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مجلة سايت مي نصف سنوية تصدر عن جمعية اإلمارات للمعاقين بصريا تهدف 
إلى تسليط الضوء على أهم وأبرز التقنيات الحديثة والتي تعنى بالمعاقين 

بصريا في مختلف المجاالت: التعليمية والعملية والترفيهية واالجتماعية.

االجتماعي  الوعي  بنشر  نقوم  أن  الخاص  اإلصدار  هذا  خالل  من  نتطلع  وإننا 
مدى  أي  وإلى  بصريا،  المعاقين  حياة  في  التقنية  استخدام  بأهمية  الالزم 
البصرية في  اإلعاقة  التغلب على ظروف  أن تكون وسيلة معينة في  ممكن 
بصريا  المعاقين  نمنح  أن  علينا  لزاما  فبات  اليومية،  الحياة  مجاالت  مختلف 
مجتمعاتهم  في  الطبيعية  أدوارهم  لممارسة  والمناسبة  الكافية  الفرص 
رسم  خالل  من  وذلك  العصرية،  الحياة  متطلبات  مع  يتماشى  أفضل  بشكل 
أداء  تمكنهم من  أن  التي من شأنها  والتدريب  والتأهيل  التعليم  سياسات 
أدوارهم بشكل طبيعي واستثمار طاقاتهم للمساهمة بشكل جاد وفاعل 
في دفع عجلة تنمية المجتمع، وخصوصا وأننا نعيش عهد النهضة التقنية 
التفاعلية التي تشكل محورا رئيسا في العديد من قطاعات المجتمع المدني، 
وبالرغم من ما حققته هذه الطفرة التقنية في حياتنا من تذليل العديد من 
المصاعب إال أن هناك جانب مهم ويجب االلتفات إليه أال وهو الوعي والقناعة 
بإمكانات هذه الفئة وما يمكن أن تقدم لمجتمعها إذا ما أحسن استغاللها 

وفق المعايير المشار إليها آنفًا. واهلل الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
    

    صقر بن محمد القاسمي

افتتاحية العدد



أطلق موقـــع آبل للكفيـــف العربي اليوم 
تطبيقه الرســـمي على متجر التطبيقات. 
وتعد هـــذه الخطـــوة إنجازا غير مســـبوق 
المكفوفيـــن  مواقـــع  مســـتوى  علـــى 

العربيـــة.

مميزات التطبيق
سهولة في االستخدام.

يحتوي على أهم أقســـام الموقع الحيوية 

افتتاح مركز خلف الحبتور 
التكنولوجيا لمصادر 

المساعدة في جامعة 
زايد 2012/04/09

شـــاركت الجمعية بوفد مكون من السادة 
نائب رئيـــس مجلـــس اإلدارة ورئيس لجنة 
التطويـــر والعضـــوة عبلـــة الكعبـــي في 
الحبتـــور«  »خلـــف  مركـــز  تدشـــين  حفـــل 
لخدمة  المســـاعدة  التكنولوجيا  لمصـــادر 
الخاصـــة  االحتياجـــات  ذوى  مـــن  الطـــاب 
بجامعـــة زايـــد وذلك في حفـــل أقيم بهذه 
المناســـبة في مقر الجامعة بدبي بحضور 
معالي الشـــيخ نهيان بن مبارك آل نهيان 
وزيـــر التعليـــم العالـــي والبحـــث العلمي 
رئيـــس جامعة زايد وســـعادة خلف الحبتور 
رئيـــس مجلـــس إدارة مجموعـــة الحبتـــور 
ومعالي احمد حميـــد الطاير رئيس اللجنة 
الدائمة إلدارة الصنـــدوق الوقفي بالجامعة 
الكندي وســـلطان احمد  ومعالي ســـعيد 
الحبتور وســـعادة جمعة الماجـــد ومعالي 
وعيســـى  المزروعـــي  حميـــد  عبـــداهلل 
بوحميد وســـعادة بطـــي الكندي وراشـــد 

الحبتـــور  الحبتـــور ومحمـــد خلـــف  خلـــف 
وحســـين ســـجواني وعبداهلل بن ســـوقات 
وجاري دوغان و د.ســـليمان الجاســـم مدير 
الجامعـــة و د.الري ويلســـون نائـــب مديـــر 
الجامعـــة وصفية ســـعيد الرقباني رئيس 
الشـــؤون الخارجيـــة والتطويـــر بالجامعـــة 
وعـــدد مـــن كبـــار الشـــخصيات وأعضـــاء 

التدريســـية واإلدارية. الهيئتيـــن 
ويقـــدم المركـــز الخدمـــة التقنيـــة لـــذوى 
االحتياجـــات وخاصـــة المكفوفيـــن الذيـــن 
لتســـاعدهم  ناطقـــة  لبرامـــج  يحتاجـــون 
في االســـتماع إلى الموضوعات الدراســـية 

إطالق تطبيق موقع
آبل للكفيف العربي
مثـــل: الشـــروحات الكتابيـــة، والصوتيـــة، 

واألخبار. التطبيقـــات، 
الرســـائل  المقاالت عبر  إمكانية مشـــاركة 
البريديـــة أو إرســـال الروابـــط عبـــر خدمـــة 

القصيرة. الرســـائل 
تطبيق موقع آبل للكفيف العربي 
)نافذتك الحقيقية نحو متابعة آخر 

المستجدات دون عناء(.

تعويضـــًا عـــن عـــدم قراءتها ويشـــمل 
المركـــز أيضـــا أجهـــزة طباعـــة بطريقة 
»برايـــل« ومكبـــرات لمســـاعدة ضعـــاف 
البصـــر والمركـــز يســـتوعب ٢5 طالـــب 
لمشـــروعات  جديـــدة  إضافـــة  ويعـــد 
الجامعـــة والمركـــز يقدم خدماتـــه أيضا 
المعنيـــة  والمؤسســـات  للجامعـــات 
ببرامـــج ذوي االحتياجـــات باإلضافـــة إلى 
برامج وتحويلها تقنيًا وإرســـالها  إعداد 
لطـــاب الجامعـــة فـــي فـــرع أبوظبـــي 
حتى يتم تأســـيس مختبـــر مماثل في 
مقـــر الجامعـــة الجديـــد فـــي أبوظبي.

أخبار وتقارير
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أهميـــة  االجتماعيـــة  الشـــؤون  وزارة  أكـــدت 
اســـتخدام األجهـــزة والتقنيـــات الحديثـــة التي 
تســـهم فـــي تعزيـــز عمليـــة دمـــج المعاقين 
بصريًا فـــي التعليم وســـوق العمل، مشـــيرة 
إلـــى الـــدور المهم الـــذي تقوم به التشـــريعات 
والقوانين الوطنية المعنية بشـــأن األشـــخاص 
األشـــخاص  هـــؤالء  دعـــم  فـــي  اإلعاقـــة  ذوي 

كافة. حقوقهـــم  لممارســـة 
أشـــارت الوزارة إلى أهمية التدابير التشـــريعية 
لتعزيـــز حقوق المعاقين بصريًا في اســـتخدام 
سياســـات  وتبنـــي  التعويضيـــة،  التقنيـــات 
وبرامج مصاحبة لهذه التشـــريعات، تهدف إلى 
توفير الدعم للمعاقين بصريـــًا والجهات التي 
يلتحقون بهـــا، وأماكن تعليمهـــم أو عملهم، 
لضمـــان ممارســـتهم لحقوقهـــم المنصوص 
عليهـــا، على قـــدم المســـاواة مع األشـــخاص 

غيـــر المعاقين.
األســـس  “دور  البحثيـــة  الورقـــة  واســـتعرضت 

عالء البدري: 2012/01/04

المعاقيـــن جريدة الخليج حقـــوق  تعزيـــز  فـــي  التشـــريعية 
بصريًا فـــي اســـتخدام التقنيـــات التعويضية” 
التـــي أعدها الدكتـــور أحمد عبـــد اهلل العمران، 
اختصاصـــي حقـــوق المعاقيـــن بـــإدارة رعايـــة 
وتأهيـــل المعاقين، الدور المهم للتشـــريعات 
فـــي تعزيـــز هـــذا الحـــق، إضافـــة إلـــى التطور 
الذي حـــدث لهـــذه التشـــريعات، الذي أســـهم 
فـــي تعزيز حقـــوق المعاقيـــن، وأبـــرز العوامل 
التـــي أدت إلـــى انتشـــار اســـتخدام التقنيـــات 

التعويضيـــة. 

وأشـــار الدكتور أحمد العمران إلى أن تشريعات 
العديـــد مـــن الـــدول المتقدمة شـــهدت تحوالً 
كبيـــرًا فـــي العقديـــن األخيرين، ومـــن أهم ما 
يميـــز قوانين حقوق المعاقيـــن، تبنيها لاتجاه 
الحقوقـــي الـــذي يفـــرض علـــى المؤسســـات 
الحكوميـــة كافـــة وغيرهـــا فـــي تلـــك الدول، 
أنـــواع التيســـير والدعـــم للمعاقيـــن  توفيـــر 
بصريًا مـــن أجل تمكينهم مـــن الحصول على 
التقنيات المســـاعدة باعتبارها مـــن الترتيبات 

التـــي تمكنهـــم من  المعقولـــة،  التيســـيرية 
ممارســـة أنشـــطتهم اليومية كأفراد فاعلين 

المجتمع. فـــي 
وأضـــاف أن التشـــريعات والسياســـات الداعمة 
لتوفيـــر التجهيـــزات التقنيـــة المطلوبـــة، لم 
تسهم فحسب في تعزيز اســـتخدام التقنيات 
التعويضيـــة بين أوســـاط المعاقين بصريًا، بل 
إنهـــا كانت فـــي الحقيقـــة أداة لدعـــم الجهات 
المصنعـــة لهـــذه التقنيـــات من أجـــل تطوير 
مـــا صنـــع، وابتكار تقنيـــات جديدة من شـــأنها 
تذليـــل الصعوبـــات كافة التـــي تواجهها هذه 

. لفئة ا
وأوضـــح أن االتفاقية الدولية لحقوق األشـــخاص 
ذوي اإلعاقـــة، تعتبـــر نتاجـــًا لجهـــود حـــركات 
اإلعاقـــة العالمية، التي انعكســـت ايجابيًا على 
تشـــريعاتنا المحليـــة، مطالبًا باتخـــاذ التدابير 
المطلوبـــة لتمكيـــن األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة 
مـــن الحصـــول علـــى اإلمكانيـــات والتجهيزات 
التقنيـــة المطلوبـــة كافـــة، من أجل ممارســـة 

وحرياتهم. حقوقهـــم 

الشؤون« تؤكد 
ضرورة تمكين 

المعاقين بصريًا 
من استخدام 

التقنيات 
التعويضية

2012/10/149 سايت مي   



أخبار وتقارير

اإلســـامي،  الشـــارقة  مصـــرف  أطلـــق 
أمـــس، أول صـــراف آلـــي للمكفوفيـــن 
فـــي الدولـــة والمنطقـــة، وجـــاء اإلعان 
عن هـــذه الخطوة خـــال مؤتمر صحفي 
لرعايـــة  اإلمـــارات  جمعيـــة  فـــي  ُعقـــد 
برعايـــة  الشـــارقة،  فـــي  المكفوفيـــن 
الشـــيخة جميلة بنت محمد القاســـمي 

للخدمـــات  الشـــارقة  مدينـــة  مديـــرة 
اإلنســـانية. 

آلـــي  صـــراف  أول  إطـــاق  ويأتـــي 
للمكفوفيـــن فـــي المنطقة بنـــاء على 
نهـــج الدولـــة العـــام، برعايـــة وتأميـــن 
الخاصـــة،  االحتياجـــات  ذوي  متطلبـــات 
وحرص صاحب الســـمو الشـــيخ الدكتور 
ســـلطان بـــن محمـــد القاســـمي عضو 
المجلـــس األعلى حاكم الشـــارقة، على 
ضـــرورة تذليـــل جميـــع العقبـــات التي 
تحـــول مـــن دون تنفيذ مشـــاريع خاصة 
للمصارف  ســـموه  وتوجيه  للمكفوفين، 

للمكفوفيـــن.  تســـهيات  بتقديـــم 
الرئيـــس  اهلل،  عبـــد  محمـــد  وقـــال 
التنفيـــذي لمصرف الشـــارقة اإلســـامي 
“لقـــد نجحنا من خال إطـــاق أول صراف 
آلـــي للمكفوفين بالمنطقـــة، أن نكون 
الخـــاص لصاحـــب  الطمـــوح  بمســـتوى 
الســـمو حاكم الشـــارقة في خدمة هذه 

الســـبق  وتســـجيل  المهمة،  الشـــريحة 
وتنفيـــذ  المجـــال،  هـــذا  فـــي  لإلمـــارات 
وتعزيز  االجتماعيـــة،  المســـؤولية  برامج 
رصيـــد القطـــاع المصرفي بشـــكل عام، 
خاص”.  بشـــكل  اإلســـامية  والصيرفـــة 
مـــن جانبه، قال عـــادل الزمر نائب رئيس 
جمعيـــة اإلمارات لرعايـــة المكفوفين “إن 
إطاق هـــذه الخدمـــة، يعكـــس اهتمام 
صنـــاع القـــرار بـــدور المكفوفيـــن فـــي 
المجتمـــع، ومســـتوى الحـــرص على مد 
يـــد العنايـــة والرعايـــة الفائقـــة لهـــم”، 
مشـــيرًا إلـــى أن هـــذا اإلجراء ســـيكون 

بدايـــة للعديـــد مـــن الخدمـــات األخرى. 
ويضـــم الجهـــاز الجديـــد لوحـــة مفاتيح 
وشاشـــة  “برايـــل”،  بتقنيـــة  كبيـــرة 
كبيـــرة وعاليـــة الوضـــوح، وأزرارًا عريضة 
أذن  وســـماعة  االســـتخدام،  لتســـهيل 
إضافـــة  الخصوصيـــة،  علـــى  للحفـــاظ 
إلى الســـماعات الخارجيـــة، وعدم وجود 

أول صـــراف آلـــي بالدولـــة بجمعيـــة 
اإلمـــارات للمعاقيـــن بصريـــا
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خيارات متعددة، لتســـهيل االســـتخدام، 
ومنعـــًا مـــن تشـــتت المكفـــوف خـــال 
أن  ماحظـــة  مـــع  االســـتخدام،  عمليـــة 
وأصحاب  للمكفوفين  مخصـــص  الجهاز 
النظـــر الضعيـــف جـــدًا بشـــكل خاص، 
وهنـــاك إمكانية اســـتخدامه مـــن قبل 

أيضًا.  المكفوفيـــن  غيـــر 
إلـــى ذلـــك، قال ممثـــل شـــركة وينكور 
 CNS األلمانيـــة الوكيل المحلي شـــركة
“أســـفرت محادثاتنا  للمشـــروع  المنفذة 
مـــع مصـــرف الشـــارقة اإلســـامي عـــن 
أهمية اإلســـراع فـــي تنفيـــذ التوجيهات 
القاضيـــة بتقديـــم منتج مرمـــوق لفئة 

 . ” فين لمكفو ا
مـــن  نمـــوذج  تقديـــم  تـــم  وأضـــاف: 
المصرفيـــة  الخدمـــات  شـــأنه تســـهيل 
للمكفوفيـــن، عبـــر أجهـــزة صـــراف آلي 
الزمـــن  اختصـــار  وتـــم  جـــدًا،  متطـــورة 
ليكـــون حقيقـــة ماثلـــة، الفتًا  بالفعـــل 
إلـــى أن المرحلة المقبلة ســـوف تشـــهد 
المزيـــد مـــن الخطـــوات لتوفيـــر خدمـــة 

واســـتيعابًا.  شـــموالً  أكثـــر 
للمشـــروع،  المنفـــذة  الجهـــة  وقامـــت 
الحاضريـــن  اإلعامييـــن  إلـــى  بالطلـــب 

بتدشـــين الجهـــاز الجديـــد عبـــر إغـــاق 
وفهمها،  التجربـــة،  لمعايشـــة  عيونهم 
والشـــعور بمـــدى الخدمة التـــي تؤديها 

للمكفوفيـــن.  مســـتقبًا 
وأشـــاد الحاضرون بهـــذه التجربة، وثمنوا 
دور صناعتهـــا، والخدمات التـــي تؤديها، 
مطالبيـــن بأن تشـــمل أوســـع مســـاحة 
ممكنـــة فـــي أرض الدولـــة فـــي القريب 

 . جل لعا ا
وتـــم وضـــع الجهـــاز الجديـــد فـــي مقـــر 

المكفوفيـــن  لرعايـــة  اإلمـــارات  جمعيـــة 
تدريـــب  ســـيتم  حيـــث  الشـــارقة،  فـــي 
الجهـــاز  اســـتخدام  علـــى  المكفوفيـــن 
مـــن قبل فريق مـــن المصـــرف بالتعاون 
مـــع الجمعيـــة، وســـتكون هنـــاك فترة 
تجريبيـــة يعتمد طولها على اســـتيعاب 
الجهـــاز،  اســـتخدام  آلليـــة  المكفوفيـــن 
فـــي  توســـع  هنـــاك  يكـــون  أن  علـــى 
الخدمـــات للمكفوفين بشـــكل عام في 
المصرف خـــال الفترة القليلـــة المقبلة.
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بمقرهـــا  الجمعيـــة  نظمـــت 
مصغـــر  معـــرض  بالشـــارقة 
لمنتجـــات شـــركة أبـــل احتـــوى 
علـــى األجهـــزة التـــي صنعتها 
الشـــركة بمواصفات خاصة تمكن 
التعامل  مـــن  بصريا  المعاقيـــن 
مـــع األجهـــزة اإللكترونيـــة مثل 
والهاتـــف  تـــوب  الـــالب  جهـــاز 

الذكـــي اآليفـــون واآليبـــاد

 حيـــث قـــدم كل من نائـــب رئيس مجلس 
اإلدارة األســـتاذ عـــادل الزمر شـــرح لألعضاء 
والزائريـــن عـــن طريقـــة عمل جهـــاز اآليباد 
مـــن  بصريـــا  المعاقيـــن  مـــع  وموائمتـــه 

معرض منتجات أبل 
٢٠١٢/٠١/١9

حيـــث تزويـــده ببرنامـــج ناطـــق يســـهل 
بيـــن  كمـــا  اســـتخدامه  الكفيـــف  علـــى 
الكفيـــف  اســـتفادة  ومـــدى  إمكانياتـــه 
منـــه، كما قـــدم الدكتـــور أحمـــد العمران 
رئيـــس لجنـــة التطويـــر شـــرحا مشـــابها 
علـــى جهـــاز الـــاب تـــوب وضـــح إمكانية 
اســـتخدام الكفيف له وطريقة االســـتخدام 
واالســـتفادة مـــن البرامج التـــي صممتها 
شـــركة أبـــل للمعاقيـــن بصريـــا، وقدمت 
عضـــوة الجمعية األســـتاذة عواطف أكبري 
شـــرحا مماثا على جهـــاز الهاتف المتحرك 

آليفون. ا

2012/10/14 سايت مي    12

أخبار وتقارير



2012/10/1413 سايت مي   



أخبار وتقارير

مثـــل تقنيـــة »Voiceover« علـــى أجهزة 
»أبـــل«، مفيـــدة ولكنها بطيئـــة وال يمكن 

بفعالية. اســـتخدامها 
 ،»Braille touch« تطبيـــق  ويســـتخدم 
الـــذي يأمل فريـــق الباحثين إصـــداره خال 
يمكـــن  نظامـــا  المقبليـــن،  األســـبوعين 
التحكـــم فيه باســـتخدام ســـتة أصابع وال 

اليد. يتطلـــب تحريـــك 
وأوضـــح رئيس فريق البحـــث ماريو روميرو 
أن المســـتخدمين الذين يعرفـــون طريقة 

برايـــل »ال يحركـــون أيديهم مطلقا.«

إنـــه   »Braille touch« مصنعـــو  ويقـــول 
ســـيكون مجانيـــا، وقـــد ال تكـــون هنـــاك 
حاجـــة خال اســـتخدامه للنظـــر إلى لوحة 
المفاتيح ليناســـب حتى المبصرين الذين 
يريـــدون كتابة رســـائل أثناء انشـــغالهم 

آخر. إلى شـــيء  بالنظـــر 
وقـــال روميـــرو لـ«بـــي بـــي ســـي«: »تعّلم 
اســـتخدام طريقـــة برايـــل يعنـــي تذكـــر 
»احتجـــت  ويضيـــف:  النقـــاط.«  أماكـــن 
لحفـــظ  قليلـــة  ســـاعات  إلـــى  وزمائـــي 
األماكـــن كـــي نتمكـــن مـــن البـــدء فـــي 

تقنية جديدة لمساعدة 
المكفوفين على كتابة 

الرسائل النصية
فـــي »معهد  باحثون  قـــام 
بالواليات  التقنـــي«  جورجيا 
المتحـــدة بتطويـــر تقنيـــة 
علـــى  تعتمـــد  جديـــدة 
لمســـاعدة  برايـــل  طريقـــة 
المكفوفيـــن علـــى كتابـــة 
أجهـــزة  علـــى  رســـائل 
ذات  المحمولـــة  الهواتـــف 
باللمس. تعمـــل  شاشـــات 

 ،»Braille touch« »تطبيـــق«  أن  وُيعتقـــد 
الذي ســـيكون متاحـــا على أجهـــزة »أبل« 
مـــرات  بمقـــدار ســـت  أســـرع  و«أندرويـــد«، 
الموجودة حاليا لكتابة  مقارنة بالوســـائل 

رؤيتها. دون  الرســـائل 
ويأتـــي ذلـــك فـــي ظـــل اهتمـــام متزايد 
بقـــدرة المعاقيـــن بصريا على اســـتخدام 
التكنولوجيـــا الحديثـــة فـــي ظل انتشـــار 
أجهزة الحاســـوب والهاتـــف المحمول ذات 

الشاشـــات التـــي تعمـــل باللمس.
ويقول خبـــراء إن الوســـائل المتاحة حاليا، 
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شـــاركت جمعيـــة اإلمـــارات لرعايـــة المكفوفيـــن ملتقـــى ذوي 
اإلعاقـــة ووســـائل االتصـــال االجتماعـــي الـــذي نظمتـــه مدينـــة 
الشـــارقة للخدمات اإلنســـانية. وحضر من جانـــب الجمعية عضو 
مجلـــس اإلدارة رئيـــس لجنـــة العاقـــات العامة واإلعـــام محمد 
الغفلـــي والذي أدار الجلســـة الثانية في االفتتـــاح والتي تناولت 
دور وســـائل االتصـــال االجتماعي في طـــرح قضايـــا ذوي اإلعاقة. 
والجديـــر بالذكـــر احتواء هـــذا الملتقـــى على العديد مـــن أوراق 
العمـــل التـــي تـــم طرحها مـــن قبـــل ذوي اإلعاقة بشـــكل عام 

والمكفوفيـــن بشـــكل خاص.

كتابة نحـــو 10 كلمات فـــي الدقيقة. ليس 
أعوامـــا«. يســـتغرق  الـــذي  بالشـــيء 

احتماليـــة  مـــن  روميـــرو  قلـــل  ولكـــن 
اســـتخدام البرنامج لكتابة الرســـائل أثناء 
قيـــادة الســـيارة، موضحـــا أن األمـــر يحتاج 
إلـــى التركيز وهـــذا ال يتحقق أثنـــاء قيادة 

. ة ر لسيا ا
لـــدى  المخـــاوف  تزايـــد  إلـــى  وأشـــار 
الواســـع  المكفوفيـــن من أن االســـتخدام 
للشاشـــات التـــي تعمل باللمـــس يمثل 

أمامهـــم. عقبـــة 
وأضـــاف أنه علـــى الرغم من وجـــود أبحاث 
حول الشاشـــات التي تعمـــل باللمس، »إال 
أننا لـــم نحصل بعد على شاشـــات تعمل 

باللمس تناســـب المعاقين بصريا«.
وأوضـــح أن المكفوفيـــن يقولـــون إنهـــم 
»يـــرون األشـــياء بأصابعهـــم ولكـــن مـــع 
األجهـــزة ذات شاشـــات تعمـــل باللمـــس، 

فهـــم ال يـــرون شـــيئا حقا.«

الجمعية تشارك في ملتقى المعاقين 
ووسائل االتصال 2012/05/23 م. 
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معرض ومؤتمر تقنيات اإلعاقة البصرية
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مي  )سايت  األوسط  الشرق   - البصرية  اإلعاقة  تقنيات  معرض 
Sight ME( هو جزء من فعالية متكاملة تنظمها جمعية 
اإلمارات للمعاقين بصريا بمركز اكسبو للمؤتمرات والمعارض 

بالشارقة بدولة اإلمارات العربية المتحدة. 
وهذا المعرض يعتبر األول من نوعه الذي يقام في المنطقة، 
مجموعة  والمختصين  الخبراء  من  كوكبة  خاله  من  وتقدم 
المرتبطة  المستجدات  آخر  تتناول  التي  العمل  أوراق  من 

فين  لمكفو با
المختلفة  بالجوانب  االرتقاء  أجل  من 

لحياتهم وتقنياتهم البصرية، كما ينتظر 
تعترض  التي  المشكات  أيضا  يتناول  أن 
األشخاص من ذوي اإلعاقة البصرية بشكل 
والتجارب  الخبرات  تبادل  عن  فضا  عام، 
وكل  الفعاليات،  هذه  مثل  تتيحه  الذي 
المعاقين  وترقية حياة  تطوير  بهدف  ذلك 
عدة  تتناول  ورش  عدة  تقدم  حيث  بصريًا 
المشكات  معالجة  حول  تركز  عمل  أوراق 
والطرق  بصريًا  المعاقين  يواجهها  التي 
متابعة  على  تساعدهم  التي  الحديثة 
مجتمعاتهم.  في  واالندماج  حياتهم 
لتبادل  كبيرة  فرصة  المعرض  ويعتبر 
الخبرات ووجهات النظر حيث من المتوقع 
هذا  واسعة،.  عالمية  بمشاركة  يحظى  أن 
الفعاليات  من  العديد  المعرض  ويتضمن 
والتي  المصاحبة  المهمة  والمبادرات 
على  كبير  إيجابي  انعكاس  لها  سيكون 

أعضاء الجمعية والمجتمع ككل.
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أهداف سايت مي:
يسعى المعرض من خال الورش المصاحبة 
والمهتمين  للباحثين  الفرصة  إتاحة  إلى 
لتحقيق  الخبرات  وتبادل  والتحاور  لالتقاء 

أفضل النتائج في المجاالت التالية:
 توظيف واستخدامات التقنية الحديثة في 
خال  من  وذلك  البصرية  اإلعاقة  مجاالت 
أفضل  وشرح  الممارسات  أفضل  عرض 
ذوي  دعم  مجال  في  التقنية  التطبيقات 

اإلعاقة البصرية ومناقشتها.
مجاالت  في  الباحثين  وتشجيع  تحفيز  2ـ 
التقنيات  توطين  على  الحديثة  التقنية 
حياة  من  ويطور  يخدم   بما  البصرية 

المعاقين بصريا.
 تشجيع التواصل بين المؤسسات وبناء 
والمكونة  العاملة  األطراف  بين  الصات 

لهذا القطاع.
اإلبصار  تقنيات  وسلبيات  إيجابيات  رصد   
العامة  المؤسسات  في  العاملين  وإطاع 
التي  والتطورات  االبتكارات  على  واألهلية 

طرأت في مجال تقنية اإلبصار.
لتعليم  المناسبة  الطرق  إيجاد   
العملية  من  جزء  وجعلهم  المكفوفين 
والجامعات  المدارس  في  التعليمية 

المختلفة.
إلى  تؤدي  التي  السبل  أفضل  بحث   
وإدماجهم  البصرية  اإلعاقة  ذوي  توظيف 

في الحياة العامة.
واالجتماعية  االقتصادية  المعوقات  رصد   

التي تعترض حياة المعاقين بصريا.
العامة  والهيئات  المؤسسات  تشجيع   
وغيرها  والمرور  الطرق  إدارات  مثل 
أجندة  في  بصريا  المعاقين  وضع  على 

استراتيجياتها العامة.
المحلية  واألنظمة  بالمعايير  التعريف   
المعاقين  حياة  بتنظيم  الخاصة  والدولية 

بصريا.

