من قد يتطلب  ة،خاص

سياسات ترمي إىل ووافقوا على  النهوج السهلة التطبيقيدعمون  ممن يف املدارس واجلامعات اتالقرار  صانعو −
 ؛إتاحة الوصول إىل املعلومات

برامج ميكن الوصول إليها على اإلنرتنت، سؤولون عن إنشاء املوخرباء تكنولوجيا املعلومات  علماء احلاسوب −
 .تتيح تبادل املعلومات السهلة املنالأدوات ومواقع ومستودعات  فضالً عن

املتخصصني يف جمال تكنولوجيا املعلومات غري املهنيني املمارسني  الفرص اليت متّكنالتوجيهية على  املبادئتركز و 
 إىل الوصول إتاحة"مشروع وصيغت يف إطار معلومات ميكن الوصول إليها داخل بيئات عملهم.  إنتاج واالتصاالت من

الوصول إىل  املعنية ملساعدتا على تيسريملؤسسات تتوجه إىل ا توصيات "احلياة مدى التعّلم أجل من املعلومات
 .ؤسسياملستوى املعلومات على امل

https://www.european-agency.org/agency-projects/i-access
https://www.european-agency.org/agency-projects/i-access
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 الدعم المقدم من خالل المبادئ التوجيهية؟ هوما 

يف تطبيقها  كيفية العملية علىبعض األمثلة  بل تقّدم، حمددة إىل مضامني أو سياقاتاملبادئ التوجيهية  ال تتطرق هذه
 .ظروف تعّلم خمتلفة

إذ تقّدم إرشادات بسيطة ، أنواع خمتلفة من اإلرشادات بشأن إتاحة الوصول إىل املعلوماتاملبادئ التوجيهية  وتتضمن
 اتواالتصاالت وخرباء إمكاني املعلوماتوأخرى مهنية، وتتناول أيضًا بعض اجلوانب اليت ختص خرباء تكنولوجيا 

أن يتخذها لضمان درجة تكنولوجيا املعلومات عادي لمستخدم ألي ميكن اليت هناك الكثري من اخلطوات و الوصول. 
 ة،م التفاعليمثل الكتب اإللكرتونية ومواد التعلّ  ،بعض املواد بيد أن إنتاج. معقولة من إمكانية الوصول إىل املعلومات

تركز املبادئ التوجيهية على اخلطوات اليت ميكن أن و لمستخدم العادي. ل من تلك املتاحة اً تطور ثر أكبرجميات يتطلب 
 .ها قدر املستطاعإىل املواد التعليمية اليت ينتج مهين لتيسري الوصوليتخذها كل ممارس 

أنواع خمتلفة من املعلومات ب املتعلقةث و دعم البحي اً مفتوح اً تعليمي اً موردو  مستقلة وثيقة ملبادئ التوجيهيةاهذه وتُعد 
الحتياجاتم  اً وفق إمكانية تكييفهالمستخدمني فإ�ا تتيح ل، اً مفتوح اً تعليمي مورداً أن املبادئ التوجيهية  ومباوالوسائط. 

 عليها واملسامهة فيها.التعليق و 

 :التالية املفاهيماملبادئ التوجيهية على  وترتكز

ا، لذو . ميكن تطبيقها على خمتلف أنواع املعلوماتعلومات هي خطوات امل إلتاحة الوصول إىلاخلطوات العامة  −
 ؛خاص بوجهم ألغراض التعلّ املستخدمة املعلومات على و  ،عام بوجه املبادئ التوجيهية على املعلومات تنطبق

ذوي اإلعاقة أو ذوي من األشخاص  فئات معّينة�ج شامل وال تركز على على املبادئ التوجيهية  تقوم −
 ؛اصةاخلتعليمية الحتياجات اال

درجة التعقيد اليت تتسم با بنية  حسب إىل املضامني اختالفاً كبرياً الوصول إمكانية ب املرتبطةختتلف التحديات  −
املواد بنية  من اً أقل تعقيد اً مبيعالكتب األكثر من  الرائجةاألنواع  بنية كونتملثال، على سبيل او . املضامني
 ؛العلميةو  التعليمية

 ملء، أو املضمونو  الدارس، منها التفاعل بني ددةتحديات حمبملواد التعليمية إىل اإمكانية الوصول  تقرتن −
تكنولوجيا  املتخصصني يف اليوم لألشخاص غريالتكنولوجيا  توفر معّينة. وال معادالتأو استخدام  النماذج

 حلوًال سهلة ملعاجلة هذه التحديات؛ املعلومات واالتصاالت

http://www.ict4ial.eu/guidelines-accessible-information
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الكثري من املستخدمني والدارسني من ذوي اإلعاقة و/أو ف. تعلوماال يكفي أحيانًا إتاحة الوصول إىل امل −
استخدام األدوات  وجتدر اإلشارة إىل أن. دةتكنولوجيات مساعِ إىل  اً أيضحيتاجون ذوي االحتياجات اخلاصة 

 إلمكانية الوصول؛ل مكمِّ  بل هو يفقد من جدواه حبكم إتاحة إمكانية الوصول إىل املعلومات، الدة املساعِ 

 ،خاص بوجه ماملعلومات ألغراض التعلّ مقدمو و  ،عام بوجهاملعلومات  مقدموأن يكون  من غري الضروري −
 الوصول إليها؛ ةمن إمكاني حداً أدىن إىل املعلومات ليضمنواالوصول  يف سبل إتاحةخرباء 

وال حتل حمل املوارد  ،نتاج معلومات ميكن الوصول إليهاالالزمة إلطوات اخلاملبادئ التوجيهية كل  تغطيال  −
نتاج معلومات ميكن الوصول نقطة انطالق إلهي هذه املبادئ التوجيهية ف. املتوافرة حاليًا بشأن هذا املوضوع

املزيد من املوارد التفصيلية جدواها، ومن شأ�ا أن تفضي إىل توافر التحقق من جرى بعناية و قد ُدرست  إليها
 ؛أو التوصيات أو املعايري املواد التعليميةأو  الشروح مثل

مع خمتلف السياقات والتطورات تكييفها  تتيح بل أُعدت بطريقة، استايت بطابعاملبادئ التوجيهية  ال تتسم −
 تكييف املبادئ التوجيهية لتطبيقهاميكن  ،(على سبيل املثال وتتيح تطوير استخدامها مع الوقتالتكنولوجية 

 ؛من اليمني إىل اليسار)فيها اجتاه القراءة  اليت يكونعلى النصوص 

استعراض املواد  تسّهل الوصول إليها، وأن ميكن ةجديد أن تيّسر إعداد مضامنياملبادئ التوجيهية  من شأن −
 القائمة؛

وقراءتا.  هاوتوزيعاليت ميكن الوصول إليها إنتاج املعلومات  خيصرحلة انتقالية فيما مباحلالية  تالتكنولوجيا متر −
وجيات التكنول ولكن. اميكن الوصول إليه بصيغغالبية املواد  إنتاجللمستخدمني املتوافرة اليوم تتيح الربجميات ف

ختول برجميات  ال حتتوي دائمًا على، وتطبيقات اهلواتف احملمولةاأللعاب و  مثل الكتب اإللكرتونية ،األحدث
ني إلنتاج معلومات ميكن العادي نيلمستخدمفإن الفرص املتاحة ل ولذا،. القيام بذلكاملستخدمني العاديني 

 الوصول إليها حمدودة يف الوقت الراهن؛

ميكن أن  مثة خطواتإنتاج معلومات ميكن الوصول إليها باستخدام برجميات عادية، ب املرتبطة نظراً إىل القيود −
تشجع  وقد. ومصمِمي املواقع الشبكيةتكنولوجيا املعلومات  أخصائييخارجية مثل  إىل جهات تنفيذها سنديُ 

 الشراء. ات عمليمعايري يفإتاحة الوصول إىل املعلومات كمتطلبات على إدراج املبادئ التوجيهية  هذه

 :العمليتني التاليتنيطوتني اخلتقوم هذه املبادئ التوجيهية على و 

 الصوتية.واد املصور و الو  وصنصال إتاحة الوصول إىل سبلاخلطوة األوىل  تشرح
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على  املتوافرةاملصادر و اإللكرتونية  ، ومنها الوثائقالوسائطخمتلف  إتاحة الوصول إىل يةكيف  ، فتشرحاخلطوة الثانية أما
 املواد املطبوعة.و اإلنرتنت 

الوصول إىل  إلتاحةيف اخلطوة األوىل الواردة باع املبادئ التوجيهية عند اتّ فمن هاتني اخلطوتني األخرى. خطوة كل   وتدعم
 وسائط ألن إمكانية الوصول إىل املعلومات لغرض استخدامها يف املعلومات، تصبح اخلطوة الثانية أيسرخمتلفة من أنواع 
 .تكون قد باتت متاحة خمتلفة

أنواع خمتلفة من املعلومات. وكل  بشأن كيفية إتاحة الوصول إىل توصياتكل خطوة إطار   يفاملبادئ التوجيهية  وتقّدم
 أدناهيف األقسام املذكورة املوارد وصنِّفت هذه العملية.  لتيسريفرة اتوصية من هذه التوصيات مصحوبة بقائمة املوارد املتو 

 :على النحو التايل

 ؛الرائجةالربجميات بمعرفة عامة  استناداً إىل اختاذهااليت ميكن  التدابري": بسيطة" −
 ؛الرائجةالربجميات بمعرفة متعمقة  استناداً إىل اختاذهااليت ميكن  التدابري"متقدمة":  −
أساليب معرفة عامة بإىل الربجميات و واسعة بمعرفة مهنية  استنادًا إىل اختاذهااليت ميكن  التدابري"مهنية":  −

 الربجمة.

، ما مل يُذكر خالف باللغة اإلجنليزيةحمررة  املبادئ التوجيهيةيف  اليت أُدرجت روابط إليهاعلى اإلنرتنت  املتاحةاملوارد و 
الوصول  تعزيز إمكانيةتوصيات وموارد إىل  استخدام ما تتضمنه من عن طريقتطبيق املبادئ التوجيهية وسيفضي . ذلك
 م.املعلومات ألغراض التعلّ إىل 
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 المعلوماتمختلفة من أنواع إتاحة الوصول إلى الخطوة األولى: 

 النصوص إلى الوصول إتاحة: ١القسم 

أهم املسائل املرتبطة بإتاحة الوصول  من فقرة إىل أخرى فيه من )النتقالاقابلية (أو والقدرة على االنتقال  تُعترب بنية النص
 إليه.