الدورة السابقة لسايت مي:
بمشاركة 42  شركة ومنظمة من عشرين 
ومؤتمر  معرض  الجمعية  نظمت  دولة 
البصرية  اإلعاقة  لتقنيات  األوسط   الشرق 
بـ »سايت مي«، والتي بدأت في  والمعروف 
الرابع عشر من شهر فبراير 2011 تحت رعاية 
مريم  معالي  االجتماعية  الشؤون  وزيرة 
محمد خلفان الرومي، وذلك بمركز إكسبو 
جمعية  وذكرت  بالشارقة.  للمعارض 
المنظمة  المكفوفين،  لرعاية  اإلمارات 

موضوع العدد
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من  األول  يعتبر  بأنه  والمؤتمر،  للمعرض 
نوعه في المنطقة والشرق األوسط. 

المعرض  من  الدورة  هذه  في  وشارك 
التقنية  شركات  من  شركة  وثاثون  أربع 
الخاصة  والبرمجيات  والتكنولوجيا 
عشرين  إلى  تنتمي  البصرية،  باإلعاقة 
إلى  إماراتية،  شركات  ست  بينها  من  بلدًا 
الداخلية  بوزارتي  خاصين  جناحين   جانب 
لجمعية  وأجنحة  االجتماعية  والشؤون 
عشر  وست  المكفوفين  لرعاية  اإلمارات 
جمعية ومؤسسة طوعية لخدمات ورعاية 
من  عشر  منها  البصرية،  اإلعاقة  ذوي 
وست  الوطنية  والمؤسسات  الجمعيات 
المملكة  من  أبرزها  العربية  الدول  من 

العربية السعودية.
خصومات  المشاركة  الشركات  وقدمت 
كبيرة بلغت أكثر من %50 على برمجيات 
وضعيفي  للمكفوفين  تقنية  ومعينات 

اإلبصار بمناسبة المعرض.
خالد  بن  محمد  بن  صقر  الشيخ  وكان 
جمعية  إدارة  مجلس  رئيس  القاسمي 
افتتح  قد  المكفوفين  لرعاية  اإلمارات 

المعرض برفقة ناجي الحاي وكيل وزارة 
ممثا  المساعد  االجتماعية  الشؤون 
االجتماعية،  الشؤون  وزيرة  لمعالي 
من  عدد  بحضور  وذلك  الحدث،  راعية 
ذوي  بشؤون  والمختصين  المهتمين 

اإلعاقة البصرية. 
المتخصصين  من  عدد  المعرض  وزار 
الخدمات  ومزودي  األعمال  في قطاعي 
الخاصة بذوي اإلعاقة البصرية إلى جانب 

عائاتهم يقدر بأربعة آالف شخص.

قال  المعرض  ختام  مناسبة  وفي 
رئيس الجمعية الشيخ صقر بن محمد 
اإلمارات  جمعية  اطاع  إن  القاسمي 
كان  بتنظيم  المكفوفين  لرعاية 
ليس  ذاتها  بحد  فريدة  وتجربة  تحديا 



لكل  جمعيات  وإنما  للجمعية  بالنسبة 
نادرا  التي  اإلمارات  بدولة  العام  النفع 
الفعاليات  هذه  مثل  قيام  تتبنى  ما 
والتجاري،  والعلمي  الدولي  الطابع  ذات 
الشؤون  لوزارة  شكره  القاسمي  ووجه 
عن  يوما  تتوانى  لم  التي  االجتماعية 
تقديم كل ما هو ممكن من اجل خدمة 
رعايتها  في  تجلى  الذي  األمر  الجمعية 

لهذا الحدث.

وأكد ناجي الحاي الوكيل المساعد لوزارة 
في  وزارته  دور  على  االجتماعية  الشؤون 
ذوي  وبشؤون  بالجمعية  اهتمامها 
إلى  عام، مشيرا  بشكل  لبصرية  اإلعاقة 
معالي  تبديه  الذي  الشخصي  االهتمام 
ذوي  وكافة  المعاقين  لقطاعات  الوزيرة 
شكرا  الحاي  وقدم  الخاصة.  االحتياجات 
إنجاح  في  شاركوا  الذين  لكافة  خاصا 
ومن  المعرض  شركات  من  الحدث  هذا 
العلمي،  المؤتمر  في  شاركوا  الذين 
يكون  سوف  مساهماتهم  أن  باعتبار 
مستقبل  على  اإليجابي  تأثيرها  لها 
تطوير  خال  من  المكفوفين  حياة 
مستوى معيشتهم ومساهماتهم في 

المجتمع.
رئيس  نائب  الزمر  عادل  تحدث  فيما 
اإلمارات  جمعية  إدارة  مجلس 

الذي  للمكفوفين، مبديا سروره بالنجاح 
حققته الجمعية في تنظيمها لكل من 
موجها  والمؤتمر،  المعرض  فعاليتي 
من  كل  في  الحدث  لرعاة  خاصا  شكرًا 
الشارقة  لاستثمار ومصرف  دبي  شركة 
الرسمي  راعيه  إلى  باإلضافة  اإلسامي 

وزارة الشؤون االجتماعية.

لرعاية  اإلمارات  جمعية  وكانت 
من  خاصا  عددا  أصدرت  قد  المكفوفين 
بمناسبة قيام  »آفاق«  الفصلية  دوريتها 
على  العدد  اشتمل  وقد  الحدث.  هذا 
لكل  منوعة  وتثقيفية  إعامية  مادة 
البصرية  اإلعاقة  ذوي  بقطاع  المهتمين 
معهم  والمتعاملين  اإلبصار  وضعيفي 
من المجتمع ومن المزودين لخدماتهم، 
فضا عن أولئك المرتبطون بهم بشكل 
يومي في دوائرهم األسرية والتعليمية. 
وجرى توزيع تلك المطبوعة إلى كل زائر 
الجمعية  وستقوم  والمؤتمر،  للمعرض 
باستخدام هذا العدد من »آفاق« ألغراض 
احتياجات  بطبيعة  واإلعام  التوعية 
وذلك  البصرية  اإلعاقة  ذوي  وتحديات 

لفترة ما بعد المعرض.

الجمعية  نظمت  المعرض،  جانب  وإلى 
اإلعاقة  تقنيات  حول  علميًا  مؤتمرًا 

احتياجات  حول  محاور  عدة  شمل  البصرية 
اإلعاقة  ذوي  ودمج  ورياضة  وحقوق 
عشر  ثاثة  المؤتمر  في  وشارك  البصرية، 
عالمية من  يمثلون شركات  وتقنيا  باحثا 
كوريا،  هولندا،  أمريكا،  ألمانيا،  من  كل 
أوراق  وناقشت  واإلمارات.  بولندا  بريطانيا، 
منها:  موضوعات  عدة  والعروض  البحث 
التقنيات  تطوير  في  الكورية  التجربة 
البارزة،  الرسوم  إنتاج  تقنيات  التعويضية، 
الطاب  لدى  »البرايل«  مهارات  تعزيز 
التحديات  الدمج،  مدارس  في  المكفوفين 
التقنية التي تواجه مستخدمي خط برايل 
العربي وقدمتها خولة مصلح من جمعية 
أصدقاء الكفيف بفلسطين، التدريب وأثره 
بصريا،  للمعاقين  المهني  التطور  على 
العاقات  مدير  الما  حسن  أحمد  وقدمها 
دبي  بهيئة  تمكين  بمؤسسة  الخارجية 
األسس  دور  البشرية،  والتنمية  للمعرفة 
المعاقين  حقوق  تعزيز  في  التشريعية 
التعويضية،  التقنية  استخدام  بصريا في 
من  العمران  أحمد  الدكتور  وقدمها 

جمعية اإلمارات لرعاية المكفوفين.

جلساته  انعقدت  الذي  المؤتمر  حضر  وقد 
والثاني  األول  اليومين  ومساء  صباح 
من  المتخصصين  من  جمهرة  للمعرض 
المعاقين.  بشؤون  والمهتمين  التقنيين 
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مطبوعة  أصدرت  قد  الجمعية  وكانت 
خاصة نشرت فيها ملخصات موجزة لتلك 

األوراق.

الدورة الثانية لمعرض سايت مي 

بصريا  للمعاقين  اإلمارات  جمعية  تطلق 
خال  مي  سايت  لمعرض  الثانية  الدورة 
من  كريمة  برعاية   2013 فبراير   13-11 الفترة 
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن 
األعلى  المجلس  عضو  القاسمي  محمد 
اكسبو  بمركز  الشارقة  حاكم  لاتحاد 

بالشارقة. للمعارض 
الدورة  خال  من  الجمعية  تتطلع  حيث 
نوعية  نقلة  إحداث  من  للمعرض  الثانية 
البصرية  اإلعاقة  تكنولوجيا  نقل  في 
خال  من  بالمنطقة  بصريا  للمعاقين 
العالمية  الشركات  كبريات  استقطاب 
اإلعاقة  تكنولوجيا  مجال  في  العاملة 
بصريا  المعاقين  تعريف  بهدف  البصرية 
الحديثة  التكنولوجيا  وسائل  بالمنطقة 
عالم  في  والتطورات  المستجدات  وأهم 
تعد  باتت  والتي  بهم  الخاصة  التقنية 
حيث  والعملية  العلمية  الروافد  أهم  من 
تحسين  في  ملحوظ  بشكل  أسهمت 
بيئات  مختلف  في  اندماجهم  ظروف 

المجتمع.
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 بقلم د. أحمد العمران 

على   الضوء  المقالة  هذه  تسلط 
نفاذ  عملية  بها  تتم  التي  الكيفية 
أنظمة  إلى  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 
نظام  مثل  الحاسوبية  التشغيل 

ويندوز والماك وغيرها.
ذوي  األشخاص  بمقدور  أصبَح  لقد 
معظم  توظيف  البصرية  اإلعاقة 
للقيام  التقنية  والتطبيقات  البرامج 
شأن  ذلك  في  شأنهم  يشاءون  بما 

إمكانية الوصول إلى المعلومة
كيف يمكن للمعاقين بصريا النفاذ 
إلى أنظمة التشغيل الحاسوبية؟

يعد  فلم  المعاقين.  غير  األفراد  سائر 
إلى قوائم  النفاذ  من العسير عليهم 
أنظمة التشغيل المختلفة واستخدام 
بفضل  وذلك  وتطبيقاتها  برامجها 
)برامج  التقنية  والوسائط  الحلول 
التكبير  وأدوات  الشاشة  قارئات 

وسطور برايل وغيرها(.

باَت  التقنية،  الحلول  هذه  وبسبب 
جميع  دراسة  المكفوفين  بإمكان 
بنظم  العاقة  ذات  التخصصات 

اآللي  الحاسب  وبرمجيات  المعلومات 
في  والعمل  منها  أي  في  والتخصص 
من  وغيرها  البرامج  تصميم  مجال 
التخصصات المرتبطة بعلوم الحاسب 

اآللي. 

اآللي  الحاسب  شركات  فكبريات 
تتنافس  وأبل«  »ميكروسوفت  مثل 
المتخصصين  استقطاب  في  اليوم 
الحلول  تصميم  في  المكفوفين  من 
إدراجها  يتم  حتى  المساعدة  التقنية 

امكانية الوصول
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في أنظمة التشغيل التي تعمل هذه 
مرت  وقد  تطويرها.  على  الشركات 
الوسائط  أو  الحلول  تطوير  عملية 
تمكن  التي  المساعدة  التقنية 
أنظمة  إلى  النفاذ  من  المكفوفين 

التشغيل الحاسوبية بثاث مراحل:

الثمانينات  األولى هي مرحلة  المرحلة 
فيها  بدأت  التي  الماضي  القرن  من 
بإيجاد  التفكير  في  الشركات  بعض 
من  المكفوفين  لتمكين  حلول 
وتعد  الكمبيوتر.  أجهزة  استخدام 
شركة أبل أولى الشركات التي قدمت 
أوت  الشاشة«  لقراءة  صوتي  برنامج 
مصمم  يكن  لم  أنه  إال  سبوكين« 
المكفوفين،  الستخدام  األولى  بالدرجة 
من  محدود  عدد  يدعم  كاَن  فقد  

التطبيقات. 

المرحلة شركات  تلك  كما ظهرت في 
الحلول  بعض  لتطوير  متخصصة 
من  المطور  النصوص   معالج  مثل 
صممت  التي  ديكسبري  شركة  قبل 
المكتوبة  النصوص  لتحويل  برنامج 
طباعتها  ثم  ومن  برايل  طريقة  إلى 
قبل  من  مصممة  خاصة  طابعات  عبر 

شركات متخصصة. 

هذه  مثل  تطوير  من   الهدف  وكان 
الخاصة  المنظمات  تمكين   الحلول 
بالمكفوفين ومؤسسات التعليم من 
برايل  بطريقة  والكتب  المصادر  توفير 

إليها. للمنتسبين 
وظهرت في تلك المرحلة أيضا شركات 
األدوات  بعض  تطوير  في  متخصصة 
اإللكترونية  برايل  كسطور  المساعدة 
أن  إال  المحمولة،  برايل  وحواسيب  
دون  حال  الحلول  تلك  ثمن  ارتفاع 

انتشارها بين أوساط المكفوفين.

المرحلة  تلك  هي  الثانية:  المرحلة 
الشركات  فيها  هيمنت  التي 
الحلول  تطوير  في  المتخصصة 
المرحلة  هذه  بدأت  حيث  المساعدة. 
عندما  التسعينيات  أواسط  من 
هينتار  شركة  مثل  شركات  قامت 
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باسم  حاليا  المعروفة  شويس 
قارئات  بتطوير  سينتيفيك  فريدوم 
الويندوز.  لنظام  متخصصة  شاشة 
تطور  المرحلة  هذه  شهدت  كما 
كسطور  المساعدة  األدوات  صناعة 
برايل  وحواسيب  اإللكترونية  برايل 
استخدام  باإلمكان  وباَت  المحمولة 
هذه السطور واألجهزة جنبا إلى جنب 
انتشرت  التي  الشاشة  قارئات  مع 
هذه  تميزت  كما  المرحلة.  تلك  في 
الزمنية بظهور عدد كبير من  الحقبة 
بتصميم  قاموا  الذين  المبرمجين 

لتمكين   )script files( خاصة  خرائط 
مستخدمي قارئات الشاشة المختلفة 
البيئات  مختلف  إلى  النفاذ  من 
الخاصة  البرامج  »مثل  والبرامج 
بالمصارف، شركات الطيران، المكتبات 
قاعدة  أن  ورغم  وغيرها«.   العامة 
والحلول  البرامج  تلك  مستخدمي 
بدأت باالتساع في تلك المرحلة، إال أن 
دون  حال  الوسائط  هذه  أسعار  ارتفاع 

تمكن الكثيرين من الحصول عليها.
فهي  واألخيرة  الثالثة  المرحلة  أما 
والتي  اليوم  نعاصرها  التي  المرحلة 

الشركات  نشاط  انحسار  شهدت 
كبريات  وتسابق  المتخصصة 
الشركات المصممة ألنظمة التشغيل 
فيها.  المساعدة  الحلول  تبني  إلى 
هذه  إعدادات  قوائم  تحوي  حيث 
مسمى  تحت  خاصة  خيارات  األنظمة 
الوصول  إمكانية  أو  النفاذ  إمكانية 
هذه  وتتيح   .)ACCESSIBILITY(
إمكانية  متفاوتة  بدرجات  الخيارات 
بأحجام  التحكم  أو  الشاشة  قراءة 

العرض.
أنظمة  في  الحلول  هذه  وبتضمين 
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بإمكان  أصبح  الحاسوبية،  التشغيل 
استخدامها  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 
إلى  الحاجة  ودون  التكلفة  بنفس 
تصممها  ووسائط  حلول  إلى  اللجوء 
عدم  وبالتالي  متخصصة  شركات 
االضطرار إلى دفع المبالغ الطائلة التي 
نظام  ويعتبر  قبل.  من  تدفع  كانت 
أبل  شركة  قبل  من  المطور  الماك 
أسهل األنظمة التي تمكن المكفوفين 
نظرا  بسهولة  إليها  النفاذ  من 
الذي  الوصول  إمكانية  خيار  لشمولية 
استخدام  إمكانية  للمكفوفين  يتيح 
عبر  برايل  بطريقة  والقراءة  الصوت 
إلى  للوصول  اإللكترونية  السطور 
بهذا  الخاصة  التطبيقات  معظم 

النظام.

األخيرة  الثاث  اإلصدارات  تضمنت   وقد 
تحسينات  الماك  تشغيل  لنظام 

كبيرة على هذا الخيار.
حاليا  ميكروسوفت  شركة  وتعمل 
الوصول  إمكانية  حلول  تطوير  على 
ومن  الويندوز  التشغيل  نظام   في 
الجديد  اإلصدار  يتضمن  أن  المتوقع 
ويندوز 8 تحسينات على حلول الصوت 
إيجابا  سينعكس  الذي  األمر  والقراءة 
التقنية  الحلول   مستخدمي  على 

المساعدة.
شركات  كبريات  اهتمام  ويرجع  
مساعدة  حلول  بتبني  اآللي  الحاسب 
للمعاقين بصريا في أنظمة التشغيل 
منها:  عوامل  عدة  إلى  تطورها  التي 
جل  أصبح  حيث  االقتصادي،  العامل  
منصب  اليوم  الشركات  اهتمام 
وإتاحتها   منتجاتها  نشر  حول  كيفية 
بسبب  المجتمع  شرائح   أغلب  إلى 
تجنيه  أن  يمكن  الذي  المادي  المردود 
ذلك:  إلى  يضاف  التطوير،  هذا   من 
المرتبطة  التشريعية  المفاهيم  تطور 

باألشخاص ذوي  اإلعاقة.

يقصر  يعد  لم  مثا  اإلعاقة  فمفهوم 
الخلل  مجرد  على  اإلعاقة  فهم 
أو  الحسي  القصور  أو  الجسماني 
الذهني للشخص  المعاق، بل يشمل 
والمعوقات  الشخصية  المعوقات 
مادية   كانت  سواء  المحيطة  البيئية 
كالمعيقات  معنوية  أو   كالحواجز 
األشخاص  وصول  دون  تحول   التي 
المعلومات  إلى  البصرية  اإلعاقة  ذوي 
أجهزة  شاشات  على  المكتوبة 

الكمبيوتر.
حلول  تطوير  في  الشركات  بدأت  لذا 
اإلعاقة  ذوي  األشخاص  على  تسهل 

الوصول إلى نظم المعلومات وأنظمة 
المختلفة. التشغيل 

أهم  أحد  إلى  هنا  نشير  ولعلنا 
بالتقنيات  المرتبطة  المفاهيم 
األمم  اتفاقية  نادت  والذي  التعويضية 
المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
بتعزيزه وهو مفهوم التصميم العام.
من  الثانية  المادة  نص  فبمقتضى 
األشخاص  لحقوق  الدولية  االتفاقية 
العام  بالتصميم  يقصد  اإلعاقة:  ذوي 
والبرامج  والبيئات  المنتجات  تصميم 
جميع  يستعملها  لكي  والخدمات 
الحاجة  قدر ممكن، دون  بأكبر  الناس، 
وال  متخصص.  تصميم  أو  تكييف  إلى 
األجهزة  العام  التصميم  يستبعد 
األشخاص  من  معينة  لفئات  المعينة 
حاجة  هناك  تكون  حيثما  اإلعاقة  ذوي 

إليها. 

المنتجات  بتصميم  القيام  ويقتضي 
التهيئة  معايير  توافر  عاما  تصميما 
المعاقين  األشخاص  تمكن  التي 

بصريا من االستفادة من المنتج.
المؤسسات  من  العديد  انبرت  حيث 
والدولية  اإلقليمية  والمنظمات 
هذه  لتعميم  بالمكفوفين  الخاصة 
الشركات  توعية  بغية  المعايير 
تصميما  منتجاتها  تصميم  بكيفية 
مستخدميها  احتياجات  يلبي  عاما 

من المعاقين بصريا.

عن  الحديث  العدد  لهذا  اخترنا  وقد 
عليها  المتعارف  التهيئة  معايير 
بالشكل  اإلنترنت  مواقع  لتصميم 
احتياجات مستخدمي  الذي يتاءم مع 
قارئات الشاشة. ذلك أن نفاذ األشخاص 
ذوي اإلعاقة إلى مواقع اإلنترنت متوقف 
على ما إذا كان الموقع مراعيا لمعايير 

المتعارف عليها. التهيئة 

التالي  المقال  قراءة  إلى  أدعوكم  لذا 
إمكانية  عن  بإسهاب  يتحدث  الذي 
البصرية  اإلعاقة  وصول األشخاص ذوي 

إلى مواقع اإلنترنت.
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صفحة االنترنت المناسبة 
الستخدام المعاقين بصريا

التقنيات الحديثة التي ظهرت في السنوات 
الماضية جعلت من تصفح شبكة االنترنت 
المعاقين  لألشخاص  المتاحة  األمور  من 
بصريا وأصبح بإمكان هذه الفئة من أفراد 
المعلومات  عصر  مع  التواصل  المجتمع 
الحالي ولم يكن  الوقت  الذي نعيشه في 
السابق.  في  الممكنة  األمور   vمن ذلك 
تركيب  تقنية  مثل  تقنيات  فبمساعدة 
الكام وبرامج قارئ الشاشة وتقنية عرض 
ومتصفحات  برايل  بطريقة  المعلومات 
وغير  بصريا  بالمعين  الخاصة  االنترنت 
األشخاص  حتى  تمكن  التقنيات  من  ذلك 
صفحات  على  اإلطاع  تماما  المكفوفين 
االنترنت والحصوvل على المعلومات التي 

يحصل عليها المبصرين. 
بصريا  المعاقين  لألشخاص  يمكن  وحتى 
تعد  أن  من  البد  التقنيات  هذه  استخدام 

وتصمم صفحات االنترنت بشكل صحيح.

فئـــات مختلفـــة مـــن المعاقيـــن 
بصريـــا

المعاقين  األشخاص  من  كبير  عدد 
من  تمكنهم  بصر  بقايا  لديهم  بصريا 
عادية  بحروف  المطبوعة  النصوص  قراءة 
األشخاص  بها  يقرأ  التي  الطريقة  بنفس 
مجال  في  المعروف  ومن  المبصرين، 

عشرة  كل  بين  من  أن  البصرية  اإلعاقة 
مكفوفين  أنهم  على  مصنفون  أشخاص 
 Legal Blindness أو  القانونية  الناحية  من 
هناك اثنان فقط لديهم فقدان بصر كامل 
بمعنى انه ال يمكنهم االعتماد على القناة 
بما  اليومية  حياتهم  شؤون  في  البصرية 

في ذلك قراءة وتصفح مواقع االنترنت. 
البصر  ضعاف  األشخاص  حاجات  تختلف 
على  األمر  ويعتمد  آخر  إلى  شخص  من 
اإلصابة.  ومكان  البصر  ضعف  ونوع  درجة 
يمكنهم  البصر  ضعاف  أشخاص  فهناك 
بالحروف  المطبوعة  النصوص  قراءة 
الكبيرة، بينما البعض اآلخر يمكنهم قراءة 
العادية  بالحروف  المطبوعة  النصوص 
عدسات  أو  تكبير  أدوات  باستخدام  ولكن 
يمكنهم  أخرى  وفئة   ، بهم  خاصة  مكبرة 
من  والعديد  فقط  الصغيرة  الحروف  قراء 
النصوص  قراء  يمكنهم  البصر  ضعاف 
لوني  تباين  ذات  خلفية  على  المطبوعة 
بلون  المطبوع  النص  قراء  مثل  كبير 

أصفر على خلفية سوداء. وهناك أشخاص 
يمكنهم  ال  وبذلك  األلوان  بعمى  مصابين 

رؤية ألوان معينة. 

المالئمـــة  االنترنـــت  صفحـــة 
للجميـــع 

يجعل  االنترنت  لصفحة  المرن  التصميم 
المعاقين  منها مائمة لمعظم األشخاص 
بصريا معنى ذلك أن تكون صفحة االنترنت 
تعديل  من  المتصفح  تمكن  بحيث  معدة 
اللوني  التباين  وتحديد  الحروف  حجم 
البصرية  المشكلة  له ولطبيعة  المناسب 
أن تكون صفحة  يعاني منها. ويجب  التي 
الذين  لألشخاص  مناسبة  كذلك  االنترنت 
الذين  أي  البصرية  القناة  ال يعتمدون على 
تمكنهم  ال  ضئيلة  بصر  بقايا  لديهم 

االنترنت  تصفح  في  عليها  االعتماد  من 
كامل  بشكل  المكفوفين  األشخاص  أو 
من  الفئة  هذه  تعتمد  الحال  وبطبيعة   ،
االنترنت على  المعاقين بصريا في تصفح 
تركيب  برامج  مثل  خاصة  وتقنيات  برامج 
 Synthesised speech software الكام 
والبرامج  التقنيات  هذه  تمكنهم  حيث 
تقنية  ،وهناك  النص  محتويات  سماع  من 
النص  تحويل  من  المتصفح  تمكن  أخرى 
وقراءته  طباعته  ثم  ومن  برايل  نقاط  إلى 

اعتمادا على حاسة اللمس. 
إلى تصميم صفحة  الحاجة  من هنا جاءت 
االنترنت بعانية وحرص لكي تصبح مائمة 
الصفحة  إعداد  أن  حيث  بصريا  للمعاقين 
شأنه  من  منظم  وغير  مائم  غير  بشكل 
أن يصعب عليهم تصفح االنترنت أو يجعل 
يستخدمونها  التي  واألدوات  التقنيات  من 

غير جدوى. 

لجميع  المائمة  االنترنت  صفحة 
المستخدمين هي تلك التي يمكن لجميع 
األفراد بمختلف قدراتهم الحسية تصفحها. 
لصفحات  المرن  التصميم  يتنافى  وال 
أن  يجب  التي  األخرى  السمات  مع  االنترنت 
الحيوية  مثل  االنترنت  صفحة  بها  تتصف 

واألناقة.

امكانية الوصول
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لتصميـــم  مهمـــة  عوامـــل 
االنترنـــت  صفحـــات  وإعـــداد 
المالئمـــة للمعاقيـــن بصريـــا
التي  الفنية  العوامل  من  مجموعة  هناك 
صفحة  لجعل  بالحسبان  تؤخذ  أن  يجب 
األشخاص  فئات  لجميع  مائمة  االنترنت 
هي  العوامل  هذه  من  بصريا  المعاقين 

التالي:

عوامل التباين اللوني 
من  تجعل  التي  العوامل  أهم  من  واحدة 
صفحة االنترنت واضحة ومقروءة من الجميع 
بما فيهم األشخاص المعاقين بصريا هي 
بين   Colour Contrast اللوني  التباين 
النص والخلفية وكلما كان التباين اللوني 
وضوحا.  أكثر  الصفحة  كانت  كلما  أكثر 
ألوان  اختيار  اللوني  بالتباين  والمقصود 
متعارضة فيما بينها ) بعيدة عند بعضها 
األسود  اللونين  مثل  األلوان(  عجلة  في 

واألصفر وكذلك األحمر واألبيض. 

مرونة التصميم
يتمكن  أن  التصميم  بمرونة  يقصد 
المتصفح من تغيير اللون وتعزيز التباين 
اللوني وحجم الحروف أو الكلمات من خال 

إجراء تعديل بسيط في صفحة االنترنت.
النص المصاحب للصور والرسوم 

تحت  أو  فوق  أو  بجانب  نص  وجود 
يشرح  أو  الصورة  يصف  والرسوم  الصور 
يسهل  عنها  بديا  يكون  أو  محتوياتها 
بصريا  المعاقين  األشخاص  على  كثيرا 
والذين يستخدمون برامج قراءة الشاشة أو 
برامج تركيب الكام وتدعى هذه الخاصية 

بمسمى Alt-text”” وتعني “ النص البديل 

مخطط الصفحة
من خصائص صفحة االنترنت الجيدة وجود 
مخطط تفصيلي لجميع مكونات الصفحة 
جميع  معرفة  من  المتصفح  يمكن  بحيث 
في  الظاهرة  غير  األجزاء  أو  الصفحات 
يسهل  مما  الرئيسية  أو  األولى  الصفحة 
الصفحة  مكونات  معرفة  المتصفح  على 
أو  به  يرغب  الذي  القسم  أو  الجزء  واختيار 
إتباع التدرج المناسب في اختيار الصفحات 

الملحقة.

الروابط داخل صفحة االنترنت
نظرة  إلقاء  المبصرين  لألشخاص  يمكن 
أو  األجزاء  لتحديد  الصفحة  على  سريعة 
المعلومات المهمة لهم أو تحديد الروابط 
تكوين  أو  بزيارتها  يرغبون  التي   Links
التي  الصفحة  عن  وسريع  أولي  انطباع 
يزرونها ويختلف األمر كثيرا عند األشخاص 
المعاقين بصريا من الذين يعتمدون على 
برنامج يعمل على تحويل النص المطبوع 
 “ سماع   “ أجل  من  مسموع  صوت  إلى 
لطريقة  يحتاجون  الصفحة حيث  محتويات 
أخرى في معرفة مكونات الصفحة والروابط 
عن  عامة  فكرة  تكوين  أو  بها  الموجودة 

المعلومات المتضمنة في الصفحة ، لذلك 
ال يمكن االستفادة من الروابط التي تحتوي 
اضغط   “ كلمتي  مثل  فقط  كلمات  على 

هنا “ في حالة كونها خارج النص. 

مخطط الصور
األشخاص  التي يستخدمها  البرامج  بعض 
الظاهر  المحتوى  لقراءة  بصريا  المعاقين 
مخطط  قراءة  يمكنها  ال  الشاشة  على 
الصور، لذلك من المهم عمل روابط نصية

ا لمخططات الصور. 
العناوين في إطارات الصفحة 

بصريا  المعاقين  من  األشخاص  بعض 
اإلطارات  تقرا  ال  خاصة  برامج  يستخدمون 
المتضمنة  المعلومات  تفسر  أو   Frames
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بطاقات  استخدام  المهم  من  لذلك  بها، 
العناوين  على  تحتوي   Tags بيانية 
للمستخدمين  توفر  لكي  اإلطارات  خارج 
من  خالية  بديلة  نسخة  بصريا  المعاقين 

اإلطارات لصفحات االنترنت.

غير  برمجية  لغات  استخدام 
  HTML

عدا  أخرى  بطرق  الصفحات  إعداد  أو  كتابة 
 JavaScript مثل كتابتها ببرنامج HTML
أو Flash أو Plug-ins سوف يمنع تصفحها 
من قبل األشخاص المعاقين بصريا. حيث 
األشخاص  يستخدمها  التي  البرامج  أن 
المعاقين بصريا تعمل على HTML فقط 
المكتوبة  النصوص  تحويل  يمكنها  وال 

بطرق أخرى إلى صوت مسموع. 

ملفات  
يستخدمها  التي  للبرامج  يمكن  ال 
ملفات  قراءة  بصريا  المعاقين  األشخاص 
Adobe Acrobat Reader ما لم يكن هذا 
ملف  إلى  التحويل  بخاصية  مزود  الملف 

.HTML بصيغة

مالئمة  مدى  لفحص  اختبارات 
للمعاقين  االنترنت  صفحات 

بصريا:
المواقع على الشبكة  الكثير من  هناك 
مائمة  مدى  تفحص  التي  العنكبوتية 

بصريا  للمعاقين  االنترنت  صفحات 
مجانية  االختبارات  هذه  ومعظم 
Free online accessi� مسمى  تحت 

تحميل  يمكن  حيث   bility checker
مائمتها  مدى  واختبار  البرامج  هذه 
بصريا  بالمعاقين  الخاصة  والتسهيات 
االختبارات  التي تحتويها. نذكر من هذه 
)يعرف بمسمى   WebXact اختبر يدعى 
المستخدمين( ومن  Bobby لدى  اختبار 
احتواء  االختبارات  هذه  تقيمه  ما  أهم 
يوضح  نص  على  والصور  الرسوم 
ومحتواها  الرسم  أو  الصورة  طبيعة 
وكذلك مدى مرونة الصفحات من ناحية 
توافق  ومدى  واللون  الخط  حجم  تغيير 
النص المكتوب مع صيغة HTML وغير 

ذلك من األمور الفنية.

لمصممي  وإرشادات  نصائح 
صفحات االنترنت

الصور والرسوم:
ضع نص بسيط مصاحب الصور والرسوم 
لتوضيحها أو وصفها أو وصف وظيفة هذا 

الرسم في النص. 

خرائط أو مخططات الصور  :
ونص   Clint-side map تقنية  استخدم 

للنقاط الحية في الصور والرسوم.
الوصف  استخدم  المتعدد:  الوسائط 
لمقاطع   ) الصوتي  التعليق   ( السمعي 
الفيديو التي تظهر في الصفحة. واستخدم 
المقاطع  على  الخطي  التعليق  كذلك 

الصوتية الموجودة في الصفحة.
 

:Hypertext Links
قراءته  عند  منطقيا  يكون  نص  استخدم 
خارج السياق وتجنب استخدام كلمات مثل 

“ اضغط هنا “ للروابط.

تنظيم الصفحة: 
استخدم العناوين والقوائم وتكوين ثابت 
واستخدم  الصفحات  محتوى  تنظيم  في 
كلما  المتضمنة  للصفحات   CSS تقنية 
كان ذلك ممكننا. حيث أن تنظيم الصفحة 
على  كثير  يصعب  سوف  سيء  بشكل 
الواردة  المعلومات  تفسير  التصفح  برامج 

في الصفحة. 
العمودية  النص  مربعات  استخدام  ويعد 
التي  النص  أسطر  بجانب  نصية  أعمدة  أو 
األمور  أكثر  من  أفقي  شكل  على  تكون 

امكانية الوصول
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المربكة لمستخدمي برنامج قارئ الشاشة 
بدايتها  األسطر من  يقرأ  البرنامج  أن  حيث 
نصي  عمود  وجود  حالة  وفي  نهاية  إلى 
يقرأ  أن  الممكن  من  العادي  النص  بجاني 
وهذا  العمود  من  إضافيا  سطرا  البرنامج 
فهم  عليه  ويصعب  المتصفح  يربك  ما 

المعلومات.

اللوحات والرسوم البيانية:
والرسوم  للوحات  ملخص  الصفحة  ضمن 
في  المبالغة  تجنب  المهم  ومن  البيانية 
كثرة  أن  حيث  البيانية  الرسوم  استخدام 
توضيحي  نص  صاحبها  وإن  الرسوم 
المعاق بصريا عملية تصفح  يصعب على 
المستخدمين  على  يصعب  بل  الصفحة 
تحتاج  الرسوم  هذه  أن  حيث  المبصرين 
تشوش  وقد  لتحميلها  طويل  وقت  إلى 

عليهم كذلك فهم النص المصاحب. 

المحتوى البديل:
عندما  بديل  محتوى  استخدام  المفيد  من 
يكون جزءا من النص يحتوي على مكونات 
والبرامج  بصريا  للمعاقين  مائمة  غير 
Scripts، ap� مث يستخدموها  لالتي 

.plets،plug-ins

اإلطارات:
ذات  وعناوين  إطار  دون  عناصر  استخدم 

معنى كامل.

الجداول 
استخدم ملخص للجدول أو اجعل الجدول 

على شكل أسطر منفردة. 
االنتهاء من تصميمها:  الصفحة بعد  قيم 
للصفحات  التقييمية  االختبار  استخدم 
مدى  لماحظة  إعدادها  من  االنتهاء  بعد 

مائمتها للمعاقين بصريا.
اإلنترنت  صفحات  لمصممي  ويمكن 
بمعايير  الخاصة  الفنية  األدلة  على  االطاع 
ذوي  لألشخاص  االنترنت  صفحات  تصميم 
اإلعاقة مثل المعاقين سمعيا والمعاقين 
Web Ac� األدلة: هذه  من  نذكر   بصريا 
Acces� و   )cessibility Initiative )WAI

هذه  sible Web Guidelinesوتحتوي 
المعايير  من  كبيرة  مجموعة  على  األدلة 

مائمة  االنترنت  صفحة  من  تجعل  التي 
األشخاص  فيهم  بما  المتصفحين  لجميع 
المعاقين بصريا بمختلف فئاتهم وتتناول 
والتنظيم  المحتوى  معايير  األدلة  هذه 
استخدام  وكيفية  البديلة  والنصوص 
األمور  من  ذلك  وغير  المتعددة  الوسائط 

الفنية في صفحة االنترنت.
 

بالمعاقين  خاصة  متصفحات 
بصريا

ظهر في السنوات الماضية بعض البرامج 
بصريا  بالمعاقين  الخاصة  والمتصفحات 

نذكر منها: 

::Braille Surf
وهو واحد من متصفحات االنترنت الخاصة 
على  يسهل  والذي  بصريا  بالمعاقين 
عن  المعلومات  قراءة  بصريا  المعاقين 
صفحات االنترنت ، حيث يظهر هذا المتصفح 
على  بسيط  على شكل نص  المعلومات 
كذلك  ويمكن  البصر  لضعاف  الشاشة 
تحويل النص إلى صوت مسموع أو تحويله 
الطريقة  بهذه  وطباعته  برايل  طريقة  إلى 

وذلك لألشخاص المكفوفين.

:Brookes Talk
هذا  تطوير  الحالي  الوقت  في  يتم 
 Oxford Brookes جامعة  في  المتصفح 
استخدام  على  المتصفح  هذا  ويعتمد 
إلى  إضافة  خاصة  وظيفية  مفاتيح  لوحة 
إمكانية تحويل صفحة االنترنت إلى الحجم 
بصريا  المعاقين  لألشخاص  وذلك  الكبير 

البديل في  الذين يعتمدون على هذا  من 
قراءة النصوص. 

:ALVA Braille
بطريقة  المعلومات  المتصفح  يعرض هذا 
قارئ  لبرنامج  كذلك  ويعرضها  برايل 

الشاشة. 
يضاف إلى هذه المتصفحات منتجات أخرى 
واستخدام  االنترنت  تصفح  من  جعلت 
على  السهلة  األمور  من  الكمبيوتر 
أدوات  مثل  بصريا  المعاقين  األشخاص 
كمبيوتر  وبرامج  الشاشة  تكبير  وبرامج 
على  التعرف  وبرامج  الشاشة  لقراءة 
النص  تحويل  برامج  وكذلك  الصوت 
تعرف  والتي  مسموع  صوت  إلى  المطبوع 

.Speech synthesisers بمركب الكام أو “
نختم حديثنا باإلشارة إلى أن عدد متصفحي 
مع  يزداد  بصريا  المعاقين  من  االنترنت 
يعتمد  منهم  الكثير  هناك  وأصبح  األيام 
الكثير من  العنكبوتية في  الشبكة  على 
أمور حياتهم اليومية مثل الشراء والقيام 
على  والحصول  البنكية  بالمعامات 
الكثير من المعلومات والقيام بالمعامات 
والذي  اليوم  الرسمية وخصوصا في عالم 
أمرا  اإللكترونية  الحكومة  فيه  أصبحت 
صفحات  مصممي  على  لذلك   ، واقعيا 
الفئة  هذه  االعتبار  بعين  األخذ  االنترنت 
االكتفاء  األفراد عند تصميمهم وعدم  من 
بتصميم صفحات مائمة لألشخاص الذين 

تكون حدة بصرهم 6/6 فقط.
مجلة هذا أنا هذا عالمي – وزارة الشؤون 

االجتماعية 
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الخاصة:
أدت  التـــي  العوامـــل  أبـــرز  مـــن  إن 
التقنيـــات  اســـتخدام  انتشـــار  إلـــى 
ــريعية  ــس التشـ ــور األسـ ــة، تطـ التعويضيـ
األشـــخاص  لحقـــوق  والمعـــززة  الحاميـــة 
المتقدمـــة  الـــدول  فـــي  خاصـــة  اإلعاقـــة  ذوي 
ــذه  ــة لهـ والتـــي هـــي فـــي الغالـــب دول مصنعـ
تشـــريعات  شـــهدت  فقـــد   .(2011    ( التقنيـــات 
تحـــوال  المتقدمـــة  الـــدول  مـــن  العديـــد 
كبيـــرا فـــي العقديـــن األخيريـــن خاصـــة 
عندمـــا قامـــت هـــذه الـــدول بســـن 
تناهـــض  التـــي  التشـــريعات 
كافـــة صـــور وأشـــكال التمييـــز 
علـــى أســـاس اإلعاقـــة فـــي 
ــة  ــاالت الحياتيـ ــتى المجـ شـ
المختلفـــة (   2002). ومـــن 
ـــن  ـــز قواني ـــا يمي ـــم م أه
المعاقيـــن،  حقـــوق 
للمنهـــج  تبنيهـــا 
عـــي  جتما ال ا

حقـــوق  فـــي  الباحـــث  العمـــران،  أحمـــد  د. 
رعايـــة  إدارة  المعاقيـــن،  وحقـــوق  اإلنســـان 
الشـــؤون  وزارة  المعاقيـــن،  وتأهيـــل 
االجتماعيـــة، دبـــي، اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة.

دور األسس التشريعية في 
تعزيز استخدام المعاقين بصريا 

للتقنيات التعويضية

التقنيات التعويضية 
للمعاقين بصريا

بحوث ودراسات تقنية
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لإلعاقـــة  الـــذي يفـــرض علـــى كافـــة 
وغيرهـــا  الحكوميـــة  المؤسســـات 
فـــي تلـــك الـــدول توفيـــر كافـــة أنـــواع 
التيســـير والدعـــم للمعاقيـــن بصريـــا 
ــول  ــن الحصـ ــم مـ ــل تمكينهـ ــن أجـ مـ
ـــا  ـــاعدة باعتباره ـــات المس ـــى التقني عل
مـــن الترتيبـــات التيســـيرية المعقولـــة 
تمكنهـــم  أساســـية  أداة  وباعتبارهـــا 
أنشـــطتهم  كافـــة  ممارســـة  مـــن 
ــم  ــاط بهـ ــدور المنـ ــب الـ ــة ولعـ اليوميـ

القيـــام بـــه فـــي المجتمـــع.
وممـــا ال شـــك فيـــه، فـــإن التشـــريعات 
لتوفيـــر  الداعمـــة  والسياســـات 
المطلوبـــة  التقنيـــة  التجهيـــزات 
تعزيـــز  فـــي  فحســـب  تســـهم  لـــم 
اســـتخدام هـــذه التقنيـــات بيـــن أوســـاط 
المعاقيـــن  بصريـــا بـــل إنهـــا كانـــت 
الجهـــات  لدعـــم  أداة  الحقيقـــة  فـــي 
ـــل  ـــن أج ـــات م ـــذه  التقني ـــة له المصنع
تقنيـــات  وابتـــكار  مـــا صنـــع  تطويـــر 
كافـــة  تذليـــل  شـــأنها  مـــن  جديـــدة 
ـــات التـــي يواجههـــا المعاقـــون  الصعوب
بصريـــا فـــي مناحـــي حياتيـــة مختلفـــة 
ـــات  ـــاج للمعوق ـــا نت ـــر غالب ـــي تعتب والت
التـــي تســـبب  البيئيـــة والمعوقـــات 
ـــيكون  ـــذا س ـــا. ل ـــي وجوده ـــع ف المجتم
ـــدور الهـــام  تركيـــز هـــذه الورقـــة علـــى ال
تعزيـــز  فـــي  التشـــريعية  لألســـس 
اإلعاقـــة  ذوي  األشـــخاص  اســـتخدام 
التعويضيـــة.  للتقنيـــات  البصريـــة 
ــزء  ــي الجـ ــز فـ ــيكون التركيـ ــث سـ حيـ
األول مـــن هـــذه الورقـــة، بعـــد بيـــان 
أهميـــة  علـــى  منصـــب  أهدافهـــا،  
وجـــود األســـس التشـــريعية لتعزيـــز 
فـــي  ســـأعرض  ثـــم  الجانـــب.  هـــذا 
الجزئيـــة التاليـــة إلـــى جهـــود حـــركات 
اإلعاقـــة علـــى المســـتويات الوطنيـــة 
والدوليـــة، تلـــك الجهـــود التـــي أدت 
سياســـات  فـــي  جـــذري  تحـــول  إلـــى 
ــة  ــة المتقدمـ ــدول، خاصـ ــن الـ ــر مـ كثيـ
بـــدأت  والتـــي  وتوجهاتهـــا  منهـــا،  
ـــري  ـــي الخي بالتحـــول مـــن االتجـــاه الرعائ
إلـــى االتجـــاه الحقوقـــي المتمثـــل فـــي 
ـــز  ـــة للتميي ـــن مناهض ـــتصدار قواني اس

عـــززت  والتـــي  اإلعاقـــة  أســـاس  عـــا 
اســـتخدام المعاقيـــن بصريـــا للتقنيـــات 
انعـــكاس  ومـــدى   التعويضيـــة 
ذلـــك علـــى المســـتوى الدولـــي. ثـــم 
ســـأنتقل إلـــى الحديـــث عـــن االتفاقيـــة 
ذوي  األشـــخاص  لحقـــوق  الدوليـــة 
لجهـــود  نتاجـــا  باعتبارهـــا  اإلعاقـــة 
موجهـــا  العالميـــة  اإلعاقـــة  حـــركات 
ــدت  ــي أكـ ــوص التـ ــى نصـ ــي إلـ تحليلـ
علـــى ضـــرورة تمكيـــن األشـــخاص ذوي 
ــة الحقـــوق  ــة مـــن ممارســـة كافـ اإلعاقـ
ــك  ــا وذلـ ــات المنصـــوص عليهـ والحريـ
هـــذه  ممارســـة  عناصـــر  خـــال  مـــن 
التقنيـــات  فـــي  المتمثلـــة  الحقـــوق 
مـــن  جـــزء  باعتبارهـــا  التعويضيـــة 
المعقولـــة.  التيســـيرية  الترتيبـــات 
إلـــى  الورقـــة  هـــذه  ستشـــير   ثـــم 
الدوليـــة  االتفاقيـــة  وأثـــر  انعكاســـات 
المحليـــة. وأخيـــرا  علـــى تشـــريعاتنا 
ـــض  ـــاء بع ـــة بإعط ـــذه الورق ـــتختم ه س
المرئيـــات والتوصيـــات مشـــيرا إلـــى 
ــة لتمكيـــن  ــر المطلوبـ ــة التدابيـ ماهيـ
األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة مـــن الحصـــول 
ــزات  ــات والتجهيـ ــة اإلمكانيـ علـــى كافـ
أجـــل  مـــن  المطلوبـــة  التقنيـــة 
ممارســـة حقوقهـــم وحرياتهـــم. ومـــن 
أهـــم األمـــور التـــي ستســـعى هـــذه 
الورقـــة إلـــى تأكيدهـــا أنـــه ال يكفـــي 
االعتمـــاد علـــى التدابيـــر التشـــريعية 
ــا  ــن بصريـ ــتخدام المعاقيـ ــز اسـ لتعزيـ
للتقنيـــات التعويضيـــة، بـــل إنـــه مـــن 
سياســـات  تبنـــي  بمـــكان  األهميـــة 
ـــة للتشـــريعات تهـــدف  وبرامـــج مصاحب
ـــا  ـــن بصري ـــم للمعاقي ـــر الدع ـــى توفي إل
والجهـــات التـــي يلتحقـــون بهـــا )أماكـــن 
تعليمهـــم أو عملهـــم مثـــا( لضمـــان 
ممارســـتهم لحقوقهـــم المنصـــوص 
مـــع  المســـاواة  قـــدم  علـــى  عليهـــا 

المعاقيـــن. األشـــخاص غيـــر 

أهداف الورقة البحثية:

-1 التأكيـــد علـــى أهميـــة التقنيـــات 
العمليـــة  الحيـــاة  فـــي  التعويضيـــة 

جـــزء  باعتبارهـــا  بصريـــا  للمعاقيـــن 
مـــن الترتيبـــات التيســـيرية المعقولـــة 
علـــى  القـــدرة  تعطيهـــم  التـــي 
ممارســـة حقوقهـــم وحرياتهـــم علـــى 
قـــدم المســـاواة مـــع األشـــخاص غيـــر 

المعاقيـــن.

الـــدول  بعـــض  تجـــارب  عـــرض   2-
المتحـــدة  كالواليـــات  المتقدمـــة 
المتحـــدة  المملكـــة  األمريكيـــة، 
تشـــريعات  تبنـــت  التـــي  والســـويد، 
لتمكيـــن  داعمـــة  وسياســـات 
ـــا مـــن الحصـــول علـــى  المعاقيـــن بصري
ــات التعويضيـــة فـــي مياديـــن  التقنيـ
عديـــدة كالتعليـــم وبيئـــات العمـــل  
والتعـــرف علـــى  الـــدروس المســـتفادة 

الممارســـات؟ هـــذه  مـــن 

-3 تســـليط الضـــوء علـــى التزامـــات 
ـــة  ـــة الدولي ـــي االتفاقي ـــررة ف ـــدول المق ال
اإلعاقـــة  ذوي  األشـــخاص  لحقـــوق 
ــاعدة  ــات المسـ ــع التقنيـ ــأن تطويـ بشـ
ـــة  ـــا وأهمي ـــن بصري ـــتخدام المعاقي الس
المؤهلـــة  التقنيـــة  البيئـــات  إيجـــاد 
لهـــم وضـــرورة تصميمهـــا تصميمـــا 
جميـــع  احتياجـــات  الســـتيعاب  عـــام 
مســـتخدميها بمـــا فيهـــم المعاقـــون 

بصريـــا.

-4 الوقـــوف علـــى واقـــع الحـــال بالنســـبة 
ـــا تقـــرر فيهـــا  ـــة وم لتشـــريعاتنا المحلي

بشـــأن التقنيـــات التعويضيـــة.

وجـــود  أهميـــة  علـــى  التأكيـــد   5-
بجانـــب  الداعمـــة  السياســـات 
شـــأنها  مـــن  التـــي  التشـــريعات 
تســـهيل حصـــول المعاقيـــن بصريـــا 

التعويضيـــة. التقنيـــات  علـــى 

أهمية وجود األسس التشريعية 
لتعزيز استخدام المعاقين بصريا 

للتقنيات التعويضية:
أن  بهـــا  المســـلم  األمـــور  مـــن 
ـــورا  ـــهدت تط ـــة ش ـــا الحديث التكنولوجي

2012/10/1433 سايت مي   



مذهـــا فـــي الســـنوات األخيـــرة إلـــى 
مســـتخدميها  جعـــل  الـــذي  الحـــد 
الجديـــد  مواكبـــة  عـــن  عاجزيـــن 
ــا  ــح مرتبطـ ــيء أصبـ ــكل شـ ــا. فـ فيهـ
بالتكنولوجيـــا الحديثـــة، إذ ال يتصـــور 
إنجـــاز أي معاملـــة بـــدون وســـائط تقنيـــة. 
فتوجـــد هنالـــك حكومـــات إلكترونيـــة، 
مؤسســـات  إلكترونيـــة،  جامعـــات 
ــد  ــة ال يوجـ ــة إلكترونيـ ــركات تجاريـ وشـ
لهـــا كيـــان مـــادي، األمـــر الـــذي عـــزز 
وتعلقهـــم  النـــاس  ارتبـــاط  مـــن 
حيـــث  الحديثـــة.  بالتكنولوجيـــا 

معاماتهـــم  جـــل  أصبحـــت 
لبيـــع  كا

ء  ا لشـــر ا و
والحصـــول  بعـــد  عـــن  والتعلـــم 
البحـــوث  وإجـــراء  المعلومـــات  علـــى 
ــا تتـــم مـــن  والدراســـات وغيرهـــا كلهـ
المتاحـــة  التقنيـــة  الوســـائط  خـــال 
ـــزة  ـــة، أجه ـــوب المكتبي ـــزة الحاس كأجه
والهواتـــف  المحمولـــة،  الحاســـوب 
بأنظمـــة  العاملـــة  المتحركـــة 
أو  كنظـــام    المختلفـــة  التشـــغيل 
ـــام (،  ،   ـــة بنظ ـــة العامل ـــف الذكي الهوات

وغيرهـــا.   )
فـــي  تقـــرر  بمـــا  جـــدال  ســـلمنا  وإذا 
القوانيـــن واألعـــراف المختلفـــة المقـــررة 
لحقـــوق اإلنســـان مـــن أن المعاقيـــن 
بصريـــا هـــم بشـــر قبـــل كل شـــيء 
وأنهـــم جـــزء ال يتجـــزأ مـــن المجتمـــع 
فإنـــه ال يوجـــد بـــأي حـــال مبـــرر يمكـــن أن 
يســـوغ حرمـــان هـــذه الفئـــة مـــن حقهـــا 
المشـــروع  فـــي االســـتفادة والتمتـــع 
بـــكل الخصائـــص والمميـــزات التـــي 
الحديثـــة،  التكنولوجيـــا  بهـــا  جـــاءت 

المعاقيـــن  إن  بـــل 
بصريـــا فـــي الواقـــع فـــي حاجـــة أكبـــر 
التقنيـــات  هـــذه  مـــن  لاســـتفادة 
ــار أن  ــي االعتبـ ــا فـ ــا أخذنـ ــة إذا مـ خاصـ
كثيـــر مـــن مهامهـــم اليوميـــة ال تتـــم 
التقنيـــات  اســـتخدام  خـــال  مـــن  إال 
مثـــا  بصريـــا  فالمعـــاق  المســـاعدة. 
فـــي حاجـــة ماســـة ألجهـــزة الماحـــة (( 
لكونهـــا تعطيـــه القـــدرة علـــى التنقـــل 
والتعـــرف علـــى األماكـــن المجـــاورة لـــه 
إلـــى االســـتعانة بأحـــد.  دون الحاجـــة 
كمـــا أن المعـــاق بصريـــا فـــي حاجـــة 

اإللكترونيـــة  الكتـــب  لقارئـــات  أكثـــر 
أدوات  و)( لكونهـــا    )  ( أجهـــزة  مثـــل 
تمكنـــه مـــن القـــراءة )عبـــر الصـــوت أو 
ــي(  ــل اإللكترونـ ــطر برايـ ــر أو سـ المكبـ

دون االســـتعانة بأحـــد. 