  حتملو . قراءة النص بسهولة يسهل فهمه ويتيح اً صحيحمرتبة ترتيبًا ما إذا كانت الفقرات  عادةً النص"  بنية"وتوضح 
 يسّهلشري إىل ما تيث حب ،النصإىل  الوصول إمكانية حةبإتااألمر عندما يتعلق بعض الشيء  اً معىن خمتلف "بنيةالكلمة "
هو  متامًا مثلمايف جدول احملتويات،  اً أي عنوان فرعي مبين وأفصل كل عنوان  ويكون . همن فقرة إىل أخرى فيالتنقل 
وفحوى ذلك هو األسئلة الفردية. ترتيب إىل  كلمة "البنية"  شريتميكن أن مثًال، يف ورقة امتحان و . املنشوريف هذا احلال 

، امتحانورقة سؤال يف أو شكل أو جدول أو عنوان فصل  مثل ،كل عنصر هاملنة خصائص معيّ حتديد  أنه ميكن
 وتصنيفه.

وال أي مستخدم، على سهل من األ يصبح ،بطريقتني. أوالً  إىل الوثيقة إمكانية الوصولتعزيز  ويتيح اعتماد بنية معّينة
 يصبح بإمكان ،اً ثانيو . يفهموا طريقة ترتيب مضمون الوثيقةدة، أن يستخدمون تكنولوجيات مساعِ  الذين سيما أولئك

 خمتلفة بطريقة أسهل. صيغة النص إىلنقل أي مستخدم آخر 

 من الوصول إليها.ملستخدمني ا لتمكني كل اً ضرورييف بنية حمددة أمرًا ) وصالنصأي املعلومات النصية ( تنظيمعترب يُ و 
الرأسية عناوين الاستخدام   عن طريقمثالً وذلك ، اً منطقي اً تصنيف املوجودة فيهاتصنيف خمتلف العناصر ب وتنظَّم النصوص

 .املستخدم ايفضله أي صيغةإىل  احلسنة التنظيم الوثائق نقل ويسهل. بطريقة متسلسلة داولاجلو  والتعليقات املكتوبة
برجميات باستخدام فيه  ة إىل أخرىمن فقر بصوت عاٍل واالنتقال منظم جيداً نصي  ملفميكن قراءة  ،على سبيل املثالف

 النص. لعناصراحلفاظ على الرتتيب املنطقي مع ، دةالتكنولوجيات املساعِ أو غريها من  الشاشة قراءة

 توضيحأمهية  ازدادت، اً تعقيد يقونات، وغري ذلك)واأل ربعاتواملواشي واحلداول اجلالتصميم البصري ( ازدادكلما و 
 النص.يف بنية الرتتيب املنطقي للقراءة 

يف  و لذلك.  تبعاً  لتحديد بنيتها اليت تتوجه إليها هذه النصوص الفئةمعرفة ينبغي شديدة التعقيد، الالنصوص  وفيما خيص
 لموعة أكرب من املستخدمني. مالءمةً النص أكثر  مبسطة مننسخة توفري كون يقد  ،كثري من احلاالت

ة اليت حتتوي على تعليميال املواد يفاخلصائص التفاعلية  إتاحة الوصول إىل وجتدر اإلشارة إىل أنه من الصعب جداً 
 .نصوص
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 سبل إتاحة الوصول إلى المعلومات النصية - ١,١

 للوثيقة؛أبسط اللغات املناسبة  استخدام −

 ؛على األقل ١٢م خط حبجم ااستخد −

 ؛Verdana أو Helvetica أو Arialمثل  غري ُمذيّل خطم ااستخد −

 MS Trebuchetو Tahomaو Verdana م خطوطاعلى اإلنرتنت، استخد املتوافرةلنصوص إىل ابالنسبة  −
 ؛شاشةاللقراءتا على  اً صممة خصيصامل

 ؛على اإلنرتنتاملتوافرة لنصوص يف االحتياجاته  اً تغيري اخلط وحجمه وفقمن ملستخدم متكني ا −

 ؛)ضبط كلي(يف شكل كتلة نص ال ضبطمن  لنص إىل اليسار بدالً احماذاة  −

 ل استخدام ألي خمتصر؛أو  عندذكر االسم بالكامل  −

 اليت توفرها "النص األساسيخاصية "مناط") و األسابقة التحديد ("العناوين الباستخدام  وضع بنية للنص −
 ؛اً منطقي اً بع هذه العناوين ترتيباملستخدمة. وجيب أن تتّ  ةالربجمي

 املضمون؛ يُفرتض أن تربزاليت  يةتأثريات اخلط، ال من أجل الفقط الرأسية إلبراز بنية النصم العناوين ااستخد −

 ؛قوائمال إلعدادرقمي" التعداد "الو "نقطيالتعداد الم "ااستخد −

لغة  حيث يتم االنتقال إىلضع عالمات اخلاصة بالوثيقة، وو  الوصفيةبيانات اليف  للوثيقةذكر اللغة األساسية  −
 ؛أخرى يف النص

 ؛للنص رئيسيةكلمات وتوفري   حتديد −

 ؛حيثما أمكن النص لو أو لفص للمضمون مقتضبةملخصات  إضافة −

 ؛وحة املفاتيحاختصارات لنصوص على اإلنرتنت باستخدام لوحة املفاتيح فقط أو ال إتاحة قراءة −

 ؛املعىن إليصالواملائل  العريض واخلطنياأللوان باستخدام  االكتفاء احلرص على عدم −

 ؛اخللفيةوألوان النص درجة تباين عالية بني ألوان  توافرتأكد من ال −

تأكد من أن مجيع وال ،دون ألوانببسهولة عند عرضها  والرسوم البيانيةفهم النص  إمكانيةتأكد من ال −
 ة؛املختلف املضامنين فقط إلبراز الو األوعدم االعتماد على  ألوان،بدون  اً متاحة أيضبألوان  املبينة املعلومات
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عد هذا . ويُ سابقة التسجيل)ال الصوتية واملوادفيديو الصور ومقاطع ال(مثل  للنصمكافئة غري نصية  مواد ريوفت −
يعانون صعوبات يف الذين أو اءة قر ال العاجزين عن األشخاصاصة وخبلبعض املستخدمني،  اً مفيداألمر 
 ؛القراءة

 لبنية الرئيسيةالعناصر يف  الواردةتوضيح املعلومات أو  كمالإل اليت تُعترب مهمة جدًا ترقيم احلواشي والروابط  −
 الرئيسية املعنية؛العناصر بألرقام احلرص على ربط او  ،النص

 ؛يف ملخص ، وشرح حمتوى هذه اجلداولالبياناتول اجديف صف وعمود عنوان لكل  وضع −

 من اليسار إىل اليمني أومن ( باملضمون حكماً يرتبط اجتاه القراءة الذي  يتوافق مع تأكد من أن التصميمال −
)؛اليمني إىل اليسار، وفقاً للغة املستخدمة

، ووصف هذه العالمة بوضوح؛لكل رابط وعنصر فريدة عالمة وضعاحلرص على  −

؛ذجاحلقول النمعالمات  صيصخت −

 .وحة املفاتيحل اختصاراتنصوص على اإلنرتنت باستخدام لوحة املفاتيح فقط أو ال إتاحة قراءة −

 النصية المعلومات إلى الوصول إتاحة علىموارد تساعد  - ١,٢

 إرشادات بسيطة

وصيغ الوثائق  وثائق منظمة إنتاج :]حتميل املواد من أجل التعّلم[ Load2Learnتعليمية فيديو  مقاطع −
Microsoft Wordبرنامج  ) باستخدامsPDF( احملمولة

−  Books for All  للجميع[الكتب[ - Accessible Text: Guidelines for Good Practice ] إتاحة
مواد تعليمية  إنتاج يساعد املعلمني على: دليل ]الوصول إىل النصوص: مبادئ توجيهية للممارسات اجليدة

 إليهاميكن الوصول 

 Introduction Inclusive Learning Design Handbook -  ]الدليل التقين بشأن التعليم اجلامع - مقدمة[: 

مورد يساعد املعلمني ومعّدي املضامني ومصممي املواقع الشبكية وغريهم على إنتاج موارد تعليمية ميكن 
 وإضفاء الطابع الشخصي عليها هاتكييف

− Accessible Digital Office Document Project ]الرقمية املكتبية الوثائق إىل الوصول إلتاحة مشروع :[
، اإللكرتونية عاجلة الكلمات، وجداول البياناتمب اخلاصة التطبيقاتاملعلومات يف  إىلالوصول  إمكانية إتاحة

 والكتب اإللكرتونية ،)PDFs( احملمولة الوثائقصيغ و والعروض، 

http://www.youtube.com/watch?v=kiinSwY5ZuU&list=PLHRf-hjQoo3ddq7KvGF0ANzgOmbPMZW9u
http://www.callscotland.org.uk/downloads/Books/accessible-text-guidelines-for-good-practice/
http://www.callscotland.org.uk/downloads/Books/accessible-text-guidelines-for-good-practice/
http://handbook.floeproject.org/index.php?title=Home
http://handbook.floeproject.org/index.php?title=Home
http://adod.idrc.ocad.ca/
http://adod.idrc.ocad.ca/
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 متقدمة إرشادات

 إعدادبشأن  )W3C(ائتالف الشبكة العنكبوتية العاملية  الصادرة عنة التوجيهي املبادئ: املضمون بنيةفهم  −
 بالبنية املس علومات أوامل اندون فقدبق خمتلفة ائبطر  اميكن تقدميه مضامني

سبل متييز  بشأن) WC3( الشبكة العنكبوتية العاملية ائتالف عنة الصادرة التوجيهي املبادئ: استخدام األلوان −
 املضمون

− Inclusive EPUB 3 –Inclusive Learning Design Handbook   م اجلامع التعلي[الدليل التقين بشأن- 
 يف الراغبنيواملعلمني  املضامني معّدي إىل يتوجه وردم: ]EPUB 3املنشورات اإللكرتونية الشاملة للجميع 

  EPUB3 صيغةاستخدام 

− National Center for Accessible Media ]إلعداد: موارد ]الوسائط إىل الوصول بإتاحة املعين الوطين املركز 
 إليهاالوصول  ميكنوشبكية ومتعددة الوسائط  وتلفزيونيةتعليمية  مواد

− DIAGRAM Center  رقميةصور  إعداد: الوصول إليها] ميكنصور رقمية ورسوم بيانية  بإنتاج[املركز املعين 
 هاواستخدام الوصول إليها ميكن

 مهنية إرشادات
املس علومات أو امل اندون فقدبق خمتلفة ائبطر  اميكن تقدميه إعداد مضامني: للتكييف ية قابلةنص بىن إعداد −

 بالبنية

 تقدمي عروض خمتلفة ليتسىن العرضطريقة عن  والبنيةفصل املعلومات  −

 ةيشبكالصفحات ال يف إىل جانب واحدحماذاة النص  −

لوحة املفاتيح أو  بواسطة ليتسىن استخدام املضامني لوحة املفاتيح اختصاراتباستخدام  إتاحة قراءة النصوص −
 املفاتيحلوحة لواجهة 

http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/content-structure-separation.html#content-structure-separation-intent
http://www.w3.org/TR/WCAG20/#visual-audio-contrast
http://www.w3.org/TR/WCAG20/#visual-audio-contrast
http://handbook.floeproject.org/index.php?title=Inclusive_EPUB_3
http://handbook.floeproject.org/index.php?title=Inclusive_EPUB_3
http://ncam.wgbh.org/
http://ncam.wgbh.org/
http://diagramcenter.org/
http://diagramcenter.org/
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#conformance-reqs
http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/G140.html
http://www.w3.org/TR/2014/NOTE-WCAG20-TECHS-20140916/G169
http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/keyboard-operation-keyboard-operable.html#keyboard-operation-keyboard-operable
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 الصور إتاحة الوصول إلى: ٢القسم 