لـــذا صـــار مـــن األهميـــة بمـــكان، تبنـــي  
الداعمـــة  والسياســـات  التشـــريعات 
التـــي تكفـــل قيـــام جميـــع األطـــراف 
أفـــراد  أو  مؤسســـات  مـــن  المعنيـــة 
هـــذه  تســـخير  أجـــل  مـــن  بدورهـــا 
ـــا  ـــن بصري ـــن المعاقي ـــات لتمكي التقني
مـــن االســـتفادة منهـــا. هـــذا التســـخير 
وأشـــكال  صـــور  يأخـــذ  قـــد  التقنـــي 
متعـــددة كتوفيـــر الوســـائط التقنيـــة 
تكبيـــر  وأدوات  قارئـــات شاشـــة  مـــن 
ــا،  ــة ونحوهـ ــل اإللكترونيـ ــطر برايـ وأسـ
الشـــبكية  المواقـــع  تهيئـــة  كذلـــك 
للمعـــاق  صديقـــة  مواقـــع  لجعلهـــا 
معاييـــر  بتطبيـــق  وذلـــك  بصريـــا 
دوليـــا  عليهـــا  المتعـــارف  التهيئـــة 
أيضـــا  ذلـــك  فـــي  ))ويدخـــل   /.3.//(
التـــي  والمعـــدات  األجهـــزة  تهيئـــة 
حياتهـــم  فـــي  النـــاس  يســـتخدمها 
اليوميـــة مثـــل المصاعـــد الكهربائيـــة، 
أجهـــزة الصـــراف اآللـــي، أجهـــزة ســـداد 
الميكروويـــف  أجهـــزة  الفواتيـــر، 
والغســـاالت وغيرهـــا وذلـــك بتزويدهـــا 
بإرشـــادات صوتيـــة أو إرشـــادات مكتوبـــة 

برايـــل. بطريقـــة 

وممـــا ال شـــك فيـــه،  فـــإن فـــرض أي 
التـــزام علـــى أي جهـــة معنيـــة بتطويـــع 
التقنيـــة الســـتخدام المعاقيـــن بصريـــا 
ــاد  ــر إيجـ ــن غيـ ــق مـ ــن أن يتحقـ ال يمكـ
القواعـــد القانونيـــة الشـــارحة لماهيـــة 
ــذه علـــى  ــة تنفيـ ــزام وكيفيـ ــذا االلتـ هـ

ــوب.  ــه المطلـ الوجـ
ولكـــي نتعـــرف أكثـــر علـــى أهميـــة 
وجـــود األســـس التشـــريعية لتعزيـــز 
بصريـــا  المعاقيـــن  اســـتخدام 
ربمـــا  فإنـــه  التعويضيـــة  للتقنيـــات 
مـــن المجـــدي أن نعـــرض أمثلـــة آلراء 
بعـــض الباحثيـــن مـــن الناشـــطين فـــي 

بحوث ودراسات تقنية
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قضايـــا وحقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة 
ـــوا بإســـهاب مـــدى أســـهام  ـــن تناول الذي
تمكيـــن  فـــي  المســـاعدة  التقنيـــة 
األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة مـــن ممارســـة 
مجـــاالت  فـــي  وحرياتهـــم  حقوقهـــم 
ـــك جـــدل  ـــا هنال ـــة متعـــددة. فمث حياتي
بيـــن هـــؤالء الباحثيـــن حـــول مـــا إذا 
تلعـــب  المســـاعدة  التقنيـــة  كانـــت 
لألشـــخاص  معيقـــا  أو  ممكنـــا  دورا 
علـــى  الحصـــول  فـــي  اإلعاقـــة   ذوي 
شـــواغر وظيفيـــة  فـــي ســـوق العمـــل 
علـــى  الحـــق  لهـــذا  وممارســـتهم 
ــر  ــخاص غيـ ــع األشـ ــاواة مـ ــدم المسـ قـ

المعاقيـــن.

أحـــد الناشـــطين االجتماعييـــن فـــي 
أن  علـــى  أكـــد  المعاقيـــن،  حقـــوق 
التكنولوجيـــا المســـاعدة تعتبـــر أداة 

محـــررة لألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة مـــن 
دون  تحـــول  كانـــت  التـــي  القيـــود 
ـــي  ـــة ف ـــرص وظيفي ـــى ف ـــم عل حصوله
: علـــى  ســـوق العمـــل. كمـــا يقـــول 
الرغـــم مـــن أن الثـــورة الصناعيـــة لعبـــت 
دورا كبيـــرا فـــي إبعـــاد األشـــخاص ذوي 
أن  إال  العمـــل،  ســـوق  مـــن  اإلعاقـــة  
التقنيـــة المســـاعدة قـــد تكـــون العبـــا 
مهمـــا محـــررا لألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة 
مـــن كثيـــر مـــن القيـــود التـــي نشـــأت 
ونتيجـــة  الصناعيـــة  للثـــورة  نتيجـــة 
للمعوقـــات التـــي تســـبب المجتمـــع 

فـــي إيجادهـــا. 

ـــخاص  ـــع األش ـــل م ـــة التعام إذ أن طبيع
النمطيـــة  والصـــور  اإلعاقـــة  ذوي 
للتعامـــل مـــع قضاياهـــم مـــرت بثـــاث 

مراحـــل كمـــا يقـــول:

المرحلـــة األولـــى، وهـــي الفتـــرة التـــي 
حيـــث  الصناعيـــة.  الثـــورة  ســـبقت 
تلـــك  فـــي  االقتصـــادي  النشـــاط  إن 
األعمـــال  علـــى  قائمـــا  كان  الفتـــرة 
والزراعيـــة.  الحرفيـــة  أو  المهنيـــة 
ولمـــا كانـــت طبيعـــة هـــذه األعمـــال 
تتســـم بالبســـاطة والســـهولة، لـــم 
يكـــن بوســـع القائميـــن عليهـــا إبعـــاد 
وإقصائهـــم  اإلعاقـــة  ذوي  األشـــخاص 
أو منعهـــم مـــن ممارســـتها. لذلـــك 
لـــم تظهـــر الحاجـــة فـــي ذلـــك الوقـــت 
الرعائيـــة  المؤسســـات  وجـــود  إلـــى 
الخيريـــة اإليوائيـــة . المرحلـــة الثانيـــة، 
ـــع  ـــرن التاس ـــزوغ الق ـــع ب ـــدأت م ـــي ب والت
عشـــر، حيـــث بـــدأت الثـــورة  الصناعيـــة 
ـــال  ـــة األعم ـــدت طبيع ـــوض، وتعق بالنه
العمـــل  أربـــاب  وأصبـــح  الصناعيـــة، 
مواصفـــات  توافـــر  علـــى  حريصيـــن 
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العامليـــن  األشـــخاص  فـــي  معينـــة 
ـــوب  ـــال المطل ـــة وأن األعم ـــم خاص لديه
تنفيذهـــا تحتـــاج إلـــى  مجهـــود بدنـــي 
ـــي انعكـــس هـــذا الواقـــع  ـــر  وبالتال كبي
علـــى  فئـــة كبيـــرة مـــن األشـــخاص 
بذلـــك  أصبحـــوا  الذيـــن  اإلعاقـــة  ذوي 

ــا.  ــر منهـ محروميـــن مـــن مزاولـــة كثيـ
العـــزل  سياســـات  نشـــأت  لذلـــك 
وظهـــرت الحاجـــة الماســـة إلـــى وجـــود 
الخيريـــة  الرعائيـــة  المؤسســـات 

اإليوائيـــة.
ــا يقـــول  والتـــي  المرحلـــة الثالثـــة كمـ

التـــي  بـــدأت مؤخـــرا، هـــي المرحلـــة 
مـــن  المعاقيـــن  تحـــرر  ستشـــهد 
ــش  ــذا التهميـ ــن هـ ــود ومـ ــذه القيـ هـ
وسياســـات العـــزل والتـــي ســـتلعب 
المســـاعدة  التكنولوجيـــا  فيهـــا 
األشـــخاص  تمكيـــن  فـــي  بـــارزا  دورا 
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أعمالهـــم  مـــن مزاولـــة  اإلعاقـــة  ذوي 
أســـوة بأقرانهـــم مـــن األشـــخاص غيـــر 

المعاقيـــن.
ذوي  األشـــخاص  فـــرص  ارتفـــاع  عـــزوا 
اإلعاقـــة فـــي الحصـــول علـــى وظائـــف 
التطـــور  إلـــى  العمـــل  ســـوق  فـــي 

التقنيـــات  شـــهدته  الـــذي  الهائـــل 
عمومـــا.  الحديثـــة 

علـــى ســـبيل المثـــال ذكـــر العديـــد 
بهـــا  جـــاءت  التـــي  الفوائـــد  مـــن 
ذوي  لألشـــخاص  الحديثـــة  التقنيـــات 

أن  مثـــا   منهـــا  عمومـــا.  اإلعاقـــة 
التطـــور التقنـــي ســـاعد فـــي النهـــوض 
بالتقنيـــات المســـاعدة أو التعويضيـــة 
ــا زالـــت تلعـــب دورا  والتـــي لعبـــت ومـ
ـــة  ـــاء اإلعاق ـــارزا فـــي التخفيـــف مـــن أعب ب
كمـــا يقـــول. مـــن هـــذه الفوائـــد أيضـــا 
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أن كثيـــر مـــن فـــرص العمـــل وجـــدت 
بســـبب التقنيـــات المســـاعدة خاصـــة 
ـــال ال  ـــن األعم ـــر م ـــا أن كثي ـــا اعتبرن إذا م
تحتـــاج إلـــى مجهـــود بدنـــي أو مهنـــي 
ــي.  ــود ذهنـ ــى مجهـ ــا إلـ ــدر حاجتهـ بقـ
الفائـــدة الثالثـــة أن التطـــور فـــي وســـائل 
االتصـــاالت الحديثـــة خلـــق كثيـــر مـــن 

فـــرص العمـــل التـــي يمكـــن أن تمـــارس 
عـــن بعـــد، مـــن مســـاكن األشـــخاص 
ذوي اإلعاقـــة، األمـــر الـــذي يتناســـب مـــع 

ــم. ــر منهـ ــروف الكثيـ ظـ
بعـــض الباحثيـــن لهـــم رأي مختلـــف 
ـــا  ـــه التكنولوجي ـــذي تلعب ـــدور ال حـــول ال
العمليـــة  الحيـــاة  فـــي  عمومـــا 
ــأن  ــرى بـ ــا  يـ ــاق.   مثـ ــخص المعـ للشـ
بمـــا  الحديثـــة  التقنيـــة  المتغيـــرات 
فيهـــا مـــن تعقيـــدات قـــد تحـــد مـــن 
ذوي  األشـــخاص  حصـــول  إمكانيـــة 
اإلعاقـــة علـــى وظائـــف وفـــرص فـــي 
نظـــرا   : يقـــول  كمـــا  العمـــل.  ســـوق 
الحديثـــة  التقنيـــة  البيئـــات  لتعقـــد 

فـــي محيـــط العمـــل اليـــوم، أصبـــح 
جـــل تركيـــز الشـــركات منصـــب علـــى 
معينـــة  ومؤهـــات  مهـــارات  توافـــر 
فـــي المتقدميـــن للعمـــل، األمـــر الـــذي 
انعكـــس ســـلبا علـــى المتنافســـين 
الذيـــن   اإلعاقـــة  ذوي  األشـــخاص  مـــن 
ـــك القـــدرة علـــى التنافســـية  فقـــدوا بذل

ــف.  ــذه الوظائـ ــول علـــى هـ فـــي الحصـ
قـــد  التـــي  للمهـــارات  مثـــل    وقـــد 
القـــدرة  المتقدميـــن:  فـــي  تشـــترط 
ــوي  ــل الحيـ ــط والتواصـ ــى التخطيـ علـ
مـــع أعضـــاء  فريـــق العمـــل وتوافـــر 
وهـــذه  وغيرهـــا  االتصـــال  مهـــارات 
ـــرة  فـــي  ـــد ال تكـــون متواف مواصفـــات  ق

المعاقيـــن بصريـــا  كمـــا يقـــول. 

إلـــى  آخـــر وهـــو   وقـــد أشـــار باحـــث 
مشـــكلة أخـــرى. فعلـــى الرغـــم مـــن 
فوائـــد  هنالـــك  بـــأن  (1993):رى  أن 
ـــا المســـاعدة  حقيقيـــة مـــن التكنولوجي
األشـــخاص  لتمكيـــن  أداة  باعتبارهـــا 

ذوي اإلعاقـــة مـــن ممارســـة حقهـــم فـــي 
العمـــل، إال أنـــه أشـــار إلـــى أن هنالـــك 
مشـــكلة فـــي الحصـــول عليهـــا. فكمـــا 
يقـــول ) 1993(: إن قضيـــة عمـــل األشـــخاص 
المجـــاالت  فـــي  خاصـــة  اإلعاقـــة  ذوي 
ـــة  ـــي متوقف ـــا ه ـــة إنم ـــة بالتقني المرتبط
علـــى فـــرص العمـــل المرتبطـــة بهـــا وأنـــه 
فـــرص  قلـــت  كلمـــا 
المرتبطـــة  العمـــل 
كلمـــا  بالكمبيوتـــر 
ـــخاص  ـــرص األش زادت ف
فـــي  اإلعاقـــة  ذوي 
الحصـــول علـــى فـــرص 
العوامـــل  للعمـــل.  
التـــي قـــد تحـــول دون 
األشـــخاص  حصـــول 
اإلعاقـــة  ذوي 
التقنيـــات  علـــى 
تشـــمل  المســـاعدة 
الكلفـــة.  ارتفـــاع 
تكـــون  قـــد  كذلـــك 
مشـــكلة  هنالـــك 
بمـــدى  تتعلـــق 
مواءمـــة  إمكانيـــة 
التقنيـــات  هـــذه 
بالمنظومـــة التقنيـــة 
ــل  ــي محـ ــة فـ المطبقـ
ـــر  العمـــل. كمـــا أن كثي
ذوي  األشـــخاص  مـــن 
اإلعاقـــة، كمـــا يقـــول، 
المهنيـــة  األعمـــال  ممارســـة  اعتـــادوا 
وبالتالـــي فإنـــه قـــد يصعـــب عليهـــم 
التقنيـــة  اســـتخدام  علـــى  التعـــود 
ـــإن  ـــدم، ف ـــا تق ـــى م ـــة إل ـــاعدة. إضاف المس
االتكاليـــة مـــن بعـــض األشـــخاص ذوي 
اســـتفادتهم  تحـــول دون  قـــد  اإلعاقـــة 
مـــن اإلمكانيـــات التـــي قـــد تتيحهـــا لهـــم 
التقنيـــات المســـاعدة. وقـــد أشـــار ( فـــي 
موضـــع آخـــر 1998( إلـــى أن التحصيـــل 
العلمـــي المتدنـــي، االتكاليـــة، إضافـــة 
إلـــى االعتمـــاد علـــى إعانـــات البطالـــة 
بشـــكل كبيـــر كلهـــا قـــد تحـــول دون 
مـــن  اإلعاقـــة  ذوي  األشـــخاص  تمكـــن 
اســـتغال التقنيـــة المســـاعدة كعامـــل 
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حقوقهـــم  ممارســـة  مـــن  يمكنهـــم 
ـــا.  ـــا قانون ـــوص عليه ـــم المنص وحرياته
كذلـــك تصميـــم بعـــض  األشـــخاص ذوي 
ــة  ــي مزاولـ ــتمرار فـ ــى االسـ ــة علـ اإلعاقـ
األعمـــال المهنيـــة أو الحرفيـــة كلهـــا 
عوامـــل أدت إلـــى إقصـــاء األشـــخاص 

العمـــل.  ســـوق  مـــن  اإلعاقـــة  ذوي 
ـــب الســـلبي مـــن  ـــى الجان ـــا أشـــار  إل كم
العمـــل الـــذي يمـــارس عـــن بعـــد، فهـــو 
يـــرى بأنـــه علـــى الرغـــم مـــن مرونـــة 
هـــذه األعمـــال وعلـــى الرغـــم مـــن أن 
التقنيـــة ســـهلت مـــن مزاولتهـــا، إال أن 
ـــد يفضـــي إلـــى عـــزل األشـــخاص  ـــذا ق ه
ذوي اإلعاقـــة عـــن مجتمـــع العمـــل وهـــذا 
النـــوع مـــن األعمـــال قـــد يحرمهـــم مـــن 
تطويـــر مهاراتهـــم  وإمكانياتهـــم فـــي 

اكتســـاب خبـــرات جديـــدة.
ويمكـــن أن نخلـــص ممـــا تقـــدم بالتأكيـــد 
علـــى أنـــه علـــى الرغـــم مـــن الـــدور الكبيـــر 
الـــذي تلعبـــه التقنيـــات المســـاعدة فـــي 
بصريـــا  المعاقيـــن  األشـــخاص  حيـــاة 
باعتبارهـــا أداة تمكنهـــم مـــن لعـــب 
األدوار المناطـــة بهـــم فـــي المجتمـــع، 
إال أنـــه قـــد توجـــد هنالـــك العديـــد مـــن 
دون  تحـــول  قـــد  التـــي  الصعوبـــات 
حصولهـــم عليهـــا. هـــذه الصعوبـــات 
تتضمـــن ارتفـــاع التكاليـــف وعـــدم خلـــق 
لعمـــل  المائمـــة  التقنيـــة  البيئـــات 
هـــذه التقنيـــات المســـاعدة. وللتغلـــب 

بـــد  ال  فإنـــه  الصعوبـــات  هـــذه  علـــى 
مـــن تحقيـــق أمـــور عديـــدة. منهـــا مثـــا 
تكثيـــف الجهـــود إلذكاء الوعـــي العـــام 
ـــي  ـــات الت ـــات والصعوب ـــرز التحدي ـــن أب ع
تواجـــه المعاقيـــن بصريـــا فـــي مجـــاالت 
إســـهام  ومـــدى  المختلفـــة  الحيـــاة 
التقنيـــات التعويضيـــة فـــي التغلـــب 
تغييـــر  مـــن  بـــد  ال  كذلـــك  عليهـــا. 
النظـــرة الســـلبية والصـــور النمطيـــة 
المغلوطـــة عـــن األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة 
عمومـــا، فلطالمـــا هيمـــن المفهـــوم 
لإلعاقـــة  الضيـــق  التقليـــدي  الطبـــي 
الـــذي ال يعتبـــر إال المعوقـــات الشـــخصية 
ـــي  بخـــاف المفهـــوم  الشـــمولي المتبن
للمنهـــج االجتماعـــي الـــذي ال يقصر فهم 
اإلعاقـــة علـــى المعوقـــات الشـــخصية 
اإلعاقـــة  يعتبـــر  وإنمـــا  للمعـــاق 
الشـــخصية،  للمعوقـــات  متضمنـــة 
البيئيـــة  والمعوقـــات  االجتماعيـــة، 
ــوم  ــن للمفهـ ــة. إذ أن المتبنيـ المحيطـ
الضيـــق لإلعاقـــة ال يولـــون أي اعتبـــار 
ألهميـــة وجـــود التقنيـــات التعويضيـــة 
طالمـــا أنهـــم يعتبـــرون المشـــكلة فـــي 
الشـــخص المعـــاق. بينمـــا إذا تـــم تبنـــي 
اإلعاقـــة  لفهـــم  االجتماعـــي  المنهـــج 
توفيـــر  إلـــى  ســـيفضي  ذلـــك  فـــإن 
ــا  ــن بصريـ ــوب للمعاقيـ ــم المطلـ الدعـ
علـــى  الحصـــول  مـــن  لتمكينهـــم 
ــزء  ــا جـ ــاعدة باعتبارهـ ــات المسـ التقنيـ
مـــن الترتيبـــات التيســـيرية المعقولـــة 
التـــي تعطـــي مســـتخدميها القـــدرة 
علـــى ممارســـة حقوقهـــم المنصـــوص 
ــن  ــم مـ ــوة بأقرانهـ ــا أسـ ــا قانونـ عليهـ

غيـــر المعاقيـــن.

كمـــا أنـــه ال بـــد مـــن إعطـــاء أهميـــة 
المســـاعدة  للتقنيـــات  قصـــوى 
عنهـــا  يســـتغني  ال  أدوات  باعتبارهـــا 
بمهـــام  للقيـــام  بصريـــا  المعـــاق 
كثيـــرة. إذ أنـــه مـــن األهميـــة بمـــكان أن 
توجـــد القناعـــة  بضـــرورة  تســـخيرها 
وتطويعهـــا  واعتبـــار الحصـــول عليهـــا 
حـــق. وممـــا ال شـــك فيـــه، فـــإن مثـــل 
هـــذه األمـــور ال تتحقـــق إال إذا وجـــد أســـاس 
تشـــريعي يكفـــل حقـــوق األشـــخاص 

ذوي اإلعاقـــة ويناهـــض جميـــع صـــور 
ـــم  ـــق له ـــها ويحق ـــى أساس ـــز عل التميي
تكافـــؤ الفـــرص فـــي شـــتى المياديـــن. 
وجـــود  أهميـــة  تكمـــن  هنـــا  ومـــن 
تكفـــل  التـــي  التشـــريعية  األســـس 
وتعـــزز اســـتخدام المعاقيـــن بصريـــا 

التعويضيـــة. للتقنيـــات 
نمـــاذج تشـــريعية معـــززة الســـتخدام 
للتقنيـــات  بصريـــا  المعاقيـــن 

: يضيـــة لتعو ا
الـــدول  مـــن  العديـــد  تبنـــت  لقـــد 
والدوليـــة  اإلقليميـــة  والمنظمـــات 
للتعامـــل  مختلفـــة  اتجاهـــات 
اإلعاقـــة  قضايـــا  مـــع  والتعاطـــي 
إال  العمـــوم.  وجـــه  علـــى  وشـــؤونها 
مـــن  الكثيـــر  أن  هـــو  الماحـــظ  أن 
ــر  ــدأت بالتفكيـ ــات بـ ــدول والمؤسسـ الـ
االتجـــاه  مـــن  التدريجـــي  بالتحـــول 
الرعائـــي الخيـــري إلـــى االتجـــاه الحقوقـــي 
المتبنـــي  االجتماعـــي  االتجـــاه  أو 
ــة)   2002)  ــمولي لإلعاقـ ــوم الشـ للمفهـ
والـــذي يقضـــي بـــأن اإلعاقـــة ليســـت 
ـــخصية  ـــات الش ـــى المعوق ـــورة عل مقص
للشـــخص المعـــاق، كمـــا هـــو الحـــال 
ــا  ــري،  وإنمـ ــي الخيـ ــاه الرعائـ ــي االتجـ فـ
هـــي عبـــارة عـــن عمليـــة اتصـــال بيـــن 
والمعوقـــات   الشـــخصية  المعوقـــات 
ال  وممـــا   .(2008  ) المحيطـــة  البيئيـــة 
شـــك فيـــه، فـــإن هـــذا التحـــول يعتبـــر 
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ــة  ــر القانونيـ ــع األطـ ــا لوضـ ــا داعمـ عامـ
ذوي  األشـــخاص  لحقـــوق   المعـــززة  
اســـتخدام  ذلـــك  فـــي  بمـــا  اإلعاقـــة 
التقنيـــات التعويضيـــة أو المســـاعدة. 
والفضـــل فـــي هـــذا التحـــول الجديـــد 
يعـــود بالدرجـــة األولـــى إلـــى حـــركات 

اإلعاقـــة  التـــي بـــدأت نشـــاطها 
المســـتويات  علـــى 
الوطنيـــة فـــي الواليـــات 
 ، كنـــدا  المتحـــدة 
والمملكـــة  أســـتراليا 

بـــدأت  ثـــم  المتحـــدة. 
ـــاطها  ـــركات نش ـــذه الح ه
علـــى المســـتوى الدولـــي.

المســـتويات   فعلـــى 
حـــركات  فـــإن  الوطنيـــة 
الواليـــات  فـــي  اإلعاقـــة 

ربمـــا  األمريكيـــة  المتحـــدة 
خاضـــت الكفـــاح األطـــول مـــن 

أجـــل  كبـــح االتجـــاه الرعائـــي 
الخيـــري  الـــذي ظـــل مهيمنـــا 
الحكومـــة  توجهـــات  علـــى 

األمريكيـــة  فـــي ســـن السياســـات 
لخدمـــة  المتخـــذة  والبرامـــج 

اإلعاقـــة. ذوي  األشـــخاص 
 والتحـــول مـــن هـــذا االتجـــاه إلـــى االتجـــاه 
الحقوقـــي القائـــم علـــى مبـــدأ النديـــة 

والمســـاواة وتكافـــؤ الفـــرص ) 1993(.
األولـــى  العالميـــة  الحـــرب  فبعـــد 
أصـــدر   ،1920 عـــام  فـــي  وبالتحديـــد 
الكونجـــرس قانـــون التأهيـــل المهنـــي 
المصابيـــن  الفدرالـــي للتعامـــل مـــع 
فـــي الحـــرب بمـــا فـــي ذلـــك األشـــخاص 
ذوو اإلعاقـــة مـــن أجـــل إعـــادة تأهيلهـــم 
ليصبحـــوا قادريـــن علـــى الرجـــوع إلـــى 
ـــون  أماكـــن العمـــل. وقـــد عـــزز هـــذا القان
ــذ  ــرت منـ ــزل التـــي ظهـ ــات العـ سياسـ
قيـــام الثـــورة الصناعيـــة ) 1993(. وممـــا ال 
شـــك فيـــه، فـــإن سياســـات العـــزل هـــذه 
فشـــلت فـــي تحقيـــق األهـــداف المرجـــوة 
ـــة إعـــادة التأهيـــل  منهـــا حيـــث أن عملي
المأمولـــة   بالصـــورة  تتـــم  لـــم  تلـــك 
ــن  ــي مـ ــت تعانـ ــا كانـ ــادة مـ ــي عـ والتـ

بـــطء شـــديد  انعكـــس فـــي  قلـــة أعـــداد 
إعادتهـــم  تمـــت  الذيـــن  المؤهليـــن 
ــبة  ــود النسـ ــل ووجـ ــوق العمـ ــى سـ إلـ
محميـــة  ورش  فـــي  منهـــم  األكبـــر 

خاصـــة بتشـــغيلهم علـــى 

االعتبـــار 
غيـــر  أنهـــم  الخاطـــئ   
ســـوق  إلـــى  الرجـــوع  علـــى  قادريـــن 
مـــن  الرغـــم  . وعلـــى   )2005  ( العمـــل 
قانـــون  فـــي  الخلـــل  هـــذا  اكتشـــاف 
التأهيـــل المهنـــي منـــذ وقـــت مبكـــر، 
المتحـــدة  الواليـــات  اعتمـــاد  اســـتمر 
علـــى سياســـات العـــزل  فتـــرة طويلـــة 
مـــن الزمـــن ) 2001(. تلـــك  السياســـات 
ــة  ــى معالجـ ــز علـ ــا تركـ ــادة مـ ــي عـ التـ
الشـــخص المعـــاق فـــي بيئـــات خاصـــة 

بعيـــدة عـــن المجتمـــع. 