 احملتوى البصري أن يكون. وحىت تكون الصور مفيدة للجميع، جيب فكرة أو رسالة معّينة على إيصالتساعد الصور  قد
 اً بيانية.أو رسومدية عا اً فوتوغرافية أو رسوم اً ميكن أن تكون الصور صور و . للمعلوماتإضايف  مصحوباً بشرح

 نص بديل.ب يف إقرا�االصور وتتمثل الطريقة الرئيسية إلتاحة الوصول إىل 

 سبل إتاحة الوصول إلى المواد البصرية - ٢,١

 ؛قّيمةمفيدة أو  جديدةم أي معلومات ب إضافة صور ال تقدّ جتنُّ  −

 لتقدمي مضمون نصي؛ب استخدام الصور جتنُّ  −

ب وجتنُّ  ،الصورة يرد يفما  وشرح ،الصورة حتمل الرسالة ذاتا اليت حتملها بفقرةأي  ،نص بديلبصور ال إقران −
 ؛" يف النص البديلكذا"صورة ل استخدام عبارات مثل

 ؛نص بديل لكل عنصر غري نصي توفري −

 ؛الرمادي الفاتحتدرجات ب استخدام األمحر واألخضر واألصفر و جتنُّ  −

 ؛النص وألوان اخللفية بني ألوانتباين كاٍف  توفرياحلرص على  −

 ؛كثري من الصور أو األشكال أو األلوانحتتوي على الاليت غري الضرورية خللفيات اب استخدام جتنُّ  −

 ؛مثل الصور عناصر أخرىخلف  وصأو النص التشعبية الوصالت احلرص على عدم اختفاء −

 اإلنرتنت حسب احلاجة.على  املتوافرةلصور ا تغيري حجم إمكانيةإتاحة  −

  موارد تساعد على إتاحة الوصول إلى المواد البصرية - ٢,٢

 بسيطة إرشادات

− WebAIM ]تاحة إل وأساليب تقنيةمبادئ : يهالوصول إلصور ميكن ا ]هدف إتاحة الوصول إىل شبكة اإلنرتنت
 الوصول إىل الصور

 متقدمة إرشادات

− WebAIM ]اإلنرتنتعلى املتوافرة للصور  نص بديل] هدف إتاحة الوصل إىل شبكة اإلنرتنت 

 حمددة ل عملياتمتثّ  معقدة أو دينامية ورص إنتاج −

http://webaim.org/techniques/images/
http://webaim.org/techniques/alttext/
http://diagramcenter.org/
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 صوتية: إتاحة الوصول إلى المواد ال٣القسم 

إىل ال يستطيعون الوصول  ممنأن تكون مفيدة لموعة أكرب من املستخدمني  املعلوماتصوتية من النسخ للميكن 
بنوع آخر  مصحوبةً  تبادهلاالصوتية متاحة للجميع، جيب  املوادتكون  ولكيفقط.  البصرية بالوسائل املتبادلةملعلومات ا

 .ةلغة اإلشار  ُتستخدم فيهمبقطع فيديو  االستعاضة عنهاأو  ،من املعلومات مثل النصوص

 سبل إتاحة الوصول إلى المواد الصوتية - ٣,١

وذلك  ذاتا اليت حتتوي عليها املادة الصوتية،املعلومات يتضمن  هلا، أي نص مكافئنص باملادة الصوتية  ربط −
 وصلنصعلى اأمثلة املكتوبة  املدونة للمواد الصوتية والتعليقاتعترب النسخ تُ و هام. مضمون أي  اندون فقدب

 ة؛املكافئ

 ، إن أمكن؛يف النص املكافئ اتلمالك إبراز توفري إمكانية −

 ؛الصوتبالتحكم  إمكانية توفري −

 ؛مكافئة للتنبيهات الصوتيةبصرية مواد  توفري −

 ؛الصوتية للوسائطبدائل  توفري −

 ؛قطع الفيديوملب التشغيل التلقائي للمادة الصوتية أو جتنُّ  −

 من خالل لوحة املفاتيح؛ املؤقت والتوقيف واإلرجاع السريع ميالتقد إتاحة استخدام وظائف −

 ).bookmarksمن حفظ املواد املفضلة له (املستخدم  نيمتك −

 الصوتية المواد إلى الوصول إتاحة علىموارد تساعد  - ٣,٢

 متقدمة إرشادات

− IMS Global Learning Consortium ] االئتالف املعين بتوفري التعليم الشامل من خالل نظام إدارة
 مبادئ[ Guidelines for Accessible Delivery of Text, Audio, Images and Multimedia]: التعليم

ض اغر أل] الوسائط املتعددة واملضامني والصور الصوتية واملواد النصوص إتاحة الوصول إىل بشأن توجيهية
 معلّ الت

 W3C Web Content Accessibility  –Information technology  –ISO/IEC 40500:2012عيار دويل م −

Abstract –Guidelines (WCAG) 2.0  ]ISO/IEC 40500:2012 -  املبادئ  -تكنولوجيا املعلومات

http://www.imsglobal.org/accessibility/accessiblevers/sec5.html
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=58625
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=58625
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=58625
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بشأن إتاحة الوصول إىل املضامني الشبكية  )W3Cائتالف الشبكة العنكبوتية العاملية (التوجيهية الصادرة عن 
 توصيات لتيسري الوصول إىل املضامني الشبكية: مقتطف] - ٢,٠

−  W3C Recommendation 11 December  –Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 
ائتالف التوصية الصادرة عن  - ٢,٠[املبادئ التوجيهية بشأن إتاحة الوصول إىل املضامني الشبكية  2008

 : توفري بدائل للوسائط الصوتية]٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب   ١١يف  )W3Cتية العاملية (الشبكة العنكبو 

 تطبيق تتيح اليت التقنية ساليباألتطلبات و امل عنسريعة  حملة :WCAG 2.0 التوجيهية املبادئكيفية تطبيق  −
 WCAG 2.0 التوجيهية املبادئ

 ومعايري جناحها WCAG 2.0 التوجيهية دئللمباتقين مفصل  شرح :WCAG 2.0املبادئ التوجيهية  فهم −

 تصفحها ميكن صوتية كتب إعداد: )DAISY( املتاحة للمعلومات الرقمي النظام −

 مهنية إرشادات

 والبصرية الصوتية للمضامنيبدائل مكافئة  توفري :)W3Cائتالف الشبكة العنكبوتية العاملية ( −

 للمعلومات غري النصية ةاملكافئ وصلنصعلى اأمثلة : W3Cائتالف  −

 بدائل للمواد الصوتية يف توفريمعايري النجاح : W3Cائتالف  −

 إمكانية استخدامها مع الوقت ترتاجعللوسائط اليت  بدائل توفري: W3Cائتالف  −

http://www.w3.org/TR/WCAG20/
http://www.w3.org/TR/WCAG20/
http://www.w3.org/TR/WCAG20/
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/
http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/intro.html
http://www.daisy.org/blog/obi-creating-navigable-audio-books/
http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT-TECHS/#gl-provide-equivalents
http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/text-equiv-all.html#top
http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/media-equiv.html
http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/media-equiv.html
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 إتاحة الوصول إلى مقاطع الفيديو: ٤القسم 

 وحيتاج. هذا النوع من املواد ملضمونصويت  شرحإىل  البصرية املواداملستخدمون الذين ال يستطيعون الوصول إىل  حيتاج
 املعلومات وسائر املسموع لكالما تعرض مغلقة تعليقات الصوتية إىل املواداملستخدمون الذين ال يستطيعون الوصول إىل 

 ةترمجإىل  فيحتاجون ،الفيديو مقطعاملستخدمون الذي ال يفهمون اللغة املستخدمة يف  أمااهلامة على الشاشة.  الصوتية
 الفيديو. ملضمونمدونة  بنسخ والصوتية البصرية املوادملستخدمني الذين ال ميكنهم الوصول إىل ا تزويد ويتعني. للحوار

 إتاحة الوصول إلى مقاطع الفيديوسبل  - ٤,١

 مكتوبة للكالم تعليقاتتوفري وعدم االكتفاء ب بتعليقات مكتوبة،أو له مقطع الفيديو بنص مكافئ ربط  −
 يظهر يف الفيديو؛ملا  موجزبل احلرص على تقدمي شرح ، املسموع

 املشاهد املناظرة هلا يف مقطعمع  التعليقات املكتوبةو النسخ املدونة أ/ةكافئالنصوص امل تزامنتأكد من ال −
النسخ  وينبغي أن حتتوي. يف الفيديو ما يسمعه الناس لعرضطريقة بديلة  التعليقات املكتوبةعترب تُ و الفيديو. 

 ؛مقطع الفيديو يقدمهاليت على مجيع املعلومات ا املدونة

 مؤقتاً، وإتاحة لفيديوا وتوقيفضبط الصوت  عن طريقالفيديو بالتحكم  قادر علىأن املستخدم من تأكد ال −
 ؛املؤقت والتوقيف واإلرجاع السريع ميالتقدوظائف  استخدام

 ؛سائطالو مشغالت  بواسطة أنواع خمتلفة منتشغيل الفيديو إمكانية تأكد من ال −

 ؛الفيديو حتميل إمكانيةتأكد من ال −

 ؛طع الفيديوابدائل ملق توفري −

 طع الفيديو.اب التشغيل التلقائي ملقجتنُّ  −

 على إتاحة الوصول إلى مقاطع الفيديو موارد تساعد - ٤,٢

 إرشادات بسيطة

 اخلاصة مبقاطع الفيديو تيةالصو  والشروح املدونةاملكتوبة والنسخ  التعليقاتإىل  مدخل −

 متقدمةإرشادات 

 طع الفيديوامقتطبيقات إتاحة الوصول إىل مبادئ توجيهية بشأن  −

http://webaim.org/techniques/captions/
http://www.catea.gatech.edu/grade/guides/videomust.php
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− AccessGA ]التعليقات -] واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات إىل الوصول إلتاحة أمريكية مبادرة 
 واملوارد والتوصيات التقنية: املبادئ واألساليب املكتوبة

 وفري تعليقات مغلقة ت: )W3Cالعاملية ( ائتالف الشبكة العنكبوتية −

 مهنيةإرشادات 

 الشرحمعايري  ) بشأنOFCOM/ITCإرشادات صادرة عن مكتب االتصاالت/اللجنة املستقلة للتلفزيون ( −
 الصويت