 إال أن العديـــد مـــن منظمـــات وجمعيـــات 
حقـــوق المعاقيـــن رفضـــت هـــذا النمـــط 
التقليـــدي مـــن السياســـات وســـعت 
ـــا  ـــا كم ـــا ورفضه ـــى مناهضته ـــوة إل بق
ـــى طمـــس   الصـــور النمطيـــة  ســـعت إل
المغلوطـــة عـــن األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة 

.)1993 (
ـــي،  ـــرن الماض ـــن الق ـــتينات م ـــي الس وف

تصاعـــدت وتيـــرة النشـــاط الحقوقـــي 
الســـاعي إلـــى تعزيـــز حقـــوق المعاقيـــن 
والـــذي تأثـــر بتصاعـــد عمـــل منظمـــات 
المطالبـــة  عمومـــا،  اإلنســـان،  حقـــوق 
بتعزيـــز حقـــوق المســـتضعفين مـــن 
المميـــز  الفئـــات كاألشـــخاص  بعـــض 
أو  العنصـــر  أســـاس  علـــى  ضدهـــم 
 ،2003  ( وغيرهـــم  الســـن  أو  الجنـــس 

.)2005

ـــدور  ـــن ص ـــود ع ـــذه الجه ـــرت ه ـــد أثم وق
أول قانـــون خـــاص بحقـــوق المعاقيـــن، 
التأهيـــل لعـــام 1973،  وهـــو قانـــون 
فقـــد نصـــت الفقـــرة رقـــم 504 مـــن 
هـــذا القانـــون علـــى أنـــه ال يجـــوز  ألي 
ــة أو  ــة الفدراليـ ــع الحكومـ ــة تتبـ جهـ
أي جامعـــة حكوميـــة   أو أي متعاقـــد 
أو  مـــع طـــرف حكومـــي فدرالـــي، 
ــن  ــاعدات مـ ــى مسـ ــة تتلقـ أي جهـ
الحكومـــة الفدراليـــة، ال يجـــوز لـــكل 
علـــى  التمييـــز  الجهـــات  هـــذه 

ــة.   ــاس اإلعاقـ أسـ
وقـــد تضمنـــت اللوائـــح التنفيذيـــة 
الصـــادرة ســـنة 1978  القانـــون  لهـــذا 
ــات بتبنـــي  ــذه الجهـ ــزم كل هـ ــدا ألـ بنـ
أو تقديـــم مـــا يعـــرف بالتجهيـــزات أو 
الترتيبـــات التيســـيرية المعقولـــة )  ( 
ــن  ــا مـ ــتفيد منهـ ــن المسـ ــي تمكـ التـ
وحرياتـــه   حقوقـــه  كافـــة  ممارســـة  
ــخاص  ــع األشـ ــاواة مـ ــدم المسـ ــى قـ علـ
غيـــر المعاقيـــن )       1973        1978). 
ـــذي  ـــر ال ـــدور الكبي ـــن ال ـــم م ـــى الرغ وعل
لعبـــه هـــذا القانـــون فـــي الدفـــع نحـــو 
ـــرا  ـــد كثي ـــه انتق ـــي،  إال أن ـــاه الحقوق االتج
مـــن العديـــد مـــن الخبـــراء القانونييـــن 
ومنظمـــات حقـــوق المعاقيـــن وذلـــك 

لألســـباب التاليـــة:
ــون  ــذا القانـ ــق هـ ــاق تطبيـ أوال : إن نطـ
كان مقتصـــرا علـــى القطـــاع الحكومـــي 
الفدرالـــي والمنظمـــات التـــي تتلقـــى 

دعمـــا مـــن الحكومـــة الفدراليـــة.

مـــن  قللـــت  القضـــاء  تفســـيرات  إن 
فعاليـــة هـــذا القانـــون بـــأن حصـــرت 

بحوث ودراسات تقنية
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ــة  ــة ضيقـ ــي فئـ ــه فـ ــتفيدين منـ المسـ
المعاقيـــن. مـــن 

ـــذ هـــذا  ـــة واضحـــة لرصـــد تنفي ـــاب آلي غي
ـــون ( 1995). القان

حرصـــت  وغيرهـــا،  األســـباب  لهـــذه 
المنتخـــب  األمريكـــي  الرئيـــس  إدارة 
عـــام 1981، الرئيـــس )  ) علـــى إعـــادة 
النظـــر فـــي هـــذا القانـــون. ففـــي عـــام 
األمريكيـــة  الحكومـــة  أنشـــئت    ،1984
المجلـــس الوطنـــي لشـــؤون اإلعاقـــة 
الـــذي أوكلـــت إليـــه عمليـــة مراجعـــة 
الخاصـــة  الســـابقة  التشـــريعات 
بحقـــوق المعاقيـــن واقتـــراح مـــا يلـــزم 
لعمـــل  ونتيجـــة   .(1995  ) لتعديلهـــا 
هـــذا المجلـــس، الـــذي اســـتمر قرابـــة 
الكونجـــرس  أصـــدر  ســـنوات،  ســـت  
ذوي  لألشـــخاص  األمريكـــي  القانـــون 
ــون  ــدل بالقانـ ــام 1990 المعـ ــة لعـ اإلعاقـ
اإلعاقـــة  ذوي  لألشـــخاص  األمريكـــي 

.2008 لعـــام 
 504 رقـــم  كالفقـــرة  القانـــون  وهـــذا 
ــى  ــوره علـ ــكل صـ ــز بـ ــض التمييـ يناهـ
ـــد فيـــه  هـــو  أســـاس اإلعاقـــة. إال أن الجدي
ـــه شـــمل القطاعيـــن العـــام والخـــاص.   أن
كمـــا أنـــه يناهـــض التمييـــز فـــي مجـــاالت 
الخدمـــات  حياتيـــة عديـــدة كالعمـــل، 

العامـــة والمرافـــق والمنشـــآت العامـــة 
وخدمـــات االتصـــاالت وغيرهـــا. وقـــد عـــرف 
ــة  ــام 1990 اإلعاقـ القانـــون األمريكـــي لعـ

علـــى أنهـــا:  

ذهنـــي  أو  حســـي  قصـــور  أي  أ. 
كبيـــر  بشـــكل  الشـــخص  يقيـــد 
ــن  ــر مـ ــاط أو أكثـ ــة نشـ ــن ممارسـ مـ

الرئيســـية. أنشـــطته 

ب. أو مـــن لديـــه ذلـــك القصـــور فـــي 
الماضـــي.

ج. مـــن يعتبـــر معاقـــا وإن لـــم يقيـــده 
ــن  ــي مـ ــي أو الذهنـ ــور الحسـ القصـ

ـــية. ـــطته الرئيس ـــة أنش ممارس

ومـــن أهـــم مـــا يميـــز هـــذا التعريـــف 
هـــو أنـــه وســـع نطـــاق المحمييـــن مـــن 
التمييـــز علـــى أســـاس اإلعاقـــة بـــأن 
لديهـــم  الذيـــن  األشـــخاص   شـــمل 
إعاقـــات دائمـــة والذيـــن كانـــت لديهـــم 
حتـــى  أو   الماضـــي  فـــي  إعاقـــات 
األشـــخاص الذيـــن يعانـــون مـــن قصـــور 
مـــا وإن لـــم يمنعهـــم ذلـــك القصـــور 
اليوميـــة  األنشـــطة  ممارســـة  مـــن 
ـــي نظـــر  ـــون ف الرئيســـية إال أنهـــم معاق

البعـــض. وعلـــى الرغـــم مـــن أن هـــذا 
التعريـــف  لـــم يشـــر إلـــى المعوقـــات 
البيئيـــة، إال أن عمـــوم نصوصـــه أكـــدت 
ـــل  ـــرد الخل ـــت مج ـــة ليس ـــى أن اإلعاق عل
ــا  ــاق وإنمـ الجســـماني للشـــخص المعـ
متداخلـــة  عوامـــل  عـــن  عبـــارة  هـــي 
بيئيـــة واجتماعيـــة متمثلـــة فـــي عـــدم 
لألشـــخاص  المائمـــة  البيئـــة  تهيئـــة 
النمطيـــة  والصـــور  اإلعاقـــة  ذوي 
ــا  ــا مـ ــي غالبـ ــم والتـ ــة عنهـ المغلوطـ
ـــها.  ـــى أساس ـــز عل ـــي التميي ـــبب ف تتس
ـــزم األطـــراف  ـــون كســـابقه يل وهـــذا القان
ـــة بإجـــراء الترتيبـــات التيســـيرية  المعني
المعقولـــة. وممـــا ال شـــك فيـــه، فـــإن 
اإللـــزام بإجـــراء هـــذه الترتيبـــات إنمـــا 
أريـــد منـــه التأكيـــد علـــى أنـــه ال يمكـــن 
الشـــخصية   المعوقـــات  تكـــون  أن 
قيـــام  دون  يحـــول  ســـببا  وحدهـــا 
بهـــم،  المنـــاط  بدورهـــم  أصحابهـــا  
ــخص  ــف الشـ ــم تكليـ ــد يتـ ــه قـ ــل إنـ بـ
بالقيـــام بعمـــل مـــا  فـــي بيئـــات غيـــر 
مجهـــزة تجهيـــزا كامـــا يمكنـــه مـــن 
المســـاواة  قـــدم  علـــى  ممارســـته 
تعتبـــر  لـــذا   .  )1994  ( اآلخريـــن  مـــع 
الترتيبـــات التيســـيرية المعقولـــة مـــن 
أهـــم العناصـــر المؤسســـة لقوانيـــن 
الرغـــم  وعلـــى  المعاقيـــن.  حقـــوق 
ــام 1990   ــي لعـ ــون األمريكـ ــن أن القانـ مـ
التيســـيرية  الترتيبـــات  يعـــرف  لـــم 
تضمنـــت  بنـــوده  أن  إال  المعقولـــة، 
الترتيبـــات  هـــذه  لماهيـــة  توضيحـــا 

المعقولـــة والتـــي قـــد تتضمـــن:

 تهيئـــة المرافـــق العامـــة والخدمـــات 
ومنشـــآت  مرافـــق  بجعلهـــا  العامـــة 

خاليـــة مـــن المعوقـــات البيئيـــة.

ــل  ــة العمـ ــاعات وطبيعـ ــل سـ  تعديـ
ـــع  ـــق م ـــذي يتواف ـــكل ال ـــارس بالش المم
القـــدرات والمهـــارات التـــي يتمتـــع بهـــا 
إعاقتهـــم.   اختـــاف  علـــى  المعاقـــون 
كمـــا أن هـــذه الترتيبـــات تشـــمل توفيـــر 
أو تعديـــل جميـــع األدوات أو المعـــدات  
أو االختبـــارات أو أدوات وبرامـــج التدريـــب 

2012/10/1441 سايت مي   



لألشـــخاص  الفرصـــة   يتيـــح  بمـــا 
منهـــا  االســـتفادة  مـــن  المعاقيـــن 
بأكبـــر قـــدر.  كذلـــك تشـــمل توفيـــر 
القـــراء والمترجميـــن المؤهليـــن وغيـــر 
ـــة (//../).  ـــزات المماثل ـــن التجهي ـــك م ذل

هـــذه  مـــن  األهـــم  الجانـــب  ولعـــل   
ـــذي وضـــع حجـــر األســـاس   ـــات، وال الترتيب
الســـتخدام  المعـــززة  للتشـــريعات 
للتقنيـــات  بصريـــا  المعاقيـــن 
كافـــة  بتوفيـــر  اإللـــزام  المســـاعدة، 
تمكـــن  التـــي  التقنيـــة   المعـــدات 
ممارســـة  مـــن   بصريـــا  المعاقيـــن 
نشـــاطهم اليومـــي. هـــذه التجهيـــزات 
تقنيـــة  أداة  كل  تشـــمل  التقنيـــة 
حاســـوبية  برامـــج  أو  مســـاعدة  
منتجـــة  بيئـــة  تهيئـــة  شـــأنها  مـــن 

 .(...//  ،  ) بصريـــا  للمعاقيـــن 

وكمـــا هـــو واضـــح مـــن فـــرض هـــذا 
الترتيبـــات  هـــذه  فـــإن  االلتـــزام، 
تكـــون  أن  ينبغـــي  التيســـيرية 
ــر  ــرض عـــبء غيـ ــث ال تفـ ــة بحيـ معقولـ
ـــق  ـــى عات ـــروري  عل ـــر ض ـــب أو غي متناس
وينبغـــي  بتوفيرهـــا.  المطالبيـــن 
النظـــر فـــي االعتبـــارات التاليـــة عنـــد 
المعقـــول مـــن عدمـــه  مـــن  تحديـــد 

الترتيبـــات:  هـــذه 

الترتيبـــات  وتكلفـــة  طبيعـــة   
. بـــة لمطلو ا

الماليـــة  المداخيـــل  مجمـــوع    
المطلـــوب  الشـــركات  أو  للمنشـــآت 
منهـــا توفيـــر الترتيبـــات التيســـيرية 

. لـــة لمعقو ا

 عدد األشخاص العاملين في هذه 
المنشآت.

 حجـــم األعمـــال التـــي تقـــوم بهـــا هـــذه 
ـــوع  ـــوع ومحـــل المنشـــأة ون المنشـــآت، ن

العمليـــات التـــي تقـــوم بهـــا ( ، //..).

فـــي المجمـــل العـــام، فـــإن التجربـــة 
القانـــون  هـــذا  فـــي ســـن  األمريكيـــة 

منهـــا: عديـــدة  مكاســـب  حققـــت 

ــن  ــزز مـ ــون عـ ــذا القانـ ــدار هـ أوال: إن إصـ
ـــا للتقنيـــات  اســـتخدام المعاقيـــن بصري
التعويضيـــة. حيـــث أصبحـــت الكثيـــر 
ـــر  ـــى توفي ـــرص عل ـــات تح ـــن المؤسس م
ـــأنها  ـــن ش ـــي م ـــة الت كل األدوات التقني
مـــن  بصريـــا  المعاقيـــن  تمكيـــن 
والبرامـــج  الخدمـــات  مـــن  االســـتفادة 

التـــي تقدمهـــا.

ــي  ــاهم فـ ــون سـ ــذا القانـ ــا:  إن هـ ثانيـ
الحـــد مـــن الصـــور النمطيـــة المغلوطـــة 
عـــن األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة ونظـــرة 
المجتمـــع الســـلبية تجاههـــم التـــي 
كان يغلـــب عليهـــا العطـــف والشـــفقة. 
ـــر مـــن المجتمـــع  حيـــث أصبـــح جـــزء كبي
اإلعاقـــة  ذوي  األشـــخاص  إلـــى  ينظـــر 
علـــى اعتبـــار أنهـــم أشـــخاص لهـــم 
ــات. ــات وواجبـ ــم التزامـ ــوق وعليهـ حقـ

ســـلح  القانـــون  هـــذا  إن  ثالثـــا:  
عـــززت  بـــأدوات  بصريـــا  المعاقيـــن 
ــاركة  ــن المشـ ــم مـ ــم ومكنتهـ فرصهـ

الفاعلـــة فـــي المجتمـــع. فلـــو نظرنـــا 
إلـــى بيئـــات العمـــل فـــإن المعاقيـــن 
اليـــوم يحصلـــون علـــى فـــرص متنوعـــة 
ــن  ــم مـ ــة لهـ ــن متاحـ ــم تكـ ــل لـ للعمـ
المعـــاق  بإمـــكان   فأصبـــح  قبـــل. 
بصريـــا أن يعمـــل فـــي مجـــاالت دقيقـــة 
والطـــب  الحاســـوبية  كالبرمجـــة 
التعليـــم  برامـــج  أن  كمـــا  وغيرهـــا. 
ـــي أصبحـــت تســـتوعب المعاقيـــن  العال
بصريـــا فـــي تخصصـــات دقيقـــة جـــدا 
ال يمكـــن أن تـــدرس مـــن غيـــر توافـــر 
المســـاعدة. التعويضيـــة  التقنيـــات 

القانـــون لعـــب دورا  إن هـــذا  رابعـــا:  
بـــارزا فـــي إذكاء الوعـــي العـــام لـــدى 
المســـئولين وصنـــاع القـــرار عـــن أهميـــة 
أدرك  حيـــث  المســـاعدة،  التقنيـــات 
الكثيـــر منهـــم ضـــرورة تعزيـــز انتشـــارها 
بيـــن أوســـاط معاقيـــن بصريـــا نظـــرا 
ـــذي تلعبـــه. كمـــا أنهـــم أدركـــوا  للـــدور ال
الداعمـــة  السياســـات  إيجـــاد  أهميـــة 
لتوفيرهـــا. فقـــد ظهـــرت العديـــد مـــن 
ســـاعدت  التـــي  السياســـات  هـــذه 
كثيـــر مـــن األفـــراد والمؤسســـات علـــى 
الحصـــول علـــى التقنيـــات التعويضيـــة. 
مثـــا فـــي عـــام 1998 أصـــدر الكونجـــرس 
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المســـاعدة  التقنيـــات  قانـــون 
تـــم  الـــذي  اإلعاقـــة  ذوي  لألشـــخاص 
للطلبـــة  الدعـــم  توفيـــر  بموجبـــه 
المعاقيـــن الدارســـين فـــي مؤسســـات 
التعليـــم المختلفـــة   لتمكينهـــم مـــن 
الحصـــول علـــى التقنيـــات المســـاعدة.  
ـــه وبفضـــل  ـــل إن ليـــس هـــذا فحســـب، ب
النظـــرة  تغيـــرت  السياســـات  هـــذه 
الســـائدة بيـــن صنـــاع القـــرار للتقنيـــة 
المســـاعدة، إذ تولـــدت قناعـــة عندهـــم 
العمليـــة  الحيـــاة  فـــي  بأهميتهـــا 
للشـــخص المعـــاق باعتبارهـــا عنصـــرا 
ــر التـــي تمكنهـــم  ــا مـــن العناصـ هامـ
مـــن ممارســـة حقوقهـــم المختلفـــة. 
ـــي النظـــرة  ـــر ف ـــا يؤكـــد هـــذا التغي ومم
للتقنيـــة المســـاعدة، التوجـــه الجديـــد 
لصنـــاع القـــرار المتمثـــل فـــي  ســـن 
الشـــركات  تلـــزم  جديـــدة  قوانيـــن 
الكبـــرى المصنعـــة للتقنيـــة تصميـــم 
يراعـــي  عامـــا  تصميمـــا  منتجاتهـــا 
األمـــر  بصريـــا،  المعاقيـــن  احتياجـــات 
الـــذي يفـــرض علـــى هـــذه الشـــركات 
تعويضيـــة  تقنيـــة  حلـــول  تبنـــي  
األشـــخاص  تمكـــن  منتجاتهـــا  فـــي 
ذوي اإلعاقـــة مـــن االســـتفادة منهـــا.    
قانـــون  مثـــا،  القوانيـــن  هـــذه  مـــن 
تيســـير  خدمـــات االتصـــاالت المرئيـــة 
ذوي  لألشـــخاص  والمســـموعة 
أصبحـــت  الـــذي   ،2010 لعـــام  اإلعاقـــة 
التقنيـــة  حلـــول  شـــركات  بموجبـــه 
حلـــول  بتقديـــم  ملزمـــة  واالتصـــاالت 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  تعويضيـــة  تقنيـــة 
وبرامـــج  للشاشـــة  القارئـــة  البرامـــج 
تكبيـــر  وتطويـــع مواقعهـــا الشـــبكية 

بصريـــا. المعاقيـــن  الســـتخدام 

خامســـا: إنـــه بفضـــل هـــذا القانـــون 
تقنيـــة  تأسســـت ضوابـــط ومعاييـــر 
دقيقـــة تشـــرح ماهيـــة  الخطـــوات التـــي 
ينبغـــي أن تأخـــذ بهـــا كل مؤسســـة 
مـــن أجـــل تمكيـــن المعاقيـــن بصريـــا  
مـــن االســـتفادة مـــن الخدمـــات والبرامـــج 
ـــا ظهـــور  ـــك مث التـــي تقدمهـــا. مـــن ذل
المعاييـــر الدوليـــة لتهيئـــة المواقـــع 

تهيئـــة  معاييـــر  كذلـــك  الشـــبكية. 
أجهـــزة  االتصـــاالت المرئيـــة والمســـموعة 
وأجهـــزة الصـــراف اآللـــي. ومـــن أهـــم 
هـــذه  حققتـــه  التـــي  المكاســـب 
ـــن  ـــة ضم ـــت داخل ـــا أصبح ـــر أنه المعايي
بهـــا  تقيـــم  التـــي  الجـــودة  معاييـــر 
الخدمـــات التـــي تقدمهـــا المؤسســـات 
عمومـــا. حيـــث أصبـــح الكثيـــر منهـــا 
ـــر    ـــذه المعايي ـــق ه ـــى تطبي ـــص عل حري
ســـعيا منهـــا إلـــى تحقيـــق الجـــودة 
الشـــاملة وتعزيـــز ســـمعتها وقدرتهـــا 
التنافســـية. فعلـــى ســـبيل المثـــال، 
الجامعـــات  مـــن  الكثيـــر  أصبحـــت 

ـــة  ـــر تهيئ ـــق معايي ـــى تطبي ـــرص عل تح
المواقـــع الشـــبكية مـــن أجـــل جعلهـــا 
بصريـــا  للمعاقيـــن  صديقـــة  مواقـــع 
بمـــا فـــي ذلـــك تهيئـــة قواعـــد البيانـــات 
البحثيـــة التـــي تعتبـــر مصـــدر غنـــي 
أن  حيـــث  والبحـــوث  بالمعلومـــات 
العمليـــة التعليميـــة فـــي المؤسســـات 
قائمـــة  اليـــوم  العالـــي  التعليـــم 
بشـــكل كبيـــر علـــى قواعـــد البيانـــات 

البحثيـــة.

كذلـــك الحـــال بالنســـبة للمكتبـــات 

العامـــة، فإنـــه بفضـــل وجـــود األســـس 
الداعمـــة  والسياســـات  التشـــريعية 
أصبحـــت الكثيـــر منهـــا توفـــر تقنيـــات 
فـــرص  تؤمـــن  مختلفـــة  تعويضيـــة 
المعاقيـــن بصريـــا فـــي االطـــاع علـــى 

قوائمهـــا. محتويـــات 
ــرض  ــدد عـ ــي صـ ــا فـ ــا ال  زلنـ ــا أننـ وبمـ
علـــى  التشـــريعية  النمـــاذج  أبـــرز 
المســـتويات الوطنيـــة فـــإن التجربـــة 
تســـتحق  المتحـــدة  المملكـــة  فـــي 
الحـــال  الوقـــوف عندهـــا. فكمـــا كان 
ـــات المتحـــدة األمريكيـــة، فـــأن  فـــي الوالي
لحـــركات اإلعاقـــة فـــي المملكـــة المتحدة 
ـــام  ـــي الع ـــي إذكاء الوع ـــرز ف ـــدور األب ال
تشـــريعية  تدابيـــر  تبنـــي  بضـــرورة 
أســـاس  علـــى  التمييـــز  لمناهضـــة 
اإلعاقـــة. ففـــي أواســـط الســـبعينات 
ـــاد  ـــس االتح ـــي، تأس ـــرن الماض ـــن الق م
حركيـــا  للمعاقيـــن  البريطانـــي 
والـــذي ســـاهم بفعاليـــة فـــي تغييـــر 
الـــذي  لإلعاقـــة  الســـائد  المفهـــوم 
المعوقـــات  علـــى  فقـــط  يركـــز  كان 
ـــا  ـــي م ـــة وتبن ـــذوي اإلعاق ـــخصية ل الش
يعـــرف بالمنهـــج  االجتماعـــي لإلعاقـــة 
الـــذي يحمـــل المجتمـــع المســـؤولية 
األكبـــر فـــي إقصـــاء األشـــخاص ذوي 
أنشـــطته  مـــن  كثيـــر  مـــن  اإلعاقـــة 
) 1997(. حيـــث تحالـــف هـــذا االتحـــاد 
ـــة  ـــات الخاص ـــن المنظم ـــد م ـــع العدي م
بالمعاقيـــن كالمجلـــس البريطانـــي 
الملكيـــة  والجمعيـــة  للمعاقيـــن 
الملكيـــة  والجمعيـــة  للمكفوفيـــن 
للصـــم، مـــن أجـــل ممارســـة نـــوع مـــن 
التخـــاذ  الحكومـــة  علـــى   الضغـــط 
هـــذه التدابيـــر. وبعـــد مضـــي حوالـــي 
عشـــرين عـــام مـــن تأســـيس اتحـــاد 
اســـتجابت  الحركيـــة،  اإلعاقـــة  ذوي 
الحكومـــة أخيـــرا لمطالـــب منظمـــات 
ــون  ــدرت القانـ ــن وأصـ ــوق المعاقيـ حقـ
البريطانـــي لمناهضـــة التمييـــز علـــى 
أســـاس اإلعاقـــة لعـــام 1995 المعـــدل 
بقانـــون المســـاواة لعـــام 2010 لمناهضـــة 
التمييـــز علـــى أســـاس اإلعاقـــة وغيرهـــا.  
وعلـــى الرغـــم مـــن أن هـــذا القانـــون 
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بحوث ودراسات تقنية

لـــم يكـــن واضحـــا وشـــاما  كالقانـــون 
األمريكـــي لألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة، إال 
ـــززت  ـــة ع ـــور مهم ـــى أم ـــتمل  عل ـــه اش أن
اســـتخدام المعاقيـــن بصريـــا للتقنيـــات 
التعويضيـــة) 2008(. منهـــا مثـــا تبنـــي 
القانـــون لمفهـــوم اإلعاقـــة األقـــرب إلـــى 
االتجـــاه االجتماعـــي الـــذي يؤكـــد علـــى أن 
اإلعاقـــة عبـــارة عـــن عمليـــة اتصـــال بيـــن 
والمعوقـــات  الشـــخصية  المعوقـــات 
كمـــا  المعـــاق.   للشـــخص  البيئيـــة 
أن القانـــون يناهـــض  التمييـــز علـــى 
ــدة  ــاالت عديـ ــي مجـ ــة  فـ ــاس اإلعاقـ أسـ
ــل  ــة والنقـ ــات العامـ ــل والخدمـ كالعمـ
وغيرهـــا، كمـــا أنـــه تســـري  أحكامـــه 
علـــى مؤسســـات الدولـــة الحكوميـــة 
هـــذا  وبموجـــب  والخاصـــة.   منهـــا 
المؤسســـات  هـــذه  فـــإن  القانـــون 
ـــيرية  ـــات التيس ـــر الترتيب ـــة بتوفي ملزم