 إليه الوصول ميكن YouTube مقطع فيديو إدراج :YouTube من موقع طع فيديواإمكانية الوصول إىل مق −
 موقع إلكرتوين يف YouTube ومشغل

http://accessga.org/wiki/Captioning
http://accessga.org/wiki/Captioning
http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/G87.html
http://www.ofcom.org.uk/static/archive/itc/itc_publications/codes_guidance/audio_description/index.asp.html
http://www.ofcom.org.uk/static/archive/itc/itc_publications/codes_guidance/audio_description/index.asp.html
http://designedgecanada.com/blogs/yes-you-can-make-youtube-video-accessible-here-is-how/
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 الوسائط الوصول إلى إتاحةالخطوة الثانية: 

 وصنصال ، أيعلى كل أنواع املعلومات املذكورة يف اخلطوة األوىلحتتوي  املتبادلة املعلومات ُيالَحظ بصورة متزايدة أن
على اإلنرتنت متوافرة أو موارد  إلكرتونية وثائق يف بأنواع خمتلفةاملعلومات  وتوفَّرفيديو. الطع اومق ةصوتيال واملوادصور الو 

 مطبوعة. موادأو 

إنشاء  األسهلمن  يصبحيف اخلطوة األوىل،  احملددةوفقاً للمبادئ التوجيهية  املذكورةالوصول إىل أنواع املعلومات  أُتيحإذا 
أنواع املعلومات شرطاً  خمتلف إىل إمكانية الوصولإتاحة  تُعترب ا،لذو لكرتونية. اإلواقع امل مثل إليها، الوصول ميكن وسائط
اخلطوة األوىل قد  تكون أن ضمناً  يُفرتض إذ ،ذكر هذا األمر أدناه ولن يُعاد .الوصول إليها ميكنمعلومات  لتوفري مسبقاً 
 بالكامل. طبِّقت

 إتاحة الوصول إلى الوثائق اإللكترونية: ١ القسم

ها تضمين ميكن إذ املذكورة أعاله، أنواع املعلومات اليت تتضمن مزجياً من هي من الوثائق األكثر شيوعاً  ةاإللكرتونيالوثائق 
 .على سبيل املثال وجداول ومقاطع فيديو اً صور 

 أو Microsoft Word( نصية صيغيف الوثائق اإللكرتونية يف  الواردةاملعلومات  توفريميكن و 
Adobe PDF ( ملفات  ةصوتي صيغأو يف  عرض) أو شرائحتقدميية  أو عروضMP3  ومع أن . ة)تناظريتسجيالت أو

إتاحة الوصول إىل سهولة  فإنالنهج املتبع،  املتخذة إلتاحة إمكانية الوصول إتاحة كاملة قد ختتلف حسبطوات اخل
 أنواع من املعلومات ميكن الوصول إليها. عند استخدام تزداداإللكرتونية  الوثائق

فضًال عن  خاصيات إلتاحة إمكانية الوصول، توفر إلنتاج الوثائقدوات احلالية األأن العديد من  وجتدر اإلشارة إىل
 .االوصول إليه ميكن قد أُعدت بصيغة تساعد على التأكد مما إذا كانت الوثائقق أدوات حتقُّ 

غالبية  وميكن نقل. ة ميكن الوصول إليهانصي ملفات يف صيغتها األولية PDFتكون وثائق ما  اً على سبيل املثال، غالبو 
إمكانية الوصول قد إتاحة املتعلقة بالفردية  ولكّن بعض اخلاصياتخمتلفة.  إىل صيغ خاصيات إتاحة إمكانية الوصول
 .إىل أخرى، وهو أمر يرتبط بُنسخ الربجميات املستخدمة تكون غري قابلة للنقل من صيغة

 مثلاملتوافرة بصيغ خاصة  املضامنيالوصول إىل مجيع أنواع تيسري  املعززةالكتب اإللكرتونية  ستتيحيف املستقبل، و 
EPUB3 ، وال سيما EDUPUB .(النشر الرتبوي) إمكانية ب فيما يتعلقالكتب اإللكرتونية حتديات جديدة  وتفرض

  املتقدمة. اخلاصياتمتحركة وغريها من  اً تتضمن وظائف تفاعلية وصور  قديث حب ،الوصول إليها
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 سبل إتاحة الوصول إلى الوثائق اإللكترونية - ١,١

 الوثيقة؛د لغة يدحت −

 ةاملتاحة هلذا الغرض يف الربجمي الوظيفةباستخدام  ، وذلكبنيتهالتحديد  الوثيقةعلى ) tag( ع عالمةوض −
 املستخدمة؛

 الوثيقة؛تبادل بسيط قبل تدقيق  إلجراء ة املستخدمةالربجمي توفرهالوصول الذي إمكانية دقق مب االستعانة −

 تشمل خاصيات أحدث اجلديدة فالنسخ .PDFعداد وثيقة إل ةربجميال نسخة متوافرة منم أحدث ااستخد −
يف لالستخدام  ةقابل ةاإللكرتوني الوثيقةمن أن  أيضاً  تأكدولكن جيب ال. إىل الوثائق الوصولإمكانية  إلتاحة

 ؛أقدمسخ نُ 

املستخدمني يف العثور على املعلومات من خالل عمليات حبث على  ملساعدة الوصفية البيانات توفري −
 الرئيسية املستخدمة فيها؛واللغة  الوثيقةهي عنوان  توفريهااليت جيب األساسية املعلومات و اإلنرتنت. 

 بنية الوثيقة؛يف املهمة العناصر  إدراج كل −

 ؛)أو من اليمني إىل اليساراليمني ب التمرير األفقي (التمرير من اليسار إىل جتنُّ  −

 ذج.احلقول النم شروح توفري −

 على إتاحة الوصول إلى الوثائق اإللكترونية موارد تساعد - ١,٢

 إرشادات بسيطة

 )للمعلمني واملنتجني واملستخدمني( اليت ميكن الوصول إليها املواد التعليمية مدخل إىل −

−  Books for All الكتب للجميع][ - Accessible Text: Guidelines for Good Practice ] إتاحة الوصول
ميكن الوصول  ]: دليل يساعد املعلمني على إنتاج مواد تعليميةتوجيهية للممارسات اجليدةإىل النصوص: مبادئ 

 إليها

− Inclusive Learning Design Handbook  املعلمني  يساعد]: مورد اجلامعم يلتعلا التقين بشأن[الدليل
وإضفاء الطابع  هاتكييفميكن موارد تعليمية  إنتاج علىوغريهم املواقع الشبكية  ومصممي املضامنيومعّدي 

 الشخصي عليها

− Tingtun، وثائق إىل الوصول ةيإمكان مدقق PDF وثيقة: حتميل PDF  للتحقق من إمكانية  توفري رابط إليهاأو
 االوصول إليه

http://aim.cast.org/learn/accessiblemedia/allaboutaim
http://www.callscotland.org.uk/downloads/Books/accessible-text-guidelines-for-good-practice/
http://handbook.floeproject.org/index.php?title=Home
http://handbook.floeproject.org/index.php?title=Home
http://accessibility.tingtun.no/en/pdfcheck/


 

 
 مبادئ توجيهية بشأن إتاحة الوصول إىل املعلومات 26

 

− WebAIM  [هدف إتاحة الوصول إىل شبكة اإلنرتنت]- وثائق إىل الوصول إتاحة PDF: أساسية معلومات 
 وإرشادات

− CATEA ]مبادئ توجيهية بشأن ]: البيئاتخمتلف  إىل الوصول إمكانيةبو  املساِعدة بالتكنولوجيات املعين املركز
  PDFإىل وثائق  الوصولإتاحة 

من برنامج  ١٠٢٠و ٢٠٠٧ نسخَيت  باستخدام PDFوثائق  إنتاجكيفية  بشأن Load2Learnفيديو تعليمي  −
Microsoft Word 

صوتية، وحتويل الكتب ال، و والوثائق املنظمة، إتاحة الوصول إىل الوثائق: 2LearnLoad ةتعليمي مقاطع فيديو −
 النص إىل كالم، والكتب اإللكرتونية، واإلنتاجية وإمكانية الوصول

− WebAIM :وثائق إىل الوصولبشأن إتاحة  إرشادات Microsoft Word 

− CATEA :بشأن إتاحة الوصول إىل وثائق مبادئ توجيهية Word 

− CATEA : مبادئ توجيهية بشأن إتاحة الوصول إىل وثائقExcel 

− WebAIM :الوصول إىل ملفات إرشادات بشأن إتاحة PowerPoint  

− CATEA : ملفات الوصول إىل توجيهية بشأن إتاحةمبادئ PowerPoint  

 متقدمةإرشادات 

 الوصول إليها ميكن PDFمناذج  مورد يساعد على إنتاج: Adobe Acrobat Xالوصول إىل وثائق إتاحة  −

 بروتوكول ماترهورن املستند إىل )PDF )PAC2وثائق مدقق إمكانية الوصول إىل  −

− WebAIM :الوصول إليها ميكنمناذج  إعداد إرشادات بشأن 

− WebAIM :الوصول إليها ميكنجداول  إرشادات بشأن إعداد 

 Wordبرنامج  باستخدام DAISY تبكُ   إعداد بشأن Load2Learn فيديومقطع  −

− Accessible EPUB 3 ] إتاحة الوصول إىل صيغةEPUB 3 للمؤلف مات غاريش: كتاب إلكرتوين جماين [
 من شركة "أورايلي"

− DAISYpedia معايري  كيفية املشاركة يف تطبيق  يشرح تعليمي: موردDAISY ودعمها 

 يوفر مزائج ألوان مناسبة :Contrast-Aمدقق التباين  −

http://webaim.org/techniques/acrobat/
http://www.catea.gatech.edu/grade/guides/acrobatmust.php
http://www.catea.gatech.edu/grade/guides/acrobatmust.php
http://www.catea.gatech.edu/grade/guides/acrobatmust.php
http://youtu.be/pAtzpSTHOmU
http://youtu.be/pAtzpSTHOmU
http://www.youtube.com/user/load2learn?feature=watch
http://webaim.org/techniques/word/
http://www.catea.gatech.edu/grade/guides/wordmust.php
http://www.catea.gatech.edu/grade/guides/excelmust.php
http://webaim.org/techniques/powerpoint/
http://www.catea.gatech.edu/grade/guides/powerpointmust.php
http://www.adobe.com/content/dam/Adobe/en/accessibility/products/acrobat/pdfs/acrobat-x-creating-accessible-pdf-forms.pdf
http://www.access-for-all.ch/en/pdf-lab/pdf-accessibility-checker-pac.html
http://www.w3.org/WAI/ER/tools/
http://webaim.org/techniques/forms/
http://webaim.org/techniques/tables/
http://youtu.be/z_gnwbhwcOc
http://shop.oreilly.com/product/0636920025283.do
http://shop.oreilly.com/product/0636920025283.do
http://www.daisy.org/daisypedia/
http://www.daisy.org/daisypedia/
http://www.dasplankton.de/ContrastA/


 

 
 مبادئ توجيهية بشأن إتاحة الوصول إىل املعلومات 27

 

 مهنيةإرشادات 

− WebAIM :الوصول إليها ميكنأطر  وضعبشأن  إرشادات 

واملعايري تعىن بالتجارة : منظمة عاملية idpf.org املوقع اإللكرتوين يف EPUBإىل صيغة إمكانية الوصول  منتدى −
 واالنتفاع باملضامنيالنشر اإللكرتوين  وتعزيزلتطوير  عملها تكرسو 

− DIAGRAM Center [املركز املعين بإنتاج صور رقمية ورسوم بيانية ميكن الوصول إليها]:  إلنتاجأهم النصائح 
 الوصول إليها ميكن EPUB 3ملفات 

http://webaim.org/techniques/frames/
http://idpf.org/forums/epub-accessibility
http://diagramcenter.org/
http://diagramcenter.org/
http://www.diagramcenter.org/54-9-tips-for-creating-accessible-epub-3-files.html
http://www.diagramcenter.org/54-9-tips-for-creating-accessible-epub-3-files.html
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 إتاحة الوصول إلى الموارد المتوافرة على اإلنترنت: ٢القسم 

 الشبكيةصفحات العلى اإلنرتنت، مثل  املتوافرةاملوارد  حتتويأن  مثلما هو احلال بالنسبة إىل الوثائق اإللكرتونية، يُرجح
صوتية ومقاطع الواد املصور و الو  نصوصال أي ،املذكورة أعاله املعلوماتأنواع  كل والربامج الشبكية، علىوقواعد البيانات 

معايري دولية ، كما توجد وارد على اإلنرتنتامل إتاحة الوصول إىلعلى تساعد  اليت توجد العديد من املواردو فيديو. ال
 . يف هذا الصدد معرتف با ومعتمدة على نطاق واسع

 يف املواردهذه  ىلإ الوصولإمكانية  إلتاحةميكن اختاذها خطوة  أهم تتمثلوعند إنتاج موارد يُراد توفريها على اإلنرتنت، 
 إىلاملبادئ التوجيهية  هذه وتتوجه). WCAG 2.0( الشبكية املضامني إىل الوصول إتاحة بشأن التوجيهية املبادئ تطبيق

 .الاليف هذا  ةاملتقدم املعارفملستخدمني ذوي ا

االستفادة  يف هذه احلالةميكن و االنرتنت. على  توفَّرموارد  إلعداد خارجية جبهات املعلومات مودقم جح أن يستعنيويُر 
 .املتعاقدينقائمة معايري إلجراء عمليات الشراء واختيار من املعلومات الواردة أدناه باعتبارها 

 إتاحة الوصول إلى الموارد المتوافرة على اإلنترنتسبل  - ٢,١

باستخدام الكلمات املناسبة أو خاصيات إتاحة إمكانية الوصول تصنيف املوارد  ألن الوصفية البيانات توفري −
 ؛مفيدة ميكن الوصول إليها معلوماتمن السهل على املستخدم العثور على جيعل 

ملستخدم ا خصائص جهاز اإلخراج الذي يستعمله مع يتيح تكييف املضمون شبكيم تصميم ااستخد −
 ؛النهائي

 املستخدم املراعي الحتياجاتلتصميم بااخلاصة وقع اإللكرتوين مبا يتفق مع املبادئ التوجيهية املإنشاء  −
)UCD(؛ 

 ؛وقع اإللكرتوينضمن امل بلغوهالقسم الذي  من معرفةاملستخدمني  ومتكني ،خريطة للموقع توفري −

 استخداماً منهجياً؛ التصفحاستخدم آليات  −

 ؛)التصفحن (و املستخدم يوجد فيهااألقسام اليت لتحديد  تصفحمسارات  توفري −

لوحة  يف اختصارات )، وتوفريtab( باستخدام مفتاح "اجلدولة" رابط أو عنوان إىل آخر االنتقال من إتاحة −
 ؛لروابط اهلامةللوصول إىل ااملفاتيح 

 ؛كل صفحةيف  حبث  خاصية املضامني، وإدراجاملستخدمني يف العثور على توفري أساليب تساعد  −

 من استعماهلا بسهولة؛ نيستخدمامل لتمكني اً منطقيترتيباً  الرأسية لروابط والعناويناترتيب  −

http://www.w3.org/TR/WCAG20/
http://www.w3.org/WAI/redesign/ucd


 

 
 مبادئ توجيهية بشأن إتاحة الوصول إىل املعلومات 29

 

 يسهل استخدامها؛كتل   علىعلومات امل توزيع −

قراءتا بدون أوراق  كي يتسىن الوثائق ، وتنظيمالعرضطريقة و  التصميم لضبطم أوراق األمناط ااستخد −
 ؛األمناط

باستخدام  كل صفحةبنية   ، وحتديدالصفحاتاملضامني بصورة متسقة يف كل عرض واحد ل منطاعتماد  −
 ؛لعناوينل ترتيب منطقيواحلرص على اعتماد  ،سابقة التحديدالعناوين ال

 ؛(نص بديل) للصور ةبديل ةنصي شروح توفري −

 اً هلذا الغرض؛جماناملتاحة دوات األتباين األلوان باستخدام درجة تحقق من ال −

لوحة  خاللمن استخدامها  مما يتيح، مستقلة عن اجلهاز اتوظائف الصفح احلرص على أن تكون كل −
 ؛على سبيل املثال ،الصوتبالتحكم خاصية فاتيح أو امل

أو للعناصر أو الوميض أو التمرير أو التحديث التلقائي  التنقل إمكانية التحكم بوظائفتأكد من ال −
 باستخدام مفتاح التوقيف املؤقت أو التوقيف؛الصفحات 

 ؛رتكيز لوحة املفاتيحات ال ميس بصفحالتأكد من أن حتديث ال −

 روابط التصفح؛ تخطي خاصية لكل صفحة تضمني   −

 ؛تقدمي عروض خمتلفة ليتسىنالعرض  طريقة عن والبنيةاملعلومات  فصل −

 والقوائم؛ املنفصلة عن النص الرئيسيوالعناوين الفرعية واالقتباسات  ةالرئيسي للعناوين الليةد بنيةم ااستخد −

، أي الربجميات اليت تعمل بالنيابة "كالء املستخدمـ"و ل(، وحتديد الموعة بعضها ببعضاملتصلة روابط مجع ال −
من القيام  "وكالء املستخدم"إىل حني متّكن  توفري وسيلة لتجاوز الموعةو ، ))user agentsعن املستخدم (

 بذلك؛

د، اميأو العو  وفالصف عناوينمن مستويني منطقيني أو أكثر  تتضمنجداول البيانات اليت  ىلإبالنسبة  −
 العناوين؛م عالمات لربط خاليا البيانات خباليا ااستخد

 هذا املضمون؛ تغّري  الدينامي عند للمضمونتأكد من حتديث املواد املكافئة ال −

 ثالثالطوات عن طريق اخل الشبكيةلصفحات ا إىلإمكانية الوصول  ة يفلمشكعدم وجود أي تحقق من ال −
 :التالية

o حتقق يدوي 
o  أدناهاملذكورة انية الوارد املباستخدام  آيلحتقق 
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o  تكبري برجميات و ، الشاشة برجميات قراءة، مثل دةساعِ امل تتكنولوجياللمستخدمني حمل ثقة اختبار
 وأدوات التعرف الصويتالشاشة،  حجم العناصر على

 صويت؛متصفح  استخدامبصفحات الر ااختب −

 ؛)أو من اليمني إىل اليسارب التمرير األفقي (التمرير من اليسار إىل اليمني جتنُّ  −

 ذج.احلقول النمشروح  تقدمي −

 إتاحة الوصول إلى الموارد على اإلنترنتعلى تساعد  موارد - ٢,٢

هذه و . إمكانية الوصوللتحقق من لاليت ميكن استخدامها  اآلليةملوارد التالية جمموعة خمتارة من األدوات اقائمة  تشمل
 وحدها.بعدم االعتماد عليها  ويُنصح إذن نتائج إجيابية أو سلبية خاطئة يتعط قد هالكنو األدوات قّيمة ومفيدة للغاية 

 بسيطة إرشادات

− Web Accessibility Initiative W3C  ائتالف الشبكة العنكبوتية العاملية ([مبادرةW3C(  الوصول إىل إلتاحة
 الشبكية املضامنيوصول إىل ال تاحةاالسرتاتيجيات واملبادئ التوجيهية واملوارد الالزمة إل: ]املضامني الشبكية

 متقدمة إرشادات

 بشأنم توصيات تقدّ  مرجعيةقائمة : WebAIMمن  WCAG 2.0خاصة باملبادئ التوجيهية  مرجعيةقائمة  −
 يريدمن  كل إىلوتتوجه  )HTMLبلغة الرتميز املستخدمة يف الوثائق ( ةاملتعلق التقنيةتطبيق املبادئ واألساليب 

 WCAG 2.0االمتثال للمبادئ التوجيهية 

 صحةتحقق من ل: تتيح ا)W3Cخدمة التصديق على العالمات من ائتالف الشبكة العنكبوتية العاملية ( −
 وغريها ،MathMLو SMILو XHTMLو HTMLبصيغة  الشبكيةالوثائق  يف اتعالمال

− WAVEإىل املضامني الشبكيةإمكانية الوصول  مدى : أداة لتقييم 

− Functional Accessibility Evaluator (FAE) ]أداة ]إىل وظائف املواقع اإللكرتونية الوصول إمكانية مقّيم :
 اإللكرتونيةقع او إىل املإمكانية الوصول مدى لتقييم 

− Colour Contrast Analyser ][النجاح  مدىاألداة تقييم  هذه تتيح: باسييلوجمموعة  من حملل تباين األلوان
وحتاكي  .WCAG 2.0التوجيهية  املبادئب قياسًا إىل معايري النجاح اخلاصة تباين األلوانحتديد  يفخفاق اإلأو 

تقل درجة الرؤية لألشخاص الذين  الشبكي املضمون لتبيان الطريقة اليت يظهر باالبصرية  احلاالتبعض األداة 
 ٢٠/٢٠ لديهم عن

http://www.w3.org/WAI
http://webaim.org/standards/wcag/WCAG2Checklist.pdf
http://validator.w3.org/
http://wave.webaim.org/
http://wave.webaim.org/
http://fae20.cita.illinois.edu/
http://fae20.cita.illinois.edu/
http://www.paciellogroup.com/resources/contrastanalyser/
http://www.paciellogroup.com/resources/contrastanalyser/
http://www.paciellogroup.com/resources/contrastanalyser/
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− TAW : مدقق شبكي يستند إىل معايريWCAG 1.0 وWCAG 2.0 وobileOKM )باللغات اإلجنليزية متاح 
 )والغاليسيةاإلسبانية والكاتاالنية و 