إتاحـــة   تتضمـــن  التـــي  المعقولـــة 
التقنيـــة  والبرامـــج  المعـــدات 

بصريـــا  المعاقيـــن  لتمكيـــن 
حقوقهـــم  ممارســـة  مـــن 

المســـاواة  قـــدم  علـــى 
غيـــر  األشـــخاص  مـــع 

اعتبـــر  وقـــد  المعاقيـــن. 
الترتيبـــات  هـــذه  توفيـــر  عـــدم 

أســـاس  علـــى  تمييـــزا  التيســـيرية 
ــة  ــز تجربـ ــا يميـ ــم مـ ــن أهـ ــة. ومـ اإلعاقـ
المملكـــة المتحـــدة فـــي هـــذا المجـــال 
وبرامـــج  لسياســـات  تبنيهـــا  هـــو 
ســـاعدت  القانـــون  بجانـــب  داعمـــة 
تطبيـــق  علـــى  المشـــمولة  الجهـــات 
أحكامـــه كمـــا ســـاهمت فـــي توفيـــر 
للمعاقيـــن  التعويضيـــة  التقنيـــات 
بصريـــا. فعلـــى ســـبيل المثـــال، تبنـــت 
 )  )   ( الداعمـــة  السياســـة  الحكومـــة  
الطريـــق إلـــى العمـــل( لتوفيـــر الدعـــم 
للمعاقيـــن وأصحـــاب العمـــل مـــن أجـــل 
التـــي تســـاعدهم  التقنيـــات  اقتنـــاء 
ــة أعمالهـــم علـــى قـــدم  علـــى ممارسـ
المســـاواة مـــع اآلخريـــن ) 2004(.  هـــذه 
الحكومـــة  لهـــا  تســـخر  السياســـة 
جنيـــه  مليـــون   60 حوالـــي  ســـنويا 

 .)//...//

كمـــا قامـــت الحكومـــة بتبنـــي سياســـات 
داعمـــة مماثلـــة  )ل  )  لدعـــم الطلبـــة في 
المـــدارس والجامعـــات حيـــث تخصـــص 
الحكومـــة لذلـــك حوالـــي 90 مليـــون 
فيـــه،  شـــك  ال  وممـــا  ســـنويا.  جنيـــه 
فـــإن لمثـــل هـــذه السياســـات الداعمـــة 
دور بـــارز ليـــس فـــي انتشـــار التقنيـــات 
ــن  ــاط المعاقيـ ــن أوسـ ــة بيـ التعويضيـ
بـــل  فـــي تحقيـــق   بصريـــا فحســـب، 
مشـــاركتهم الفاعلـــة فـــي المجتمـــع 
التـــي  األدوات  بإعطائهـــم  وذلـــك 
تكســـبهم القـــدرة علـــى التنافســـية 
ـــي  ـــودة ف ـــب مفق ـــي الغال ـــي ف ـــي ه الت
حـــال غيـــاب هـــذه السياســـات حتـــى 
ــس  ــك األسـ ــدت لذلـ وإن وجـ
يعية  لتشـــر ا
المناهضـــة 

ــز إذ  للتمييـ
وحـــده  اإللـــزام  إن 

لتمكيـــن  كاف  غيـــر 
مـــن  اإلعاقـــة  ذوي  األشـــخاص 

قـــدم  علـــى  حقوقهـــم  ممارســـة 
اآلخريـــن. المســـاواة  مـــع 

مـــن   العديـــد  هنالـــك  أن  كمـــا 
السياســـات الداعمـــة  التـــي تـــم تبنيهـــا 
فـــي دول أخـــرى ســـعت إلـــى مناهضـــة 
التمييـــز علـــى أســـاس اإلعاقـــة وذلـــك 
مـــن خـــال ســـن قوانيـــن خاصـــة لتعزيـــز 
مملكـــة  فـــي  المعاقيـــن.  حقـــوق 
ــج  ــتصدار برنامـ ــم اسـ ــا تـ ــويد مثـ السـ
الحكومـــي  للقطاعيـــن  تحفيـــزي 
ـــة لتشـــجيع  والخـــاص يوفـــر حوافـــز مادي

 ( اإلعاقـــة  ذوي  األشـــخاص  تشـــغيل 
2001). وقـــد تـــم إقـــرار هـــذا البرنامـــج 
ــنة 2000،  ــي سـ ــام 1980. وفـ ــي عـ )  )  فـ
ــمل  ــج ليشـ ــذا البرنامـ ــل هـ ــم تعديـ تـ
ـــجيعية  ـــة التش ـــز المادي ـــم الحواف تقدي
المـــادي  الدعـــم  إلـــى  باإلضافـــة 
للمعاقيـــن وأربـــاب العمـــل مـــن أجـــل 
المعـــدات  شـــراء  مـــن  تمكينهـــم 
التقنيـــة الازمـــة. ربمـــا كانـــت هـــذه 
المبـــادرة مـــن أجـــل تفعيـــل القانـــون 
الســـويدي لمناهضـــة  التمييـــز علـــى 
ــل  ــات العمـ ــي بيئـ ــة فـ ــاس اإلعاقـ أسـ
ـــون  الصـــادر ســـنة 1999 المعـــدل بالقان

.2009 لعـــام  للنصـــوص  الســـويدي 
الدولـــي،  المســـتوى  علـــى  أمـــا 
األمريكيـــة  للتجـــارب  كانـــت  فقـــد 
صـــدى  والبريطانيـــة  واألســـترالية 
واســـع بيـــن  أوســـاط حـــركات اإلعاقـــة 
ـــد مـــن  ـــي العدي ـــة ف ومنظمـــات حقوقي
الـــدول التـــي ســـعت بدورهـــا  
مـــع  التنســـيق  إلـــى 
ـــع  ـــات المجتم مؤسس
فيهـــا   المدنـــي 
ممارســـة  أجـــل  مـــن 
الضغـــط  مـــن  نـــوع 
حكوماتهـــم  علـــى 
تشـــريعات  الســـتصدار 
داعمـــة  وسياســـات 
علـــى  التمييـــز  لمناهضـــة 
شـــتى  فـــي  اإلعاقـــة  أســـاس 
ــد  ــرت العديـ ــا ظهـ ــاالت. كمـ المجـ
والتحالفـــات  المنظمـــات  مـــن 
الدولـــي  التجمـــع  مثـــل   الدوليـــة، 
لإلعاقـــة )      ( التـــي حاولـــت إقنـــاع 
والدوليـــة  اإلقليميـــة  المنظمـــات 
بضـــرورة تبنـــي مبـــادرات وتشـــريعات 
المعاقيـــن.  حقـــوق  لتعزيـــز  دوليـــة 
لحقـــوق  الدوليـــة  االتفاقيـــة  وتعتبـــر 
األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة نتـــاج وثمـــرة 
حقيقيـــة لعمـــل هـــذه المنظمـــات أو 
التحالفـــات  الدوليـــة. وهـــذا يقودنـــا 
إلـــى الحديـــث عـــن االتفاقيـــة الدوليـــة 
ــا  ــة ومـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ــوق األشـ لحقـ

الشـــأن. هـــذا   فـــي  عليـــه  نصـــت 
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لحقـــوق  الدوليـــة  االتفاقيـــة 
األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة والنصـــوص 
توفيـــر  أهميـــة  علـــى  المؤكـــدة 
التقنيـــات التعويضيـــة لألشـــخاص 

اإلعاقـــة ذوي 
بموجـــب القـــرار رقـــم 56-168، الصـــادر 
األمـــم  اعتمـــدت    ،2001-12-19 بتاريـــخ 
خاصـــة  اتفاقيـــة  تبنـــي  المتحـــدة 
لحقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة حيـــث 
أرادت بذلـــك فـــرض عـــدد مـــن االلتزامـــات 
علـــى الـــدول األعضـــاء التخـــاذ التدابيـــر 
حقـــوق  تعزيـــز  أجـــل  مـــن  الازمـــة 
شـــتى  فـــي  اإلعاقـــة  ذوي  األشـــخاص 
المجـــاالت خاصـــة وأن العهـــود الدوليـــة 
واتفاقيـــات حقـــوق اإلنســـان الســـابقة  
المعاقيـــن  تجاهلـــت  تبنتهـــا  التـــي 

ولـــم تشـــر إلـــى حقوقهـــم.  

فباســـتثناء العهـــد الدولـــي للحقـــوق 
والثقافيـــة  واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة 
المعـــاق،  الطفـــل  حقـــوق  أقـــر  الـــذي 
لـــم يشـــر اإلعـــان العالمـــي لحقـــوق 
ــوق  ــي للحقـ ــد الدولـ ــان وال العهـ اإلنسـ
االتفاقيـــة  وال  والسياســـية  المدنيـــة 
صـــور  جميـــع  لمناهضـــة  الدوليـــة 
االتفاقيـــة  وال  العنصـــري  التمييـــز 
الدوليـــة لحقـــوق المـــرأة وال االتفاقيـــة 
ــة  ــة لحقـــوق الطفـــل وال االتفاقيـ الدوليـ
الدوليـــة لحقـــوق العمالـــة المهاجـــرة 
ــخاص ذوي  ــوق األشـ ــى حقـ ــم إلـ وذويهـ

اإلعاقـــة.
كمـــا ســـبق لألمـــم المتحـــدة تبنـــي 
ـــة مـــن  مجموعـــة مـــن المبـــادرات الخجول
ـــا المعاقيـــن. مـــن  أجـــل التعريـــف بقضاي
ــا  ــي لقضايـ ــان العالمـ ــا اإلعـ ــك مثـ ذلـ
الذهنيـــة  اإلعاقـــة  ذوي  األشـــخاص 
لعـــام 1971 اإلعـــان العالمـــي لرعايـــة 
ـــج  ـــام 1975، برنام ـــن لع ـــؤون المعاقي ش
ــك  ــام 1982، كذلـ ــي لعـ ــل العالمـ العمـ
القواعـــد المعياريـــة لتحقيـــق تكافـــؤ 
الفـــرص لألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة لعـــام 
أهـــم  القواعـــد  هـــذه  وتعتبـــر   .1993
االتفاقيـــة  ســـبقت  التـــي  المبـــادرات 
ـــد  ـــذه القواع ـــت ه ـــث تضمن ـــة حي الدولي

أهـــم المبـــادئ األساســـية التـــي ينبغـــي 
تبنيهـــا ومراعاتهـــا مـــن جانـــب الـــدول 
والجهـــات ذات العاقـــة وهـــي بصـــدد 
رســـم السياســـات الخاصـــة بشـــؤون 
ـــن  ـــدد س ـــي بص ـــى وه ـــل وحت ـــة ب اإلعاق
القوانيـــن الخاصـــة بحقـــوق المعاقيـــن 

ــث: بحيـ
 تســـتخدم هـــذه القواعـــد ومـــا تضمنتـــه 

مـــن مبـــادئ تقـــوم علـــى االتجـــاه
مرجعيـــة  بوصفهـــا  الحقوقـــي 
يسترشـــد بهـــا الشـــارع وصانـــع القـــرار 

كافـــة. والمعنيـــون 
وعلـــى الرغـــم مـــن أهميـــة القواعـــد 
حقـــوق  تعزيـــز  فـــي  المعياريـــة 
األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة وفـــي الدفـــع 
ـــة  ـــي، إال أن الطبيع ـــاه الحقوق ـــو االتج نح
القانونيـــة لهـــذه القواعـــد  بوصفهـــا 
مجـــرد توصيـــات فاقـــدة للصفـــة اآلمـــرة 
ال  أنهـــا  حيـــث  القانونيـــة  للقاعـــدة 
ــل  ــا، جعـ ــئ حقـ ــا وال تنشـ ــب التزامـ ترتـ
ــذ  ــد يأخـ ــادية قـ ــد استرشـ ــا قواعـ منهـ
ينبذونهـــا  وقـــد  القـــرار  صنـــاع  بهـــا 
وراء ظهورهـــم  بـــا معقـــب وال زاجـــر. 
تحميهـــا  ال  الحقـــوق  كانـــت  ولمـــا 
األدبيـــة  والتوصيـــات  النوايـــا  حســـن 
ال  كان  فإنـــه  األخاقيـــة  االلتزامـــات  وال 
مندوحـــة والحالـــة هـــذه مـــن التوجـــه 
ـــزز  ـــي ويع ـــزم يحم ـــص مل ـــي ن ـــو تبن نح
حقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة علـــى 
واإلقليمـــي  الوطنـــي  المســـتوى 

.)2010 )العـــزة  والدولـــي 
لـــذا أرادت األمـــم المتحـــدة تـــدارك هـــذه 
األمـــور وذاك التجاهـــل وتبنـــت اتفاقيـــة 
مثلـــت  المعاقيـــن  بحقـــوق  خاصـــة 

ــرة. ــول كبيـ ــة تحـ ــل نقطـ بالفعـ
وممـــا ميـــز هـــذه االتفاقيـــة مشـــاركة 
صياغتهـــا  فـــي  المدنـــي  المجتمـــع 
ســـنوات.  خمـــس  اســـتغرقت  التـــي 
ــام 2006، تـــم  وفـــي 13 ديســـمبر مـــن عـ
إقـــرار االتفاقيـــة بموجـــب القـــرار رقـــم 
ــام 2007  ــن عـ ــارس مـ ــي 30 مـ 106/61. وفـ
تـــم فتـــح المجـــال للـــدول الراغبـــة فـــي 
وقـــد  عليهـــا.  والمصادقـــة  التوقيـــع 
دخلـــت االتفاقيـــة حيـــز التنفيـــذ فـــي 

شـــهر مايـــو مـــن 2008.
ونصـــت المـــادة رقـــم 1 مـــن االتفاقيـــة 
علـــى أن الغـــرض منهـــا هـــو تعزيـــز 
وحمايـــة وكفالـــة تمتـــع جميـــع األشـــخاص 
ذوي اإلعاقـــة تمتعـــا كامـــا علـــى قـــدم 
المســـاواة مـــع اآلخريـــن بجميـــع حقـــوق 
اإلنســـان والحريـــات األساســـية، وتعزيـــز 

ــة. ــم المتأصلـ ــرام كرامتهـ احتـ
مـــن  الثالثـــة  المـــادة  أكـــدت  وقـــد   
ـــي  ـــة الت ـــادئ العام ـــى المب ـــة عل االتفاقي

قامـــت عليهـــا والتـــي تضمنـــت:
احتـــرم كرامـــة األشـــخاص  المتأصلـــة 
ــك  ــي ذلـ ــا فـ ــي بمـ ــتقالهم الذاتـ واسـ
بأنفســـهم  خياراتهـــم  تقريـــر  حريـــة 

واســـتقاليتهم.
عدم التمييز.

كفالـــة مشـــاركة وإشـــراك األشـــخاص 
ذوي اإلعاقـــة بصـــورة كاملـــة وفعالـــة 

فـــي المجتمـــع.
احتـــرام الفـــوارق وقبـــول األشـــخاص ذوي 
اإلعاقـــة كجـــزء مـــن التنـــوع البشـــري 

ــرية. ــة البشـ والطبيعـ
تكافؤ الفرص.

إمكانية الوصول.
المساواة بين الرجل والمرأة.

احتـــرام القـــدرات المتطـــورة لألطفـــال 
فـــي  حقهـــم  واحتـــرام  اإلعاقـــة  ذوي 

هويتهـــم. علـــى  الحفـــاظ 
وقـــد أولـــت االتفاقيـــة الدوليـــة لحقـــوق 
ـــا  ـــا خاص ـــة اهتمام ـــخاص ذوي اإلعاق األش
للتقنيـــات التعويضيـــة وتهيئـــة مـــا 
يلـــزم لتســـهيل  اســـتخدام األشـــخاص 
ذوي اإلعاقـــة لهـــا عمومـــا نظـــرا للـــدور 
الـــذي تلعبـــه فـــي تمكيـــن األشـــخاص 
جميـــع  ممارســـة  مـــن  اإلعاقـــة  ذوي 
ـــا  ـــوص عليه ـــات المنص ـــوق والحري الحق
العهـــود  وعمـــوم  االتفاقيـــة  فـــي 
للمنظومـــة  المشـــكلة  واالتفاقيـــات 
واألمثلـــة  اإلنســـان.  لحقـــوق  الدوليـــة 
علـــى هـــذا االهتمـــام كثيـــرة. فكمـــا 
أشـــير فـــي المـــادة  الثانيـــة فـــإن االتصـــال 
يشـــمل اللغـــات وعـــرض النصـــوص، 
وطريقـــة برايـــل، واالتصـــال عـــن طريـــق 
اللمـــس، وحـــروف الطباعـــة الكبيـــرة، 

2012/10/1445 سايت مي   



الميســـورة  المتعـــددة  والوســـائط 
أســـاليب  عـــن  فضـــا  االســـتعمال، 
ووســـائل وأشـــكال االتصـــال المعـــززة 
والســـمعية،  الخطيـــة  والبديلـــة، 
وباللغـــة المبســـطة والقـــراءة بواســـطة 
البشـــر، بمـــا فـــي ذلـــك تكنولوجيـــا 
الميســـورة  واالتصـــال  المعلومـــات 

االســـتعمال.
كمـــا أشـــارت هـــذه المـــادة إلـــى أهميـــة 
ـــج  ـــي البرام ـــام ف ـــم الع ـــاة التصمي مراع
والمنتجـــات  والخدمـــات  واألجهـــزة 
ــادة  ــذه المـ ــة. حيـــث بينـــت هـ المختلفـ
أن المقصـــود مـــن التصميـــم العـــام: 
والبيئـــات  المنتجـــات  تصميـــم 
والبرامـــج والخدمـــات لكـــي يســـتعملها 
جميـــع النـــاس، بأكبـــر قـــدر ممكـــن، 
دون الحاجـــة إلـــى تكييـــف أو  تصميـــم 
التصميـــم  يســـتبعد  وال  متخصـــص. 
لفئـــات  المعينـــة  األجهـــزة  العـــام 
معينـــة مـــن األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة 

حيثمـــا تكـــون هنـــاك حاجـــة إليهـــا.

الـــدول  فـــإن  النـــص  هـــذا  وبموجـــب 
التصميـــم  بمراعـــاة  ملزمـــة  األطـــراف 
العـــام فـــي جميـــع الخدمـــات والتقنيـــات 
التـــي تصنعهـــا مـــن أجهـــزة وبرامـــج 
بحيـــث تفـــي باحتياجـــات الجميـــع. حتـــى 
لـــو لـــم تكـــن الدولـــة الطـــرف مصنعـــة 
ملزمـــة  فإنهـــا  التقنيـــات،  لهـــذه 
ـــخير  ـــة بتس ـــا ملزم ـــا أنه ـــا. كم بتوفيره
التكنولوجيـــا وتطويعهـــا الســـتخدام  
األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة البصريـــة وذلـــك 
بتهيئـــة المواقـــع الشـــبكية الصديقـــة 
ـــج  ـــتخدام البرام ـــة الس ـــات المائم والبيئ
الرقميـــة  والخدمـــات  الحاســـوبية 
ـــر  ـــون وغي ـــة وتلفزي ـــن إذاع ـــة م المختلف
إلـــى  الحاجـــة  ذلـــك. ومتـــى ظهـــرت 
ـــة  ـــات خاص ـــزة ذات مواصف ـــم أجه تصمي
لفئـــة معينـــة مـــن المعاقيـــن، فـــإن 
مراعـــاة الخصوصيـــة فـــي تصميمهـــا ال 
ـــزام  ـــي االلت ـــة ف ـــا داخل ـــن كونه ـــع م يمن

بالتصميـــم العـــام.

وتجســـيدا لهـــذا االلتـــزام، فقـــد أوردت 

الـــدول  يلـــزم  بنـــدا  الرابعـــة  المـــادة 
البحـــوث  تعزيـــز  أو  بإجـــراء  األطـــراف 
والخدمـــات  للســـلع  والتطويـــر 
المصممـــة  والمرافـــق  والمعـــدات 
تصميمـــا عامـــا، كمـــا تحددهـــا المـــادة 
رقـــم 2 مـــن هـــذه االتفاقيـــة، والتـــي 
حـــد  أدنـــى  إلـــى  تحتـــاج  أن  يفتـــرض 
أقـــل  وإلـــى  المواءمـــة  مـــن  ممكـــن 
التكاليـــف لتلبيـــة االحتياجـــات المحـــددة 
وتشـــجيع  اإلعاقـــة،  ذوي  لألشـــخاص 
وتعزيـــز  واســـتعمالها،  توفيرهـــا 
ـــر  ـــع المعايي ـــدى وض ـــام ل ـــم الع التصمي
والمبـــادئ التوجيهيـــة الفقـــرة و مـــن 

رقـــم 4. المـــادة 
كذلـــك فـــإن الـــدول مطالبـــة بإجـــراء 
والتطويـــر  البحـــوث   تعزيـــز   أو 
وتعزيـــز  الجديـــدة،  للتكنولوجيـــات 
ـــك  ـــي ذل ـــا ف ـــتعمالها، بم ـــا واس توفيره
تكنولوجيـــات المعلومـــات واالتصـــال، 
والوســـائل واألجهـــزة المســـاعدة علـــى 
المعينـــة  والتكنولوجيـــات  التنقـــل، 
اإلعاقـــة،  ذوي  لألشـــخاص  المائمـــة 
مـــع إعطـــاء األولويـــة للتكنولوجيـــات 

ز  الفقـــرة  المتاحـــة بأســـعار معقولـــة 
مـــن المـــادة رقـــم 4.

ــة  ــادة الخامسـ ــب المـ ــه وبموجـ ــا أنـ كمـ
مـــن االتفاقيـــة، فـــإن الـــدول األطـــراف 
ـــاس  ـــى أس ـــز عل ـــر أي تميي ـــة بحض ملزم
اإلعاقـــة،  إذ أنهـــا مطالبـــة بـــأن تكفـــل 
الحمايـــة  اإلعاقـــة  ذوي  لألشـــخاص 
القانونيـــة المتســـاوية والفعالـــة مـــن 

التمييـــز علـــى أســـاس اإلعاقـــة.

مـــن   2 رقـــم  المـــادة  عرفـــت  وقـــد 
االتفاقيـــة التمييـــز علـــى أســـاس اإلعاقـــة 
ــد  ــز  أو اســـتبعاد أو تقييـ ــه أي تمييـ بأنـ
علـــى أســـاس اإلعاقـــة يكـــون غرضـــه أو 
ـــره إضعـــاف أو إحبـــاط االعتـــراف بكافـــة  أث
حقـــوق اإلنســـان والحريـــات األساســـية 
أو التمتـــع بهـــا أو ممارســـتها، علـــى 
فـــي  اآلخريـــن،  مـــع  المســـاواة  قـــدم 
ـــة أو  ـــية أو االقتصادي ـــن السياس الميادي
االجتماعيـــة أو الثقافيـــة أو المدنيـــة أو 
أي ميـــدان آخـــر. ويشـــمل جميـــع أشـــكال 
التمييـــز، بمـــا فـــي ذلـــك الحرمـــان مـــن 

ترتيبـــات تيســـيرية معقولـــة. 

بحوث ودراسات تقنية
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ولتحقيـــق المســـاواة وعـــدم التمييـــز 
الـــدول  فـــإن  اإلعاقـــة  أســـاس  علـــى 
األطـــراف بموجـــب البنـــد الثالـــث مـــن 
ــاذ جميـــع  ــة  باتخـ ــادة رقـــم 5 ملزمـ المـ
توافـــر  المناســـبة لكفالـــة  الخطـــوات 
المعقولـــة  التيســـيرية  الترتيبـــات 

اإلعاقـــة. ذوي  لألشـــخاص 
وقـــد عرفـــت المـــادة الثانيـــة الترتيبـــات 
التيســـيرية المعقولـــة بأنهـــا  التعديـــات 
والترتيبـــات الازمـــة التـــي ال تفـــرض عبئـــا 
غيـــر متناســـب أو غيـــر ضـــروري، والتـــي 
تكـــون هنـــاك حاجـــة إليهـــا فـــي حالـــة 
األشـــخاص  تمتـــع  لكفالـــة  محـــددة، 
ذوي اإلعاقـــة علـــى أســـاس المســـاواة 
ــان  ــع حقـــوق  اإلنسـ ــع اآلخريـــن بجميـ مـ

ــتها. ــية وممارسـ ــات األساسـ والحريـ
وبمـــا أن التقنيـــات التعويضيـــة مـــن 
ــا  ــتعين بهـ ــي يسـ ــائل التـ ــم الوسـ أهـ
المعاقـــون بصريـــا فـــي أداء مهامهـــم 
ضمـــن  داخلـــة  فإنهـــا  المختلفـــة، 
ــدول  ــزم الـ ــي تلتـ ــات التـ ــذه الترتيبـ هـ
دول  تعتبـــر  فإنهـــا  وإال  بتوفيرهـــا 

مميـــزة علـــى أســـاس اإلعاقـــة.
ومـــن جانـــب آخـــر، فإنـــه لمـــا كانـــت 
المعوقـــات البيئيـــة الماديـــة والتقنيـــة 
المعنويـــة مـــن أهـــم الموانـــع التـــي 
ــخاص ذوي  ــع األشـ ــول دون تمتـ ــد تحـ قـ
اإلعاقـــة مـــن حريـــة التنقـــل والحصـــول 
ــادة  ــدت المـ ــد أكـ ــة فقـ ــى المعلومـ علـ
ـــة  ـــة البيئ ـــرورة تهيئ ـــى ض ـــعة عل التاس
ـــك. فقـــد  ـــة والتقنيـــة لتحقيـــق ذل المادي
ـــعة  ـــادة التاس ـــن الم ـــد األول م ـــص البن ن
ذوي  األشـــخاص  لتمكيـــن  أنـــه  علـــى 
اإلعاقـــة مـــن العيـــش فـــي اســـتقالية 
فـــي  كامـــل  بشـــكل  والمشـــاركة 
تتخـــذ  الحيـــاة،  جوانـــب  جميـــع 
المناســـبة   التدابيـــر  األطـــراف  الـــدول 
وصـــول  إمكانيـــة  تكفـــل  التـــي 
قـــدم  اإلعاقـــة، علـــى  األشـــخاص ذوي 
ــة  ــى البيئـ ــم، إلـ ــع غيرهـ ــاواة  مـ المسـ
النقـــل  المحيطـــة ووســـائل  الماديـــة 
فـــي  بمـــا  واالتصـــاالت،  والمعلومـــات 
ذلـــك تكنولوجيـــات ونظـــم المعلومـــات  
ـــرى  ـــات األخ ـــق والخدم ـــال، والمراف واالتص

المتاحـــة لعامـــة الجمهـــور أو المقدمـــة 
إليـــه، فـــي المناطـــق الحضريـــة والريفيـــة 
ـــى  ـــن عل ـــه يتعي ـــا أن ـــواء. كم ـــى الس عل
تصميـــم  تشـــجيع  األطـــراف  الـــدول 
وتطويـــر وإنتـــاج وتوزيـــع تكنولوجيـــات 
ونظـــم معلومـــات واتصـــاالت يمكـــن 
الوصـــول  اإلعاقـــة  ذوي  لألشـــخاص 
إليهـــا، فـــي مرحلـــة مبكـــرة، كـــي تكـــون 
فـــي  والنظـــم  التكنولوجيـــات  هـــذه 

المتنـــاول بأقـــل تكلفـــة.