− ACHECKER إىل املضامني الشبكية: مدقق إمكانية الوصول 

− Total Validator [مدقق كلي]: لغة الرتميز املوّسعة بالتحقق من االمتثال للمعايري اخلاصة  تتيح ةشامل أداة
 املعطلةلروابط لعن مدقق  فضالً  اً إمالئي اً مدقق وتوفر ،إمكانية الوصولو  HTML(X)للنصوص التشعبية 

− AccessMonitor (باللغة الربتغالية) إىل املضامني الشبكية: مدقق إمكانية الوصول 

− Examinator:  (باللغة اإلسبانية) إىل املضامني الشبكيةمدقق إمكانية الوصول 

− colour contrast ratio calculator MSF&W [حاسبة نسبة تباين األلوان] تباين درجة لتحقق من ا: تتيح
 يةشبكالصفحات ال يفاأللوان 

باستخدام  ةاملتحرك بشأن كيفية ضبط املضامني نيللمستخدم إرشادات: املؤقت والتوقيف واإلخفاء التوقيف −
 مفاتيح التوقيف أو التوقيف املؤقت أو اإلخفاء

− TRACE Photosensitive Epilepsy Analysis Tool (PEAT) ] أداةTRACE صرع ب اإلصابة خماطر لتحليل
 تصفحعند  بنوبة اإلصابةعلى حتديد خماطر  يساعد للتحميل قابل: مورد جماين ]ضوئيال تحسسالعن  ناجم
 ربجمياتال واستخدام الشبكية املواقع

http://www.tawdis.net/ingles.html?lang=en
http://www.tawdis.net/ingles.html?lang=en
http://achecker.ca/checker/index.php
http://achecker.ca/checker/index.php
http://www.totalvalidator.com/
http://www.totalvalidator.com/
http://www.acessibilidade.gov.pt/accessmonitor/
http://www.acessibilidade.gov.pt/accessmonitor/
http://examinator.ws/
http://examinator.ws/
http://examinator.ws/
http://www.msfw.com/accessibility/tools/contrastratiocalculator.aspx
http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/time-limits-pause.html
http://trace.wisc.edu/peat/
http://trace.wisc.edu/peat/
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 المطبوعة المواد إلى الوصول إتاحة: ٣القسم 

هذا ، فإن استخدام املطبوعة الوثائقإىل  الوصول العاجزين عن قراءة املطبوعات األشخاصمع أنه يتعذر على الكثري من 
 يف املستقبل القريب. سيستمر بال شك ،ميف بيئات التعلّ  وال سيما عامًة، الوثائقالنوع من 

ميكن أن اإللكرتونية  فالوثائق. اإللكرتونية الوثائق أصعب من إتاحة الوصول إىل املطبوعة املواد وتُعد إتاحة الوصول إىل
 االستعاضة عنعلى سبيل املثال، ميكن و . ةخمتلف ائطوسباستخدام  مضمو�ا ، مما يتيح تبادلوسائط متعددة تتضمن

 وقد حيتاج املستخدمون أو الدارسون، حسب شكل اإلعاقةلغة اإلشارة. ُتستخدم فيه قطع فيديو مبنص مبادة صوتية أو 
ال اليت  هذه الوسائلمن  جمموعةأو لتيسري اإلدراك ة خمتلف وسيلةاحتياجات خاصة، إىل اليت يعانو�ا أو ما لديهم من 

 .عادةً  املادة املطبوعة توفرها

اإللكرتونية.  أيسر من الوصول إىل املواداملطبوعة  واداملالوصول إىل أن والدارسني  نيستخدمبعض املومع ذلك، جيد 
 .إتاحتها للجميعال ميكن  علماً بأنه هامة تبقى املطبوعات ،لذلكو 

 .للمواد املطبوعة ولكنها تقرتن بالقيود ذاتا بديالً يل بر  لغة وتُعترب

 سبل إتاحة الوصول إلى المواد المطبوعة - ٣,١

 ؛أو أكرب ١٤أو  ١٢حبجم  خطم ااستخد −

 ة؛غري ُمذيّلم خطوط ااستخد −

 ؛بديل كحللف  املنسخة إلكرتونية من  توفري −

 ؛لمستخدمل اخليارات املفضلة مبا يتماشى معاخلط ولون الورق  استخدام لون −

 وثائق وإلعدادكبري.   طبريل (عند الطلب) أو نسخ مطبوعة خبلغة  للوثيقة باستخدامبديلة  صيغ توفري −
 الختيار" ctrl shift A" مفتاح االختصارم ااستخدينبغي أوًال  ،ملف إلكرتوين باستخداممطبوعة خبط كبري 

 حسب احلاجة؛لزيادة حجم اخلط  "< ctrl shift" مفتاح االختصارم االنص بالكامل مث استخد

اليت ال ميكن املضامني أنواع  وسائرالتشعبية والصور واجلداول  للوصالتبديلة نصوص أو شروح  وإدراج كتابة −
 .طابعات بريل، وذلك فيما خيص للمصابني بإعاقة بصرية رؤيتها

 واد المطبوعةعلى إتاحة الوصول إلى الم موارد تساعد - ٣,٢

 ملفات ميكن الوصول إليها إعدادبشأن  Load2Learn فيديو مقطع −
 كبري  خبطمواد مطبوعة  إعدادبشأن  Load2Learn مقطع فيديو −

http://www.youtube.com/watch?v=czXDyRDXe3k&list=PLHRf-hjQoo3e_cyMe6WneY-syLG2x7yis
http://www.youtube.com/watch?v=BmmeCALg_WM&list=PLHRf-hjQoo3e_cyMe6WneY-syLG2x7yis
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 محددة وصيغتطبيق المبادئ التوجيهية على وسائط مختلفة 

تطبيق املبادئ التوجيهية على  والغرض منها هو توضيح كيفية ،املهنينيأدناه للممارسني الواردة  املرجعيةقوائم أُعدت ال
 حمددة. صيغوسائط و 

ميكن استخدام و تطبيق التوصيات.  يةكيف  لشرحاألوىل والثانية  تنياخلطو  ختص التدابريجمموعة من  صيغةلكل وُحددت 
 .املعدَّة أو التدقيق فيهااملواد  للتحقق منهذه  املرجعيةقوائم ال

 التقديميةوالعروض  العرضح شرائ

 الخطوة األولى:

 :وصنصال −

 أبسط اللغات املناسبة للوثيقة؛ استخدام 

 ؛خطوطلكبري لحجم   استخدام 

 مثل  ُمذيّلة غري وطخط مااستخدArial  أوHelvetica  أوVerdana؛ 

 القوائم؛ إلعداد" الرقمي التعداد"و" النقطي التعداد" استخدام 

  ُّ؛شرحية واحدة يفمن املعلومات  مفرطكم   إدراجب جتن 

 التباين؛ من عالية بدرجة تتسملنصوص واخللفية لألوان  مزائجم ااستخد 

 عند عرضها بدون ألوان. البيانيةوالرسوم  وصتأكد من إمكانية فهم النصال 

 صور:ال −

 مضمو�ا؛ يشرحنص بديل بصور ال ربط 

 ؛بني ألوان الصورة وألوان اخللفية تباين كافٍ  توفري على حلرصا 

  ُّ؛كثري من الصور أو األشكال أو األلوانال على حتتويب استخدام اخللفيات اليت جتن 

  ُّمثل الصور. أخرى عناصرخلف  وصب اختفاء الروابط أو النصجتن 
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 الصوتية: وادامل −

 ؛هلا مكافئ نصب ملادة الصوتيةا ربط 

 ؛املؤقت فيوالتوق واإلرجاع السريع ميالتقدو  وظائف التحكم بالصوت استخدام إتاحة 

 املادة الصوتيةاملناظر هلا يف  ضموناملمع  املكتوبةالتعليقات  تزامنتأكد من ال. 

 فيديو:ال مقاطع −

 مقطع الفيديو. املشاهد املناظرة هلا يفاملكتوبة مع  التعليقات تزامنتأكد من ال 

 الخطوة الثانية:

 املستخدمة؛ ةالربجمي اتوفره يتال الشرائح ميماتصم ااستخد 

  للمالحظات؛ املخصص احليز يفنسخ نص الشرحية 

 املستخدمني يف العثور على املعلومات من خالل عمليات حبث على  ملساعدة الوصفيةبيانات ال توفري
 اإلنرتنت.
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 اإللكترونيةعلى اإلنترنت أو  المتوافرةأدوات التعّلم 

 الخطوة األولى:

 :وصنصال −

 ؛املستهدفة للفئةأبسط اللغات املناسبة  مااستخد 

 استخدامها؛ يسهلعلومات على كتل متساوية امل توزيع 

 ؛قوائمال عدادرقمي" إلالنقطي" و"التعداد التعداد الم "ااستخد 

 ؛االتساق على حرصاً ميكن الوصول إليها  مناذج اعتماد 

 ؛مطبوع شكل يفتأكد من أن املواد التدريبية على اإلنرتنت متاحة أيضاً ال 

 فيوالتوق فيالتوق مفاتيح باستخدامعلى اإلنرتنت  باملضمون التدرييب التحكم إمكانيةتأكد من ال 
 .واملتابعة املؤقت

 صور:ال −

 مضمو�ا؛نص بديل يشرح بصور ال ربط 

  ُّ؛الرمادي الفاتح تدرجاتب استخدام األمحر واألخضر واألصفر و جتن 

  ؛تباين بني ألوان الصورة وألوان اخللفيةالدرجة عالية من  توفرياحلرص على 

  ُّكثري من الصور أو األشكال أو األلوان.ال على حتتويب استخدام اخللفيات اليت جتن 

 الصوتية: املواد −

 هلا مكافئ نصب ملادة الصوتيةا ربط. 

 فيديو:الطع امق −

 مقطع الفيديو. املشاهد املناظرة هلا يفالتعليقات املكتوبة مع  تزامنتأكد من ال 
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 الخطوة الثانية:

 ترتيب منطقيواحلرص على اعتماد  ،باستخدام العناوين السابقة التحديدكل صفحة   بنية حتديد 
 ؛لعناوينل

  كل وظائف الصفحات ترتيباً منطقياً لتمكني املستخدمني من استعماهلا و ترتيب الروابط والعناوين الرأسية
 بسهولة؛

 عند توفري سلسلة من املوارد ألن تصنيف املوارد باستخدام الكلمات املناسبة أو  بيانات الوصفيةتوفري ال
 ميكنمعلومات مفيدة خاصيات إتاحة إمكانية الوصول جيعل من السهل على املستخدم العثور على 

 ؛الوصول إليها

 شارة مرئية متكني املستخدمني من حتديد القسم الذي بلغوه ضمن املوقع اإللكرتوين بالتأكد من وجود إ
 أو صوتية تبّني هلم القسم الذي وصلوا إليه عن طريق التصفح؛

 ةمكتوب تعليقاتتوفري ب االكتفاء وعدم مكتوبة، بتعليقات وإمامقطع الفيديو إما بنص مكافئ له  ربط 
 ؛يف الفيديو يظهراحلرص على تقدمي شرح ملا  بل، املسموع مللكال

 ؛ذجاشروح حلقول النم توفري 

 ؛كل صفحة  يفحبث  خاصية إدراج 

  ،تأكد من وجود نص مكافئ ميكن الوصول إليه العند استخدام سيناريوهات أو حاالت تفاعلية
 ؛باستخدام لوحة املفاتيح فقط

 ملستخدم ا خصائص جهاز اإلخراج الذي يستعمله مع املضمون تكييف يتيح شبكيم تصميم ااستخد
 ؛النهائي

 مبا يف ذلك وظائف تسجيل الدخول والتشغيل ات،صفحوظائف ال كلإمكانية استخدام   إتاحة 
  .طمن خالل لوحة املفاتيح فق ،والطباعة
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 PDF وثائق

 الخطوة األولى:

 :وصنصال −

 للوثيقة؛م أبسط اللغات املناسبة ااستخد 

 ؛لخطوطكبري لحجم   استخدام 

 مثل  وط غري ُمذيّلةم خطااستخدArial  أوHelvetica  أوVerdana؛ 

 قوائم.ال إلعدادرقمي" النقطي" و"التعداد التعداد الم "ااستخد 

 صور:ال −

 ؛نص بديل يشرح مضمو�ابصور ال ربط 

  ؛تباين بني ألوان النص وألوان اخللفيةال من عالية درجة توفرياحلرص على 

 ؛كثري من الصور أو األشكال أو األلوانال على حتتوياستخدام اخللفيات اليت  جتنُّب 

  ُّمثل الصور. أخرى عناصرب اختفاء الروابط خلف جتن 

 الخطوة الثانية:

 ؛صائص"اخل" مربع يف الوثيقةد لغة يدحت 

  ُّوثائقب حفظ جتن PDF  ؛كصور 

  ضع عالمة و)tag(  الوثيقة؛على 

 الوثيقة؛ تبادلبسيط قبل  تدقيق إلجراء املستخدمة الربجمية توفرهالوصول الذي  إمكانيةم مدقق ااستخد 

 وثيقة  عدادإل ةربجميال من متوافرة نسخةم أحدث ااستخدPDF خاصيات تشمل اجلديدة النسخ ألن 
 ؛إىل الوثائق الوصولإمكانية  إلتاحة أحدث

 املستخدمني يف العثور على املعلومات من خالل عمليات حبث على  ملساعدة الوصفيةبيانات ال توفري
 ؛اإلنرتنت
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 الوثيقة؛ بنيةيف  املهمةكل العناصر   إدراج 

 ؛ذجاشروح حلقول النم توفري 

 وثائقتأكد من أن محاية ال PDF إليهاإمكانية الوصول ب متس ال. 
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 مسرد المصطلحات

خدمت مصادر جلميع مستخدمي املبادئ التوجيهية. وقد استُ  مشرتكةلغة  توفريإىل  هذا الرئيسيةمسرد املصطلحات  يرمي
 :اليت تشمل ما يلي هذا املسرد تعاريف إلعدادخمتلفة 

املصطلحات  وينطبق ذلك حتديدًا علىمستخدمة على املستوى الدويل، و  موجودة يف األساس تعاريف −
 :التاليتني الوثيقتنييف  املعرَّفةالرئيسية 

بصورة  أُعد منشور وهو ،يا املعلومات واالتصاالتوجإطار عمل تنمية كفاءات املعلمني يف تكنول )۱(
 ؛)٢٠١١( "يكروسوفتاوالثقافة (اليونسكو) وشركة "م والعلمبني منظمة األمم املتحدة للرتبية  مشرتكة

)۲( ICTs in Education for People with Disabilities: Review of innovative practice  ] تسخري
املعلومات واالتصاالت لتعليم األشخاص ذوي اإلعاقة: استعراض للممارسات  تتكنولوجيا

املعلومات يف جمال  لتكنولوجيات اليونسكو معهد بني مشرتكة بصورة أُعد منشور وهو ،]كاريةاالبت
 ؛)٢٠١١( الرتبية والوكالة األوروبية

 ؛رئيسية مؤلفات مناقتباسات  −

 .ICT4IALو access-i مشروَعيإطار  يفعت وضِ  عملية تعاريف −

 الرئيسيةالمصطلحات 

 النحوقوق األشخاص ذوي اإلعاقة إمكانية الوصول على حلمن اتفاقية األمم املتحدة  ٩ف املادة تعرِّ  الوصول: إمكانية
التدابري املناسبة اليت تكفل إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة، على قدم املساواة مع غريهم، إىل البيئة : اختاذ "التايل

، واملرافق تكنولوجيات ونظم املعلومات واالتصالاملادية احمليطة ووسائل النقل واملعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك 
األمم املتحدة، ( "عامة اجلمهور أو املقدمة إليه، يف املناطق احلضرية والريفية على السواءواخلدمات األخرى املتاحة ل

 ).٢) (١١ ، الصفحة٢٠٠٦

"على قدم املساواة  املضمونالوصول إىل  الدارسنيلكل  تتيح صيغمعلومات مقدمة يف  معلومات يمكن الوصول إليها:
 ).١١ الصفحة، ٢٠٠٦األمم املتحدة، ( غريهم"مع 

كل ن األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة من الوصول إىل  متكّ  تكّيفيةأجهزة " :)ATsدة (التكنولوجيات المساعِ 
تكنولوجيات املعلومات دة جمموعة كاملة من التكنولوجيات املساعِ وتشمل أنواع املنتجات واخلدمات التقنية. 

اليت  باحلواسيب وانتهاءً  الصويت،برجميات التعرف و  املراعية الحتياجات املستخدملوحات املفاتيح ب بدءاً ، واالتصاالت

http://www.european-agency.org/agency-projects/i-access
http://www.ict4ial.eu/
http://www.un.org/arabic/commonfiles/convoptprot-a.pdf
http://www.un.org/arabic/commonfiles/convoptprot-a.pdf
http://www.un.org/arabic/commonfiles/convoptprot-a.pdf
http://www.un.org/arabic/commonfiles/convoptprot-a.pdf
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 التعريف باإلجنليزية: ( ة"التلفز  ألجهزة التعليقات املغلقةيل ونظم بر  تعرض املعلومات بطريقة
European Commission, 2011, E-inclusion( )٢.( 

التعليقات ، تتضمن احلوار اترتمجل وخالفاً مساع احلوار.  تتوجه إىل األشخاص العاجزين عن التعليقات المكتوبة:
 ألصوات.لللشخص املتحدث و  اً وصف املكتوبة

 .الشاشة علىتلقائياً  تظهر اليت لتعليقاتخالفاً له، ؤ أو إخفاإظهارها  تعليقات ميكن :التعليقات المغلقة

. )احملتوى الرقمي واألجهزة الرقمية واملصادر الرقمية والتكنولوجيا الرقمية صفة تلحق ببعض الكلمات، مثل( :رقمي
 ختزن أجهزة(ستخدم لوصف الكمبيوتر وتكنولوجيا الكمبيوتر. أساسي، كلمة "رقمي" هي كلمة أخرى تُ  بشكلو 

  .)١( )ويلها إىل أعداد أحادية األرقامالكمبيوتر املعلومات وتعاجلها عن طريق حت

تكنولوجيا املعلومات  هارات أساسية يفيف الال الرقمي. ويتطلب ذلك التمتع مب الكتساب الكفاءاتاملطلوبة  "املؤهالت
وإنتاجها وعرضها وتبادهلا،  هاوختزين هاوتقييم الستخراج املعلومات التمكن من استخدام احلاسوبو  واالتصاالت

 التعريف باإلجنليزية: يف شبكات تعاون عرب اإلنرتنت" ( مع اآلخرين واملشاركةلتواصل لو 
4 European Commission, 2008, p.) (٢.( 

جتاوز العقبات والصعوبات اليت يواجهها الناس " ة:إلكترونيإلى السلع والخدمات باستخدام وسائل إمكانية الوصول 
التعريف باإلجنليزية: ( "املعلومات واالتصاالتتكنولوجيات باستخدام دمات اخلسلع و العند حماولة الوصول إىل 

European Commission, 2005) (٢.( 

والداللية يكلية اهل تطلباتامل مع  EPUB3 لصيغة الوظيفية اخلصائص" يتيح تكييف :)EDUPUB(النشر التربوي 
 )International Digital Publishing Forum, 2015 :باإلجنليزية(التعريف  والسلوكية الفريدة للنشر الرتبوي"

واستخدام للجميع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الشاملة "توفري  ة:اإللكتروني الجميع من استخدام الوسائل تمكين
على مشاركة هذا املفهوم ركز ي. و لتحقيق أهداف أوسع نطاقاً تتعلق باإلدماج والشمولتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

متكني اجلميع من استخدام الوسائل سياسة  ترمي"و. "جمتمع املعلوماتيع جوانب كافة يف مج  واجلماعاتاألفراد 
هذا النوع من  استخدام وتعزيزباستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املرتبطة الثغرات  احلد منإىل  اإللكرتونية
يف احلياة وحتسني األداء االقتصادي وفرص التوظيف ونوعية احلياة واملشاركة  االستبعادللتغلب على مشكلة  التكنولوجيا
 ).٢) (.European Commission, 2006a, p 1التعريف باإلجنليزية: ( والتالحم االجتماعي"االجتماعية 

 .)٢( ةإلكرتونيبأجهزة  ةم والتدريس املدعومأي شكل من أشكال التعلّ  :اإللكتروني مالتعلّ 

 .اإللكرتوينم التعلّ  يدعمأداة أو نظام  :اإلنترنتمتوافرة على لكتروني/اإلم تعلّ للأداة 

http://www.ifap.ru/library/book386.pdf
http://www.ifap.ru/library/book386.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-05-320_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-05-320_en.htm?locale=en
http://www.idpf.org/epub/profiles/edu/spec/#h.9prbt8jrilqv
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52007SC1469
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وقد تشمل هذه أو غريه من األجهزة الرقمية.  حاسوباملواد اليت ميكن الوصول إليها باستخدام ب صفة تلحق :إلكتروني
 .هذه العناصرمن  مزجياً طع فيديو أو اصوتية أو مق موادأو  اً أو صور  اً نصوصاملواد 

EPUB: وعلى وجه التحديد،. اإللكرتونية الكتبصيغ  صيغة من " .epubبصيغةمللف  ةمتدادهي ا XML  خاصة
مفتوحة ثالثة معايري  على EPUB صيغة وترتكز. اإلخراج" ةجهز أ معيف يلكتب واملنشورات الرقمية القابلة للتكبا

التعريف () IDPF( )International Digital Publishing Forum( الرقمي املنتدى الدويل للنشروِضعت يف إطار 
 ).DAISY, 2015باإلجنليزية: 

 شرطاتأو  التواءاتأي  ال توجدهو خط  غري املذيّلط واخلالنصوص.  حتريرخط الطباعة املستخدم يف برجميات  الخط:
 .غري املذيّلة وطخلطبني ااستثناًء  Times New Romanعترب خط يُ و . هفو �اية حر يف 