التهيئـــة  أن  تقـــدم  ممـــا   وظاهـــر 
نوعـــان ماديـــة ومعنويـــة.  فالتهيئـــة 
الماديـــة يدخـــل فيهـــا تيســـير الســـبل 
إلـــى الطـــرق والمبانـــي بمـــا فـــي ذلـــك 
ــد  ــة المصاعـ ــدرات وتهيئـ ــة المنحـ إقامـ
الصوتيـــة  باإلرشـــادات  بتزويدهـــا 
واللوحـــات اإلرشـــادية بطريقـــة برايـــل 
وســـائط  ومواءمـــة  اإلشـــارة  وبلغـــة 
ــارات والمرافـــئ البحريـــة  النقـــل والمطـ

ونحوهـــا. 
أمـــا التهيئـــة المعنويـــة فتنصـــب علـــى 

وتيســـير  والتقنيـــات،   المعلومـــات 
الوصـــول إلـــى المعلومـــات إنمـــا يتحقـــق 
المائمـــة  االتصـــال   وســـائل  بتوفيـــر 
كانـــت  ســـواء  المختلفـــة  لإلعاقـــات 
ــة  ــال فـــي ترجمـ ــو الحـ ــا هـ ــرية كمـ بشـ
القـــراء   مـــن  والمرافقيـــن  اإلشـــارة 
والكتـــاب، أو كانـــت تقنيـــة كمـــا هـــو 
الحـــال فـــي تزويـــد أجهـــزة الحاســـوب  
ومســـاطر  الشاشـــة  قـــارئ  ببرامـــج 
ــح  ــي تتيـ ــة  التـ ــر الشاشـ ــل ومكبـ برايـ
البصريـــة  اإلعاقـــة  ذوي  لألشـــخاص 
التقنيـــة  هـــذه  اســـتخدام  مكنـــة 
ــات  ــى المعلومـ ــول إلـ ــة والوصـ الحديثـ
بشـــكل متســـاوي مـــع اآلخريـــن )العـــزة 

.)2010
تقـــع  هـــذه  المعنويـــة  والتهيئـــة 
ــي  ــن فـ ــة والعامليـ ــق الدولـ ــى عاتـ علـ
جميـــع أجهزتهـــا مـــن إعـــام واتصـــاالت  
ــع المدنـــي  ــات المجتمـ ــا ومنظمـ وغيهـ
ذوي  األشـــخاص  خاصـــة   وبصفـــة 
ــا قانونيـــا  اإلعاقـــة ومنظماتهـــم التزامـ
وأخاقيـــا التخـــاذ كل مـــا يلـــزم لتغييـــر 
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ــائدة   الصـــورة النمطيـــة الســـلبية السـ
اإلعاقـــة  المجتمـــع عـــن  لـــدى عمـــوم 

والمعنييـــن بهـــا.
وقـــد نصـــت المـــادة رقـــم 20 مـــن االتفاقية 
ـــر  ـــدول األطـــراف تدابي ـــه تتخـــذ ال ـــى أن عل
فعالـــة تكفـــل لألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة  
قـــدر ممكـــن  بأكبـــر  التنقـــل   حريـــة 
ــر  ــذه التدابيـ ــن هـ ــتقالية. مـ ــن االسـ مـ
مـــا نصـــت عليـــه الفقـــرة ب مـــن هـــذه 
الـــدول  علـــى  بـــأن  القاضيـــة  المـــادة 
األطـــراف تيســـير حصـــول األشـــخاص 

ـــا يتســـم بالجـــودة  ـــى م ـــة عل ذوي اإلعاق
الوســـائل واألجهـــزة المســـاعدة  مـــن 
والتكنولوجيـــات  التنقـــل  علـــى 
المســـاعدة  مـــن  وأشـــكال  المعينـــة 
البشـــرية والوســـطاء بمـــا فـــي ذلـــك 
جعلهـــا فـــي متناولهـــم مـــن حيـــث 

التكلفـــة.

كمـــا أنـــه وبمقتضـــى الفقـــرة د مـــن 
الـــدول  علـــى  ينبغـــي  المـــادة  هـــذه 
األطـــراف تشـــجيع الكيانـــات الخاصـــة 
واألجهـــزة  الوســـائل  تنتـــج  التـــي 
واألجهـــزة  التنقـــل  علـــى  المســـاعدة 
علـــى  المعينـــة  والتكنولوجيـــات 

المتعلقـــة  الجوانـــب  جميـــع  مراعـــاة 
اإلعاقـــة. ذوي  األشـــخاص  بتنقـــل 

كمـــا نصـــت المـــادة رقـــم 21 علـــى أنـــه 
تتخـــذ الـــدول األطـــراف جميـــع  التدابيـــر 
ممارســـة   تكفـــل  التـــي  المناســـبة 
األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة لحقهـــم فـــي 
حريـــة التعبيـــر والـــرأي بمـــا فـــي ذلـــك 
الحـــق فـــي طلـــب  معلومـــات وأفـــكار، 
علـــى  عنهـــا،  واإلفصـــاح  وتلقيهـــا، 
قـــدم المســـاواة مـــع اآلخريـــن، وعـــن 
طريـــق جميـــع وســـائل االتصـــال التـــي 

يختارونهـــا بأنفســـهم، علـــى النحـــو 
ـــذه  ـــن ه ـــم 2 م ـــادة رق ـــي الم ـــرف ف المع

ــي: ــا يلـ ــك مـ ــي ذلـ ــا فـ ــة، بمـ االتفاقيـ

اإلعاقـــة  ذوي  األشـــخاص  تزويـــد 
ـــاس  ـــة الن ـــة لعام ـــات الموجه بالمعلوم
باســـتعمال األشـــكال والتكنولوجيـــات 
ــف  ــة لمختلـ ــال والمائمـ ــهلة المنـ السـ
ــب  ــت المناسـ ــي الوقـ ــة فـ ــواع اإلعاقـ أنـ
ــة  ــخاص ذوي اإلعاقـ ــل األشـ ودون تحميـ

تكلفـــة إضافيـــة.
قبـــول وتيســـير قيـــام األشـــخاص ذوي 
الرســـمية  معاماتهـــم  فـــي  اإلعاقـــة 
وطريقـــة  اإلشـــارة  لغـــة  باســـتعمال 

برايـــل وطـــرق االتصـــال المعـــززة البديلـــة 
وأشـــكال  وطـــرق  وســـائل  وجميـــع 
االتصـــال األخـــرى ســـهلة المنـــال التـــي 

بأنفســـهم. يختارونهـــا 

حـــث الكيانـــات الخاصـــة التـــي تقـــدم 
خدمـــات إلـــى عامـــة النـــاس، بمـــا فـــي 
ذلـــك عـــن طريـــق شـــبكة االنترنـــت، 
وخدمـــات  معلومـــات  تقديـــم  علـــى 
بأشـــكال  اإلعاقـــة  ذوي  لألشـــخاص 

واالســـتعمال. المنـــال  ســـهلة 

ــائط اإلعـــام الجماهيـــري،  تشـــجيع وسـ
ــات  ــي المعلومـ ــك مقدمـ ــي ذلـ ــا فـ بمـ
عـــن طريـــق شـــبكة االنترنـــت، علـــى 
متنـــاول  فـــي  خدماتهـــا  جعـــل 

اإلعاقـــة. ذوي  األشـــخاص 

هـــذه كانـــت إطالـــة ســـريعة علـــى أهـــم 
مـــا نصـــت عليـــه االتفاقيـــة الدوليـــة 
لحقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة فـــي 
شـــأن التقنيـــات المســـاعدة ودورهـــا 
الترتيبـــات  مـــن  جـــزء  باعتبارهـــا 
ــة  ــة. إذ أن االتفاقيـ ــيرية المعقولـ التيسـ
المســـاعدة  التكنولوجيـــا  أولـــت 
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اهتمامـــا  اإلعاقـــة  ذوي  لألشـــخاص 
خاصـــا نظـــرا للـــدور الـــذي تلعبـــه  فـــي 
تمكينهـــم مـــن ممارســـة دورهـــم فـــي 

المجتمـــع.

لحقـــوق  الدوليـــة  االتفاقيـــة  أثـــر 
علـــى  اإلعاقـــة  ذوي  األشـــخاص 

الوطنيـــة تشـــريعاتنا 

لاتفاقيـــة  يكـــون  أن  المأمـــول  مـــن 
ذوي  األشـــخاص  لحقـــوق  الدوليـــة 

اإلعاقـــة أثـــر بـــارز علـــى تشـــريعات الـــدول 
المصادقـــة عليهـــا خاصـــة وأن مصادقـــة 
مقـــرة  أنهـــا  تعنـــي  عليهـــا  الـــدول 
صراحـــة بمـــا نصـــت عليـــه مـــن حقـــوق 
والتزامـــات. ولـــو أمعنـــا النظـــر فـــي 
االتفاقيـــة  التـــي تفرضهـــا  االلتزامـــات 
علـــى الـــدول األطـــراف فإننـــا ســـنجد أن 
ــذي  ــزام الـ ــك االلتـ ــو ذلـ ــا هـ ــن أبرزهـ مـ
يفـــرض علـــى الـــدول األطـــراف تبنـــي 
وطنيـــة  واســـتراتيجيات  تشـــريعات 
الـــذي  األمـــر  الحقـــوق،  هـــذه  لتعزيـــز 
ســـيعزز قطعـــا مـــن اقتنـــاء واســـتخدام 
التقنيـــات التعويضيـــة بيـــن أوســـاط 
ــة  ــة البصريـ ــن ذوي اإلعاقـ ــخاص مـ األشـ

الترتيبـــات  مـــن  جـــزء  باعتبارهـــا 
التيســـيرية المعقولـــة. كمـــا أن الـــدول 
ـــل تشـــريعاتها  ـــة بتعدي األطـــراف مطالب
ـــي  ـــا ورد ف ـــة لجعلهـــا موائمـــة لم الحالي
ذوي  األشـــخاص  أن  وبمـــا  االتفاقيـــة. 
اإلعاقـــة هـــم أصحـــاب القضيـــة، فـــإن 
الـــدول األطـــراف ملتزمـــة بإشـــراكهم 
ــريع  ــرارات وتشـ ــاذ القـ ــع واتخـ ــي صنـ فـ
مـــا يلـــزم لحمايـــة وتعزيـــز حقوقهـــم 
كذلـــك هـــي ملتزمـــة بإشـــراكهم فـــي 

عمليـــة رصـــد تنفيذهـــا.

فأنـــه ســـيكون  فيـــه،  وممـــا ال شـــك 
ـــر فـــي إذكاء الوعـــي  لهـــذه االلتزامـــات أث
العـــام عـــن حقـــوق المعاقيـــن علـــى 
وجـــه العمـــوم وعـــن أهميـــة التقنيـــات 
العمليـــة  حياتهـــم  فـــي  المســـاعدة 
باعتبارهـــا عناصـــر أساســـية تمكنهـــم 
المنصـــوص  الحقـــوق  ممارســـة  مـــن 

ــة. ــي االتفاقيـ ــا فـ عليهـ
ـــع الحـــال بالنســـبة  ـــا يتعلـــق بواق ـــا م أم
دولـــة  فـــي  الوطنيـــة  لتشـــريعاتنا 
فإنـــه  المتحـــدة،  العربيـــة  اإلمـــارات 
مـــن األهميـــة بمـــكان التأكيـــد علـــى 
وجهـــود  حثيثـــة  مســـاع  للدولـــة  أن 

ـــأنه  ـــن ش ـــا م ـــكل م ـــذ ب ـــي األخ ـــة ف طيب
ــة  ــخاص ذوي اإلعاقـ ــوق األشـ ــز حقـ تعزيـ
فـــي مختلـــف المجـــاالت. فكمـــا جـــاء 
فـــي نـــص المـــادة 14 مـــن الدســـتور” 
االجتماعيـــة  والعدالـــة  المســـاواة  أن 
وتوفيـــر األمـــن والطمأنينـــة وتكافـــؤ 
مـــن  المواطنيـــن  لجميـــع  الفـــرص 

المجتمـــع”. دعامـــات 
ـــادة  ـــت القي ـــق، حرص ـــذا المنطل ـــن ه وم
الرشـــيدة منـــذ نشـــأتها علـــى وضـــع 
إلـــى  الســـاعية  والبرامـــج   الخطـــط 

ـــة  ـــة والصحي ـــات التعليمي ـــر الخدم توفي
وغيرهـــا مـــن الخدمـــات لألشـــخاص ذوي 
اإلعاقـــة باعتبارهـــم  جـــزء ال يتجـــزأ مـــن 
المجتمـــع. كمـــا أن الدولـــة تعمـــل حاليـــا 
ــة  ــخاص ذوي اإلعاقـ ــواء األشـ ــى احتـ علـ
ــن  ــزء مـ ــة كجـ ــاتها  العامـ ــي سياسـ فـ
خططهـــا التنمويـــة  واســـتراتيجياتها  
المقـــررة فـــي رؤيـــة اإلمـــارات  2021. وقـــد 
خطـــت الدولـــة فـــي الســـنوات األخيـــرة 
خطـــوات هامـــة مـــن شـــأنها تعزيـــز 
مجـــاالت  فـــي  المعاقيـــن  حقـــوق 
حياتيـــة عديـــدة، األمـــر الـــذي ســـيعزز 
مـــن انتشـــار التقنيـــات التعويضيـــة 
بيـــن أوســـاط المعاقيـــن بصريـــا. وال 
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بـــد هنـــا مـــن الوقـــوف علـــى أبـــرز 
الدولـــة  بهمـــا  قامـــت  خطوتيـــن 
مؤخـــرا: أوالهمـــا: اســـتصدار القانـــون 
االتحـــادي رقـــم 29 لعـــام 2006 المعـــدل 
14 لعـــام  رقـــم  االتحـــادي  بالقانـــون 
2009 الخـــاص بحقـــوق األشـــخاص ذوي 
اإلعاقـــة. وثانيهمـــا: توقيـــع الدولـــة 
االتفاقيـــة  علـــى  ومصادقتهـــا 
ذوي  األشـــخاص  لحقـــوق  الدوليـــة 

اإلعاقـــة. 

وممـــا ال شـــك فيـــه، فـــإن القيـــادة 

الرشـــيدة إنمـــا أرادت باتخـــاذ مثـــل 
علـــى  تبرهـــن  أن  الخطـــوات  هـــذه 
رغبتهـــا الصريحـــة فـــي تعزيـــز حقـــوق 
المعاقيـــن كافـــة، كمـــا أنهـــا أرادت 
بذلـــك أن تعبـــر عـــن إدراكهـــا ألهميـــة 
التعويضيـــة لألشـــخاص  التقنيـــات 
أدوات  باعتبارهـــا  اإلعاقـــة  ذوي 
بواجبهـــم  القيـــام  مـــن  تمكنهـــم 

تجـــاه مجتمعهـــم ووطنهـــم.

مـــن  الثانيـــة  المـــادة  أكـــدت  وقـــد 
لعـــام   29 رقـــم  االتحـــادي  القانـــون 

المعاقيـــن،  بحقـــوق  الخـــاص   ،2006
علـــى أن هـــذا القانـــون يهـــدف إلـــى 
وتوفيـــر  المعـــاق  حقـــوق  كفالـــة 
جميـــع الخدمـــات، وال يجـــوز أن تكـــون 
اإلعاقـــة ســـببا يحـــول دون تمكـــن  
ــاق مـــن الحصـــول علـــى تلـــك  المعـ
خصوصـــا  والخدمـــات،  الحقـــوق 
والخدمـــات  الرعايـــة  مجـــال  فـــي 
االجتماعيـــة واالقتصاديـــة والصحيـــة 
والتعليميـــة والمهنيـــة والثقافيـــة 

والترويحيـــة.

كمـــا أن المـــادة الثالثـــة مـــن هـــذا 
القانـــون تضمنـــت تأكيـــدا قاطعـــا 
التمييـــز  علـــى  القضـــاء  أن  علـــى 
أبـــرز  مـــن  اإلعاقـــة  أســـاس  علـــى 
القانـــون  يســـعى  التـــي  األهـــداف 
إلـــى تحقيقهـــا. إذ جـــاء فـــي نـــص 
الدولـــة  “تكفـــل  المـــادة  هـــذه 
وبيـــن  بينـــه  المســـاواة  للمعـــاق 
أمثالـــه مـــن غيـــر المعاقيـــن، وعـــدم 
ـــع  ـــي جمي ـــة ف ـــبب اإلعاق ـــز بس التميي

. التشـــريعات”
وهـــذا النـــص يـــدل بوضـــوح علـــى 
لاتجـــاه  القانـــون  هـــذا  تبنـــي 
االجتماعـــي  المنهـــج  أو  الحقوقـــي 

لإلعاقـــة.
ومـــن المهـــم أن نشـــير هنـــا إلـــى أنـــه 
علـــى الرغـــم مـــن أن مفهـــوم اإلعاقـــة 
الـــذي تضمنتـــه المـــادة األولـــى مـــن 
هـــذا القانـــون أقـــرب إلـــى المفهـــوم 
الـــذي  الضيـــق  الطبـــي  التقليـــدي 
المعوقـــات  علـــى  إال  يركـــز  ال 
مـــن   الرغـــم  وعلـــى  الشـــخصية، 
المـــادة  فـــي  التمييـــز  تعريـــف  أن 
األولـــى لـــم يتطـــرق بـــأي حـــال إلـــى 
التيســـيرية  الترتيبـــات  مصطلـــح 
ــة فـــي  ــور هامـ ــة، وهـــي أمـ المعقولـ
أي قانـــون يعنـــى بحقـــوق المعاقيـــن، 
القانـــون والعديـــد مـــن  إال أن هـــذا 
األخـــرى  الوطنيـــة  التشـــريعات 
تضمنـــت أمثلـــة لنصـــوص مقـــررة 
لحـــق المعـــاق فـــي الحصـــول علـــى 
والتجهيـــزات  االحتياجـــات  كافـــة 
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ـــات  ـــة التـــي يحتاجهـــا فـــي بيئ التقني
عديـــدة كالبيئـــة التعليميـــة وبيئـــة 

العمـــل. 

هـــذا  مـــن  الثانـــي  الفصـــل  ففـــي 
 13 رقـــم  المـــادة  نصـــت  القانـــون 
التربيـــة  وزارة  “تلتـــزم  أنـــه  علـــى 
ــي  ــم العالـ ــم ووزارة التعليـ والتعليـ
والبحـــث العلمـــي باتخـــاذ اإلجـــراءات 
المناســـبة بالتعـــاون مـــع الجهـــات 
التشـــخيص  لتوفيـــر  المعنيـــة، 
الدراســـية،  والمناهـــج  التربـــوي 
الميســـرة  والتقنيـــات   والوســـائل 

التدريـــس. ألغـــراض 

ـــون  ـــن القان ـــادة 14 م ـــارت الم ـــا أش كم
االتحـــادي  رقـــم 8 لعـــام 2008، الخـــاص 
بالمـــوارد البشـــرية، إلـــى أنـــه يمنـــح 
ذوي  مـــن  المؤهلـــون  األشـــخاص 
التعييـــن  فـــي  األولويـــة  اإلعاقـــة 
أن  علـــى  العامـــة  الوظائـــف  فـــي 
الوســـائل  يتـــم تزويدهـــم بجميـــع 
واجباتهـــم  لتأديـــة  المائمـــة 
الوظيفيـــة  وكذلـــك تجهيـــز أماكـــن 
والمتطلبـــات  بالوســـائل  عملهـــم 
التـــي تناســـب طبيعـــة احتياجاتهـــم.

وكل هـــذه األمثلـــة وغيرهـــا تؤكـــد 
التشـــريعية  األســـس  أن  علـــى 
ــا  ــررة لحقـــوق المعاقيـــن بصريـ المقـ
ـــت  ـــا تثب ـــا أنه ـــل، كم ـــودة بالفع موج
أن االتجـــاه الحقوقـــي لإلعاقـــة بـــدأ 
ــن  ــه مـ ــة. إال أنـ ــي الدولـ ــوج فـ بالنضـ
األهميـــة بمـــكان التأكيـــد علـــى أن 
لهـــا   قيمـــة  ال  وحدهـــا  النصـــوص 
مـــا لـــم تكـــن مفعلـــة بسياســـات 
داعمـــة ومصاحبـــة لهـــا.  كيـــف إذا 
النصـــوص؟  يمكـــن تفعيـــل هـــذه 
ومـــا هـــي ســـأتناوله فيالمبـــادرات 
بجانـــب  تبنيهـــا  يمكـــن  التـــي 
القانـــون والتـــي مـــن شـــأنها تعزيـــز 
ـــات  ـــا للتقني ـــاء المعاقيـــن بصري اقتن
ســـأتناوله  مـــا  هـــذا  التعويضيـــة؟ 
فـــي القســـم التالـــي الـــذي يمثـــل 
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توصيات ومرئيات

القانـــون  تفعيـــل  مســـؤولية  إن 
ــدل  ــام 2006 المعـ ــم 29 لعـ ــادي رقـ االتحـ
ــام 2009  ــم 14 لعـ ــادي رقـ ــون االتحـ بالقانـ
إنمـــا تقـــع علـــى عاتـــق الجميـــع. فهـــي 
عاتـــق  علـــى  تقـــع  األولـــى  بالدرجـــة 
باعتبارهـــم  اإلعاقـــة  ذوي  األشـــخاص 
ــا  ــة. كمـ ــة الهامـ ــذه القضيـ ــاب هـ أصحـ
أن هـــذه المســـؤولية تقـــع علـــى عاتـــق 
بقضاياهـــم  المهتمـــة  جمعياتهـــم 
وشـــؤونهم. كذلـــك هـــي مســـؤولية 
ـــا  ـــا أنه ـــة، كم ـــة المختلف ـــات الدول قطاع

مســـؤولية كافـــة أفـــراد المجتمـــع.

وتأسيســـا علـــى ذلـــك، فإنـــه يمكـــن 
تعزيـــز اســـتخدام التقنيـــات التعويضيـــة 
بيـــن أوســـاط المعاقيـــن بوجـــه عـــام 
ـــس  ـــاد األس ـــا إيج ـــدة. أهمه ـــر عدي بتدابي
ــار  ــون المشـ ــب القانـ ــريعية، بجانـ التشـ
إليـــه،  التـــي تؤكـــد علـــى أهميـــة توفيـــر 
ــزء  ــا جـ ــاعدة باعتبارهـ ــات المسـ التقنيـ
مـــن الترتيبـــات التيســـيرية المعقولـــة. 
لهـــذا  المعـــززة  األمـــور  مـــن  أن  كمـــا 

والمؤتمـــرات  النـــدوات  عقـــد  الجانـــب 
بالتقنيـــات  التعريفيـــة  والمعـــارض 
الوعـــي  إذكاء  أجـــل  مـــن  المســـاعدة 
األهميـــة  البالـــغ  الـــدور  عـــن  العـــام  
الـــذي تلعبـــه التقنيـــات المســـاعدة فـــي 
ـــا وكيـــف يمكـــن  ـــاة المعاقيـــن بصري حي

تذليـــل الصعوبـــات 
التي تحول دون حصولهم عليها.

مـــن  فإنـــه  تقـــدم،  مـــا  إلـــى  إضافـــة 
مـــع  التنســـيق  بمـــكان  األهميـــة 
الجهـــات الخدميـــة المختلفـــة مـــن أجـــل 
التقنيـــات  معاييـــر  علـــى  إطاعهـــم 
التـــي  عليهـــا  المتعـــارف  الميســـرة 
مـــن شـــأنها تطويـــع كافـــة المواقـــع 
الشـــبكية وأجهـــزة االتصـــال المرئـــي 
والمســـموع وأجهـــزة الصـــراف اآللـــي 
ونحوهـــا  الفواتيـــر  دفـــع  وأجهـــزة 

بصريـــا. المعاقيـــن  الســـتخدام 
وأخيـــرا ال بـــد مـــن التأكيـــد علـــى أهميـــة 
ـــر  ـــة لتوفي ـــات الحكومي ـــود السياس وج
ـــى  ـــول عل ـــي الحص ـــن ف ـــم للراغبي الدع
ــات  ــة فـــي قطاعـ ــات التعويضيـ التقنيـ
ـــا  ـــل وغيره ـــم والعم ـــة كالتعلي مختلف

االعتبـــار  فـــي  أخذنـــا  مـــا  إذا  خاصـــة 
التقنيـــات  هـــذه  علـــى  الحصـــول  أن 
ليـــس باألمـــر الســـهل نظـــرا الرتفـــاع 
تكاليفهـــا. لـــذا فإنـــه ينبغـــي تبنـــي 
الصعـــاب  تذلـــل  داعمـــة  سياســـات 
ــى  ــول علـ ــي الحصـ ــن فـ ــام الراغبيـ أمـ
أســـوة  المســـاعدة  التكنولوجيـــا 
ـــا  ـــي تبنته ـــة الت ـــات الحكومي بالسياس
بعـــض الـــدول المتقدمـــة التـــي أشـــرنا 
إليهـــا ســـابقا مثـــل سياســـة     التـــي 
اتخذتهـــا المملكـــة المتحـــدة لتوفيـــر 
الدعـــم للمعاقيـــن وأصحـــاب العمـــل 
التقنيـــات  شـــراء  مـــن  ليتمكنـــوا 
الصعوبـــة  مـــن  أنـــه  إذ  المطلوبـــة.  
بمـــكان االعتمـــاد علـــى القانـــون فقـــط 
ـــل  ـــب دون وجـــود مث ـــز هـــذا الجان لتعزي

هـــذه السياســـات الداعمـــة.
كمـــا أن هـــذه السياســـات ستســـاعد 
ـــي  ـــون ف ـــل دور القان ـــى تفعي ـــرا عل كثي
تعزيـــز حقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة 
خاصـــة أنهـــا ســـتعين كثيـــرا علـــى 
والتقنيـــة  الماديـــة  البيئـــة  تهيئـــة 
الترتيبـــات  مـــن  جـــزء  هـــي  التـــي 
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ومن  البصرية.  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 
هذا  بها  يقوم  التي  الوظائف  أهم 
أسماء  عن  صوتيا  اإلعالن  الجهاز 
ضبط  يمكن  إذ  والمناطق   الشوارع 
اإلعدادات  قائمة  خالل  من  الجهاز 
مستخدميها  قلق  وبدون  لتعمل 
على  التعرف  بإمكانهم   بات  حيث 
على  مشيا  بها  يمرون  التي  المواقع 
بها  المرور  اختاروا   لو  حتى  أو  األقدام 
بواسطة مركباتهم الخاصة أو وسائل 

النقل العامة من حافالت وقطارات.