للمستخدم أو  وتوفريها )النصوص اخلاصة بتحريرالعروض و ربامج المثل ها (حتويل املعلومات أو جتميع طريقة صيغة:
 csv.و xls.و rtf.و docx.و doc. ومنها، عادةً  يف �اية اسم امللف ُحيفظ با امللف يتال الصيغة ظهروت. تقدميها إليه

 ، وغري ذلك.pdf.و jpg.و

 اً خاص تركيزاً تركز هذه املبادئ التوجيهية و موضوع معني. شأن ب تُنقلرسالة أو بيانات  يُقصد با عادًة أي :المعلومات
 .تعليميةال اتبيئالالدارسني وبناء املعرفة يف  لتثقيفعلى هدف تبادل الرسائل 

 والصور واملواد الصوتية ومقاطع الفيديو. وصالنص هيهذه املبادئ التوجيهية اليت تتمحور حوهلا أنواع املعلومات و 

 وتيسريمجيع الوسائل التقنية املستخدمة يف معاجلة املعلومات  "تغطي :)ICTتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (
 وبعبارة أخرى، تشتملوالربجميات الالزمة.  اتالشبكاملعدات املستخدمة يف إطار و  احلواسيبالتواصل، مبا يف ذلك 

 الوسائلومجيع  البث طوسائاالتصاالت اهلاتفية و أجهزة تكنولوجيا املعلومات و على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
الوكالة  ، استشهدت بهFOLDOC قاموسالتعريف باإلجنليزية: ( ها"عاجلة املواد الصوتية ومقاطع الفيديو ونقلاملستخدمة مل

 ).٢) (بيةاألورو 

 .هااملعلومات وتوزع تنتجأي فرد أو مؤسسة  :المعلومات مقدمو

على  املعلومات وتوزيعها ومعاجلتها أهم األنشطة االقتصادية والثقافية إنتاجفيه  أصبحالتمع الذي " :مجتمع المعلومات
لتعريف باإلجنليزية: البناء جمتمعات املعرفة" (مرحلة ال بد من اجتيازها "جمتمع املعلومات بناء عترب يُ و  اإلطالق"...

22–20 UNESCO/IFAP, 2009, pp.) (٢.( 

أن  ميكن احملتملني الذين نياألشخاص املستهدف فئة :من ذوي اإلعاقة و/أو ذوي االحتياجات الخاصة الدارسون
اتفاقية األمم املتحدة املصطلحات املستخدمة يف  هذه الصياغة وتراعي. املعلومات تيسري الوصول إىلمن  يستفيدوا

http://www.idpf.org/
http://www.idpf.org/
http://www.daisy.org/daisypedia/epub-2-and-epub-3
https://www.european-agency.org/agency-projects/i-access/glossary-of-terms
https://www.european-agency.org/agency-projects/i-access/glossary-of-terms
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/ifap/ifap_template.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/ifap/ifap_template.pdf
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
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املعنيني ركاء الشة مع املربمواالتفاقات ة مع املربم) واالتفاقات ٢٠٠٦ ،UNCRPD( قوق األشخاص ذوي اإلعاقةحل
 .ICT4IAL مبشروع

بصورة على أنواع خمتلفة من املعلومات  حتتوي الوسائط عادةً و املعلومات. وسيلة ميكن استخدامها لتبادل  :الوسائط
 الوسائط على أمثلة اإلنرتنت على التعّلم وأدواتعلى اإلنرتنت املتوافرة اإللكرتونية واملوارد  الوثائق وتُعد. متزامنة

 .اليوم املستخدمة

 ، مماالبحث عن املعلومات وتصنيفها علىتسمية رقمية للمعلومات ميكن أن تقرأها اآلالت وتساعد  :الوصفيةبيانات ال
 حتسني إمكانية البحث. يتيح

 اً قابلة لالستخدام ميكن تكييفها وفقأ�ا "موارد تعليمية ب املفوضية األوروبيةفتها عرَّ  :)OERالموارد التعليمية المفتوحة (
مؤسسة وحيظى بدعم  ستخدم على نطاق واسعتعريف آخر يُ  ومثة". بال قيودحمددة وميكن تبادهلا  يةميالحتياجات تعل

والتعّلم والبحث املوجودة يف النطاق العام  التدريس"موارد هي ملوارد التعليمية املفتوحة ا، ينص على أن وليام وفلورا هيولت
 .أغراضها"حتديد  وإعادة جماناً استخدامها  جييزفكرية لملكية اللمبوجب ترخيص  اليت ُنشرتأو 

غري القادرين على استخدام "األشخاص  /األشخاص العاجزون عن قراءة المطبوعات:جز عن قراءة المطبوعاتعال
 تنكساً ركي أو باجلهاز احلالقراءة أو إعاقة  خلًال يفالذين يعانون  ، وال سيما أولئكالكتب املطبوعة والصحف والالت

 ).DAISY, 2015: باإلجنليزية التعريف( "بالعمر اً مرتبط اً بقعي

 وفقاً أو  الدارسوفقًا الحتياجات املستخدم أو  أو تصغريهحجم املعلومات  تكبريالقدرة على  تغيير الحجم: إمكانية
 جلهاز املستخدم.املقتضيات 

 بنية حتديدإىل ضرورة  لإلشارةملعلومات ا ببنية املتعلقة السياقات يف الصفة هذه وُتستخدم. تعين حرفيًا "املعىن" داللي:
 .معىن ذات

لوحي أو هاتف  جهازأو  حاسوباملعلومات من خالل  إىلالوصول  تتيح حاسوبية برامج قراءة الشاشة: برمجيات
إىل قراءة  إضافةً و . اصطناعيعن طريق قراءة املعلومات املقدمة باستخدام صوت  وذلك ،أو جهاز رقمي آخر حممول
. مصوتباستخدام  اوالتفاعل معه املضامني يف البحثأو الدارسني  نيرجميات قراءة الشاشة للمستخدمب تتيح، وصالنص

 بريل. بلغةقراءة الشاشة تقدمي املعلومات  لربجمياتميكن  ،بريل لغةمستخدمي  إىلبالنسبة و 

الربجميات  يف متوافرةعناوين باستخدام وظائف ة عدّ قراءة و حمدد للترتيب  عتمادبا تنظِّمية نصمعلومات  :منظَّمنص 
 .عالماتالوضع أو  معّينةمثل تطبيق أمناط 

 لجمهور الذي ال يفهم اللغة املستخدمة يف احلوار.ل خمصصة الحوار: ةترجم

http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
http://www.ict4ial.eu/partners
http://www.ict4ial.eu/partners
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013DC0654&from=EN
http://www.hewlett.org/programs/education/open-educational-resources
http://www.hewlett.org/programs/education/open-educational-resources
http://www.hewlett.org/programs/education/open-educational-resources
http://www.daisy.org/daisypedia/making-publications-accessible-all
http://webaim.org/techniques/semanticstructure/
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 .ةإلكرتوني وثيقة يفواهليكل التنظيمي  املعلومات ترتيب القراءة وتدفق عنمعلومات  تدرجعملية  :عالماتالوضع 

على الرغم من أن التعريف  واالتصاالتتكنولوجيا املعلومات لمرادف ككلمة  عادًة ما يتم استخدام هذه ال :التكنولوجيا
الرصاص والورق وألواح  مقالأ ومن أمثلة ذلك: املعرفة التطبيقية.األدوات أو من نوع  أي يعينميكن أن  للكلمة احملدد

 ).١( تكنولوجيا الكتابةالسوداء والبيضاء، وكلها من أشكال الكتابة والسبورات 

بفعالية وكفاءة  حمددةلتحقيق أهداف  معّني  استخدام منتجمن مستخدمني حمددين  متّكنمدى " :االستخدام إمكانية
 ,International Organization for Standardization:باإلجنليزية التعريف( "سياق حمدد لالستخدام يف وارتياح

11:1998(en)-9241 ISO.( 

جعل النظم واألدوات قابلة لالستخدام.  هدفه �جتصميم يرتكز على  :المستخدم المراعي الحتياجاتتصميم ال
 .االستخدام إمكانيةمن عالية درجة  توفريهو  والغرض من ذلك

خالل املبادئ التوجيهية من  هذهعت وضِ " :)WCAG( ةيالشبكالمضامين  بشأن إتاحة الوصول إلىالمبادئ التوجيهية 
معيار  بغية توفري ملمع أفراد ومؤسسات من مجيع أحناء العا بالتعاونو )W3Cعملية ائتالف الشبكة العنكبوتية العاملية (

احتياجات األفراد واملؤسسات واحلكومات على املستوى  يليب ،ةيشبكإىل املضامني اللوصول مكانية اواحد مشرتك إل
 ).W3C, 2012 –Web Consortium  World Wideالتعريف باإلجنليزية: الدويل" (

املراعي التصميم ، و البييناملعلومات التفاعلية، والتشغيل  تبادلر تيسّ شبكية تطبيقات " :)Web 2.0( ٢,٠ ويب
ملستخدميها  "٢,٠املواقع اإللكرتونية من نوع "ويب  وتوفرشبكة اإلنرتنت العاملية.  عرب، والتعاون املستخدم الحتياجات

يف منتجي مضامني  بوصفهمالتواصل االجتماعي  شبكاتحوار على يف إطار  بعضهم مع بعض التعاونلتفاعل أو احرية 
على االستعراض  )املستخدمني (املستهلكني نشاطلمواقع اإللكرتونية اليت يقتصر فيها ل وذلك خالفاً جمتمع افرتاضي، 

 االجتماعي، واملدونات شبكات التواصلمواقع " ٢,٠ ويشمل نظام "ويبهلم.  تأُعد يتال للمضامنيالسليب 
توم  وكان". الشبكيةتطبيقات ال، و االستضافةمقاطع الفيديو، وخدمات تبادل ، ومواقع "ويكي"، ومواقع اإللكرتونية

 ).٢( ٢٠٠٤ عاميف  "أورايلي"املؤمتر اإلعالمي الذي نظمته شركة يف " ٢,٠ ويباستخدم مصطلح "أول من أورايلي 

املتفرغون ن و املوظفو املؤسسات األعضاء  تتعاون فيهاجمموعة دولية " :)W3Cبكة العنكبوتية العالمية (ائتالف الش
 اإلنرتنت"شبكة النهوض بكامل إمكانات هي  االئتالفومهمة . […] اإلنرتنتشبكة خاصة بمعايري وضع واجلمهور ل

 ).٢) ( W3C, 2015 –World Wide Web Consortium: باإلجنليزية التعريف(

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9241:-11:ed-1:v1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9241:-11:ed-1:v1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9241:-11:ed-1:v1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9241:-11:ed-1:v1:en
http://www.w3.org/WAI/intro/w3c-process.php
http://www.w3.org/WAI/intro/wcag
http://www.w3.org/Consortium/
http://www.w3.org/Consortium/
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