انك تقوم بجولة قريبة من مقر  تخيل 
القريبة  األماكن  على  للتعرف  سكنك 
على  االعتماد  إلى  الحاجة  دون  منك 
خطوات  عد  إلى  الحاجة  ودون  أحد  أي 
من  خوف  أو  قلق  وبدون  مشيك   
الضياع. حيث أن جهاز   يخبرك أين أنت، 
أين تتجه وماذا يوجد حولك من محال 
تستطيع  أنك  كما  عامة.  وخدمات 
أبعد  هو  ما  إلى  الذهاب  الجهاز  بهذا 
في  جديدا  عالم  أن  حيث  ذلك    من 
لجهاز   االستماع  إال  عليك  ما  انتظارك. 
تريد  ما  إلى  بإيصالك  كفيل  هو  الذي 
بأمان. إذًا يحقق هذا الجهاز استقاللية 
الحركة  في  لمستخدميه  مطلقة 

والتنقل.

تنقلك  في  الثقة  يكسبك  أنه  كما 
كما  بمعين.  االستعانة  عن  ويغنيك 
المواقع  تخزين  الجهاز  هذا  لك  يتيح 
تحديد  إال  عليك  ما  إذ  لديك  المفضلة 
إليها  الذهاب  قبل  المفضلة  وجهتك 
الطريق  برسم  سيتكفل  وجهاز  

الموصل إليه.   

جهاز نظام المالحة الناطق   
لألشخاص ذوي اإلعاقة 

البصرية
صممت شركة المتخصصة في صناعة 
للمكفوفين  المساعدة  التقنيات 
ناطق متخصص  البصر جهاز  وضعاف 
لعرض أنظمة المالحة  لألشخاص ذوي 
حيث   . جهاز   وهو  البصرية  اإلعاقة 
إذ  حجمه  بصغر  الجهاز  هذا  يتميز 

يمكن وضعه على كف اليد.

كما يتميز هذا النظام بانخفاض ثمنه 
المالحة  أنظمة  وبرامج  بأجهزة  مقارنة 
باحتياجات  لتفي  خصيصا  المصممة 

المســـتندات    قـــارئ  برنامـــج 
وكاميـــرا 

أحد  المستندات    قارئ  برنامج  يعتبر 
الحلول المبتكرة من شركة  لتمكين 
الوثائق  قراءة  من  بصريا  المعاقين 
من  وذلك  المطبوعة  والمستندات 
خالل استخدام تطبيقات التعرف على 
يمكن  حيث  ضوئيا.  بمسحها  الحروف 
توصيل  البرنامج  هذا  لمستخدمي 
الضوئية   الماسحات  من  كثيرة  أنواع 
المسح  وإجراء  الكمبيوتر  بأجهزة 
وصحف  كتب  من  الوثائق  أنواع  لكافة 
ذلك.  وغير  ورسائل  وفواتير  ومجالت 
كما أنه يمكن للمستخدم فتح وثائق  
صور  عن  عبارة  الغالب  في  هي  التي 
ألصول الوثائق التي يتم حفظها وفق 
هذه الصيغة إذ يقوم البرنامج بتحويل 
هذه الصور إلى نصوص مقروءة. ومن 
أهم خصائص هذا البرنامج أنه يمكنه 
إذ  برايل  إلى   النصوص  هذه  تحويل 
على  االعتماد  المستخدمين  بوسع 
برايل  مساطر  من  مختلفة  أنواع 
إضافة  النصوص  لقراءة  اإللكترونية 
البشرية  األصوات  إلى  االستماع  إلى   

النقية التي يتيحها البرنامج.
حلول  أحدث  من  كاميرا   وتعتبر 
التي  المحمولة  الضوئي  المسح 
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لتعمل  مؤخرا  الشركة  ابتكرتها 
المستندات  قارئ  مع  جنب  إلى  جنبا 
والتي  المتنوعة  الضوئية  والماسحات 
حمل  يمكن  حيث  البرنامج.  يدعمها 
أنه  كما  مكان،  أي  إلى  الكاميرا  هذه 
ومن  ثوان  في  وفتحها  طويها  يمكن 
صور  وأخذ  بالحاسوب  توصيلها  ثم 
هذه  صممت  وقد  المطبوعة.  للمواد 
الكاميرا لكي تكون متوافقة مع نظام 
التاسع  الجيل  المستندات     قارئ 
جديدة  خصائص  إليه  أضيفت  الذي 
اختالف  على  بصريا  المعاقين  لخدمة 
يمكن  حيث  واحتياجاتهم  إعاقاتهم 
ولونها  النصوص    بحجم  التحكم 
حجم  وتحديد  الخط   نوع  واختيار 
للنص  المكونة  الكلمات  بين  المسافة 
إمكانية  البرنامج  يتيح  كما  المحول.. 
الممسوحة  األصلية  الوثيقة  مقارنة 
والنص المحول  ونتائج التحويل وما إلى 

ذلك من خصائص وميزات. 

إضافة  تعتبر  الكاميرا  هذه  أن  شك  وال 
  9.0 المستندات    قارئ  برنامج  إلى  مهمة 
أخذ  يمكن  زر  ضغطة  وبمجرد  أنه  حيث 
غضون  وفي  صفحتين  أو  لصفحة  صورة 
النص  قراءة  البرنامج في  يبدأ  ثواني  ثالث 
األصوات  أو  الصوتي  بالنظام  الممسوح 
التحكم  يمكن  كما  المصاحبة  البشرية 
بسرعة القراءة وأنظمة الصوت التي يمكن 

اختيارها من قائمة اإلعدادات. 

ولعل من أهم الخصائص التي يتيحها 
قارئ المستندات التصوير اآللي المستمر 
للصفحات، حيث يمكن من خالل إعدادات 
بحيث  التصوير  عملية  ضبط   البرنامج 
صفحات  قلب  بمجرد  مستمرة  تكون 
إلى  الحاجة   ودون  المجلة  أو  الكتاب 
أن  باستمرار.كما  التصوير  رمز  ضغط 
على  التعرف  على  قادر  النظام  هذا 
النصوص الموضوعة في جداول وأعمدة 
وإتاحتها  ترتيبها  للبرنامج  يمكن  إذ 

للقراءة بشكل منطقي.
يدعم البرنامج حالي 35 لغة، إال اللغة 

العربية غير مدعومة حاليا ولعل 
الشركة تعمل على ذلك مستقبال.

جهاز فيكتور ريدر ستِرم   
في  كبير  ستِرم  ريدر  الفيكتور  جهاز 

المواصفات وصغير في الحجم
يقدم  الذي  المنفرد  التشغيل  جهاز 
متميزة  مواصفات  للمستخدم 
يستطيع  وعملّي  صغير  حجم  في 
الصوتية  ملفاته  تحميل  المستخدم 
الُمفَضلة من نوع ديزي وكذلك 3 على 
جهاز  مغاِدرًا منزله حاماًل معه مكتبة 
ُن  ُيمكِّ يِدِه.  َكفِّ  راحِة  بالكتب في  ثريََّة 
تشغيل  من  المستخدم  الجهاز  هذا 
ية  والنصِّ الصوتية  الملفات  سائر 
علمية  كتب  كانت  سواء  وتصفحها 
مراجع  أو  تقنية  أدلة  أو  ترفيهية  أو 

ثقافية.

باللغة  المتمرس  يستطيع  كما 
ية وسماع  نصِّ ُكتب  تحميل  اإلنجليزية 
الجهاز  في  االفتراضية  النطق  آلة 

وقراءتها بوضوح وسهولة تامتين.

من  العديد  على  الجهاز  يحتوي  كما 
مثل  والمثيرة  الحديثة  المواصفات 
وسماعات  االفتراضية  السماعات 
االفتراضي  والمايكروفون  األذن 
لتسجيل  خارجي  لمايكروفون  وفتحة 

المالحظات أو المحاضرات أو الحفالت.

تطويـــع لمواصفـــات نظـــام 
ــزي  ديـ

مواصفات  من  حزمة  الجهاز  يجمع 
الثقيل  الوزن  نظام ديزي تجعله من 
بتصفح  يتعلق  بما  وذلك  األداء  في 
يستطيع  المسموعة.  الكتب 
الكتب بحيث  إلى  النفاذ  المستخدم 
يتم تصفحها بذات السرعة والمرونة 
والمطالعة  القراءة  في  والدقة 
بها  يقوم  التي  تلك  ُتضاهي  التي 
المبصر في تصفح الكتب التقليدية 

المطبوعة.
ملفاتك  وسائر  الناطق  كتبك 

الصوتية معك في كل مكان
الفائقة  والعملية  حجمه  لِصَغر  نظرا 
اصطحاب  تستطيع  بها،  يتمتع  التي 
في  معك  ستِرم  ريدر  فيكتور  جهاز 
األقراص  خلَفَك  ُمبِقيًا  مكان  كل 
الُمدمجة والتي أوشكت أن ُتصبح في 
عالم االنقراض. تستطيع تخزين جميع 
بها  ترغب  التي  الصوتية  الملفات 
القابلة  الصغيرة  الذاكرة  بطاقة  في 
واحٍد  إصبٍع  بدفعة  والتنصيب  لإلزالة 
الصغير  الجهاز  حجم  ويسمح  فقط. 
َكفِّ  بطِن  في  يحمله  أن  للمستخدم 
اليد مما يعني أنه يستطيع أن ُيسِقط 
تعليِقِه  أو  له  جيٍب  أصغِر  في  الجهاز 
الجهاز  يأتي  البنطال حيث  على حزام 

مع حافظِة واِقَيٍة جميلة.

ســـاعات طويلـــة مـــن القـــراءة 
ــة  المتواصلـ

قابلة  بطاريات  على  جهاز   يحتوي 
الممكن  من  والتي  الشحن  إلعادة 
يوفره  الذي  الشاِحن  بواسطة  شحنها 
المستخدم  على  يوفر  مما  الجهاز 

تكاليف استخدام البطاريات العادية. 

بخمسة  المستخدم  البطارية  وتزود 
التشغيل  من  متواصلة  ساعة  عشر 
على  يعمل  وهذا  الممتعة.  والقراءة 
الطويلة  للرحالت  المستخدم  تطلع 
لكي  باألمس  مملة  كانت  والتي 

يستمتع بقراءة كتبه المفضلة.
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المواصفات الرئيسية
- تشغيل الكتب الصوتية من نوع ، 3  
السريع  للتخزين  نوع   من  بطاقة   -
وملفات  ية  والنصِّ الصوتية  للملفات 
التسجيل الفوري والمالحظات الصوتية 

على الكتب القائمة
- صغير الحجم وخفيف الوزن. 6 أوقيات 

فقط أو 250 جرام.
آلة  وهي  افتراضية  إنجليزية  نطق  آلة   -
فوكااليزر  ذات الشبه الكبير للصوت اآلدمي

للمالحظات  الفوري  التسجيل   -
بواسطة  والمحاضرات  واالجتماعات 
باإلضافة  داخلي  افتراضي  مايكروفون 

إلى منفذ لمايكروفون خارجي
بواسطة  واالستماع  التشغيل   -
افتراضية  سماعات  أو  أذن  سماعات 
لسماعات  منفذ  توفر  مع  داخلية 

خارجية
الملفات  لنقل  نوع   من  منفذ   -
الصوتية من جهاز الحاسوب إلى جهاز 
توصيل  المستخدم  يستطيع  كما   ،
لتشغيل  المنفذ  إلى  نوع   من  ذاكرة 
تلك  على  الُمخّزنة  الصوتية  الملفات 

الذاكرة
كامنة  الشحن  إلعادة  قابلة  بطارية   -
للمستخدم  يسهل  تجويف  داخل 
إذا  البطاريات  لتبديل  إليه  الوصول 

تطلب األمر ذلك
حيث  البطارية  لشحن  شاحن  جهاز   -
للبطارية  الكامل  الشحن  يستغرق 

أربع ساعات.
تحتوي  الجودة  عالية  واقية  حافظة   -
حزام  في  الجهاز  لتعليق  ملقط  على 

البنطال أو في طرف الجيب.

العصـــا اإلليكترونيـــة )ألتـــرا 
ــن( كيـ

الجيل الجديد من العصي اإلليكترونية
التنقل  آلية  في  ملحوظ  تقدم 
والوصول بالنسبة للكفيف يعكسها 
العصي  من  الجديد  الجيل  هذا  إطالق 
وضعاف  للمكفوفين  اإلليكترونية 

البصر.
الدراسات  من  التطوير  فكرة  انطلقت 

أجراها  التي  المتواصلة  واألبحاث 
التنقل  وسائل  على  الباحثون 
والوصول الخفاش والدولفين واللذان 
في  لوكيشن(  )إيكو  نظام  يطوعان 
آمن.  بشكل  للوصول  الحواجز  تفادي 
هذه  من  الجديد  الجيل  يطوع  وبذلك 
)ألترا  نوع  من  موجات  إطالق  العصي 
الغرض  نفس  تؤدي  لكي  سونك( 
من  موجة  يطلق  فالخفاش  للكفيف. 
نوع )ألترا سونك( ثم يوقت الزمن الذي 
إليه  العودة  في  الصدى  يستغرقه 
الحقيقة  المسافة  على  يتعرف  لكي 
وبذلك  مساره.  في  الموجود  للكائن 
تم تطويع هذه الفكرة في عصا )األلترا 

كين(.
تطلق عصا )ألترا كين( موجات من نوع 
مختلفين  مصدرين  من  سونك(  )ألترا 
تلك  العصا.  مقبض  على  متواجدين 
التي  باألشياء  تصطدم  الموجات 
إلى  تعود  ثم  الكفيف  مسار  في  تقع 
متفاوتة  ذبذبات  إلى  لتترجم  العصا 

في الكثافة والسرعة.
أكثر  على  كين(  )ألترا  عصا  تعمل 
بالمسافات.  يتعلق  فيما  مدى  من 
األول  الموجات  مصدر  إلى  نظرنا  فإذا 
األشياء  كشف  في  يتخصص  والذي 
أنه  فنجد  الكفيف  أمام  المتواجدة 
يقوم  حيث  القصير  المدى  يغطي 
ويفيد  متر.   2 لمسافة  بإرسال موجات 
ذلك الكفيف في المساحات المغلقة. 
أطول  مدى  المصدر  ذلك  ويغطي 
 4 مسافة  إلى  الموجات  تصل  حيث 
األماكن  في  الكفيف  يفيد  مما  متر 
الثاني  الموجات  مصدر  أما  الخارجية. 
العصا  على  موقعه  بحكم  العلوي  أو 
بزاوية  األعلى  إلى  موجات  يرسل  فإنه 

تقدر بتسعين درجة من العصا بحيث 
العوائق  الكفيف  بها  يستكشف 
بها.  يصطدم  قد  التي  العلوية 
متر  حوالي  المصدر  ذلك  ويغطي 

ونصف المتر من مقبض العصا.
االصطدام  من  العائدة  الموجات 
أو  الكفيف  أمام  المتواجدة  باألشياء 
زرين  ينقلها  ذبذبات  إلى  تترجم  فوقه 
على  سفلي  وزر  علوي  زر  منفصلين: 
إصبع  الكفيف  يضع  العصا.  مقبض 
يستقبل  لكي  الزرين  على  اإلبهام 
الحدة  في  المتفاوتة  الذبذبات 
والسرعة لكي ُيكون فكرة عن األشياء 

أمامه وفوقه.
في  فاعلة  تعتبر  كين(  )ألترا  عصا 
العلوية  العوائق  عن  الكفيف  تحذير 
والتي هي في مستوى الرأس أو أدنى 
تعريف  في  فاعلة  وتعتبر  ذلك.  من 
الكفيف على بعد األشياء التي تكمن 
تجنبها  من  يمكنه  مما  مساره  في 

والتنقل بينها بكفاءة وأمان.
الفنية: المواصفات 

- العصا متوفرة بأطوال مختلفة
متساوية  قطع  إلى  تنفصل  العصا   -

األضالع يجمعها مطاط مقوى
- بطارية داخلية قابلة للشحن

- مستشعران اثنان )مصدران( إلطالق 
علوي  مصدر  سونك(.  )ألترا  موجات 

ومصدر سفلي
ذبذبات  ينتجان  مختلفان  زران   -
للتعرف  والسرعة  الحدة  في  متفاوتة 
على قرب األشياء أمام وفوق الكفيف
- خفيفة ويمكن وضعها في الشنطة.

جهاز بوكسينس
ال تغادر بيتك بدونه

مكتبتك العامرة في جيبك
قبضته  جوال  هاتف  كأصغر  حجمه 

كفيك
ووزنه كعلبة كبريت

وما بداخله ال يراه إال المتعطش للقراءة 
والمطالعة واالعتماد على الذات

إنه جهاز البوكسينس الذي يأبى كل 
جدير  بالفعل  ألنه  اقتنائه  إال  كفيف 
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باالقتناء.
والكتب  الديزي  ملفات  تشغيل 

الناطقة
مثل:    الديزي  إصدارات  سائر  يشغل 

.1.1 ، ، ،  /  ،)3.0 ( 39.86 / ،2.02 ،2.0

مشغل الوسائط
يشغل ملفات بصيغ مختلفة مثل: 3، 

.). ،.(  ،3 ، ، ، ، ، ، ،4

قراءة الوثائق
متميزة  عربية  نطق  بآلة  الوثائق  يقرأ 
 ،  ،  ،  ، التالية:  الوثائق  صيغ  يقرأ  حيث 

.   ، ، ، ،/

خاصية تسجيل الصوت
تسجيل  المستخدم  يستطيع 
والمؤتمرات  واالجتماعات  المحاضرات 
وويف  ثري  بي  أم  مثل  بصيغ مختلفة 
الراديو  من  التسجيل  يستطيع  كما 

مباشرة إلى الجهاز

نقل الملفات 
يتواصل الجهاز مع الحاسوب بواسطة 
يستطيع  حيث  بي  أس  يو  منفذ 
الجهاز  من  الملفات  نقل  المستخدم 
ويستطيع  وبالعكس.  الحاسوب  إلى 

المستخدم إنجاز ذات الشيء بواسطة 
بطاقة األس دي أو ذاكرة اليو أس بي.

الراديو
الجهاز مزود براديو أف أم.

منفذ البلوتوث
يستخدم البلوتوث لتوصيل سماعات 
إلى  الجهاز  من  الملفات  نقل  أو  األذن 

الحاسوب.
 

جهاز أيزي لينك 12
ــل  ــل “برايـ ــم البرايـ ــطر قلـ سـ
بـــن” االليكترونـــي ذو 12 خليـــة

حلفاء  أحد  وهي  هاربو  شركة  أصدرت 
وهو  بن”  “برايل  جهاز  الناطق  شركة 
يحتوي  محمول  إلكتروني  سطر 
إدخال  ومفاتيح  برايل  خلية   12 على 
أخرى  مفاتيح  وثالثة  الستة  برايل 
إلى  باإلضافة  المهمة  مفاتيح  ُتسمى 
ومفتاح  للتصفح  أثنين  مفتاحين 
للتصفح.  أيضا  ُيستخدم  الذي  العصا 
باإلضافة  الجهاز  هذا  في  والمثير 
مما  الصغير  حجمه  هو  فعاليته  إلى 
يسهل عملية حمله والتنقل به حيث 
مليميتر   96 في  مليمتر   151 يتجاوز  ال 
في 21 مليميتر. أما وزنه فإنه ال يتعدى 

260 جرام.
مزايا الجهاز

الشاشة  قارئ  برامج  مع  الجهاز  يعمل 
آيز  والويندو  والسوبرنوفا  الهال  مثل 
من  األهم  ولكن  البرامج  من  وغيرها 
الذكية  األجهزة  مع  يعمل  أنه  ذلك 
األيباد  وجهاز  اآليفون  جهاز  مثل 
ويوفر  المحمولة.  األجهزة  من  وغيرها 

للنفاذ  للكفيف  وسيلة  الجهاز  هذا 
الحاسوب بواسطة مفاتيح  أجهزة  إلى 
قراءة محتويات  البرايل وكذلك  إدخال 
يوفره  الذي  السطر  بواسطة  الشاشة 
منفذ  خالل  من  ذلك  ويتم  الجهاز 
ويمتاز  الجهاز.  يوفره  الذي  البلوتوث   
ساعات   10 لمدة  تعمل  ببطارية  الجهاز 

متواصلة.
ُبعد جديد يعكس اتجاها بدياًل

تقدمها  التي  األمور  أهم  من  إن 
تبنيها  هو  للكفيف  الناطق  شركة 
صناعة  تعكسها  التي  لالتجاهات 
التقنيات التعويضية في العالم حيث 
هام  أمر  على  يركزون  المطورون  بدأ 
الشركات  بين  التعاون  جدا مفاده هو 
كل  تركز  بحيث  المختلفة  العالمية 
صناعة  من  ُتجيده  ما  على  شركة 
الشركات  تجمع  أن  إلى  يؤدي  مما 
على  وتقدمه  المشترك  مجهودها 
من  تراكمية  َبة  ُمَركَّ حلول  شكل 
التحديثات  تكلفة  تقليل  شانها 
العميل  يتحملها  التي  والتطويرات 
تعاون  الجهاز  هذا  ويعكس  الكفيف. 
تكون  لكي  الشركات  بين  مشترك 
ُيغني  قد  حل  هو  التعاون  هذا  ثمرة 
الكفيف عن أجهزة األجندة أو أن سعره 
باإلضافة  اقتناءه  له  يهيئ  المنخفض 

إلى تلك األجهزة.

البرامج:
برنامج البروديوسر

هدف البرنامج
الكتب  إنشاء  في  البرنامج  يستخدم 
ويستطيع  الناطقة.  الملفات  أو 
إلى  الورد  ملفات  تحويل  المستخدم 
بمجرد  فورية  بصورة  ناطقة  ملفات 
الضغط على زر واحد. والمثير لالهتمام 
تكون  الُمنشأة  الصوتية  الملفات  أن 

سهلة التصفح للكفيف.

طريقة التنصيب
إضافة  يتم  البرنامج،  تنصيب  عند 
ضمن  بالبرنامج  خاص  أدوات  شريط 
كما  ورد  ميكروسوفت  أدوات  شريط 
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يتم إضافة واجهة مرئية ألزرار تشغيل 
البرنامج.

المستهدفة الفئات 
أو  البصر  وضعاف  المكفوفين 
األمور  أولياء  من  عليهم  المشرفين 
وغيرهم  العمل  وأرباب  والمدرسين 
صوتية  مواد  بتوفير  المهتمين  من 

للمكفوفين.

أهم المميزات والفوائد
بسهولة  البروديوسر  يتميز 
على  الضغط  فبمجرد  االستخدام، 
إنشاء  المستخدم  يستطيع  واحد  زر 

ملف صوتي فورا.
قابل  الُمنشأ  الصوتي  الملف 
البرنامج  يقوم  كما  للتصفح. 
بحيث  والنص  الصوت  بتنسيق 
يتزامن عرض النص في نفس الوقت 

الذي ُيقرا فيه.
تسعين  إلى  تصل  التحويل  سرعة 
مع  مقارنة  المتوسطة  للفقرة  ثانية 
نفس  لتسجيل  الوقت  من  ساعتين 

الفقرة بالطرق التقليدية.
المنشأة  الصوتية  الملفات  نسخ 
المدمجة  األقراص  على  مباشرة 

بواسطة زر يوفره البرنامج.
يحتوي على برنامج إيزي ريدر مجاني وهو 
والذي  الناطقة  الكتب  تشغيل  برنامج 

تم تعريبه أيضا.
ملفات  استخالص  المستخدم  يستطيع 
البرنامج  ينشئها  والتي  ثري  بي  أم 
بواسطة  الصوتية  الملفات  لتشغيل 

مشغالت أم بي ثري.

ـــي -  ـــبري العرب ـــج دكس برنام
ـــل ـــداول البراي ـــة ج لترجم

دكسبري  

يقـــوم  برنامـــج  وهـــو  برايـــل  مترجـــم 
إلـــى  النصـــوص  ملفـــات  بتحويـــل 
المناظـــرة،  برايـــل  برمـــوز  ملفـــات 
اللغـــة  مـــن  البرنامـــج كل  ويدعـــم 
والفرنســـية  واإلنجليزيـــة  العربيـــة 

وغيرهـــا. وهـــو مـــن إنتـــاج شـــركة 
وهـــي  سيســـتيمز  دكســـبري 
ـــل  ـــذا الحق ـــي ه ـــة ف ـــركة متخصص ش
تأسســـت عـــام 1969 وهـــي ) ســـنة 
وكان   ) مـــرة  ألول  المنتـــج  طـــرح 
أســـمها دوت ســـيس حيـــث قامـــت 
رمـــوز  مـــن  مترجـــم  أول  بتطويـــر 

إلـــى لغـــة برمجـــة.  برايـــل 
بي  دي   ( الدكسباري  أصناف  أو  طرز 

تي( 

ويندوز   تي  بي  دي   / تي  بي  دي   -
وهو أعلى البرامج جودة وتطور. 

- دي بي تي / ميغا دوتس - وهو يجمع 
بين دي بي تي و ميغا في 

ماك  تي  بي  دي   - واحد.  ترخيص 
أجهزة  على  للعمل  تي  بي  دي   /

ماكنتوش. 

هدف المنتج 
داكسبري  برنامج  تصميم  جاء  لقد 
ليعمل كحلقة وصل بين مستخدمي 
التحديات  أصحاب  من  برايل  رموز 
حيث  المبصرين  واألشخاص  البصرية 
يمكن وبواسطة هذا البرنامج تحويل 
رموز  إلى  المختلفة  النصوص  ملفات 
برايل وبالعكس مما يخلق نوعًا من 
الفئتين  بين  والتعاون  التواصل 
المواد  تبادل  مجال  في  المذكورتين 

المتوفرة لدى كل منهم.

المستفيدة:  الفئات 
سواء   ، البصرية  التحديات  أصحاب   -

برايل  برموز  التعامل  يجيدون  ممن 
أو أولئك الذين تعتبر معرفتهم بها 

بسيطة نوعًا ما. 

- المدارس، المراكز، المعاهد، التي تقوم 
أو  المكفوفين  تعليم  أو  تدريب  على 

ضعاف البصر.
المتخصصة  المطابع  أو  النشر  دور   -

بإنتاج كتب أو دوريات برموز برايل.
تعنى  التي  الهيئات  أو  الجمعيات   -

المكفوفين.  بشؤون 
- الجهات الرسمية التي تعمل على 
توفير المناهج الدراسية بكتب برايل 

ألصحاب التحديات البصرية. 

المنتج  خصائص 
واستخداماته

- يعتبر برنامج داكسبري من أفضل 
برامج التحويل وأكثرها شيوعًا

البرايل  ترجمة  ببرامج  يتعلق  فيما 
المتوفرة في األسواق العالمية. 

- ترجمة لرموز نميث الرياضية. 
- دعم لمجموعة كبيرة من طابعات 

برايل.
الجرافيك  ملّفات  إنتاج  على  القدرة   -
الّنّص  حالة  في  ملموس  بشكل 

المختلط أو الوثائق الّمصوّرة.
لكّل  المتشابهة  الملفات  تنسيق   -

رواية دي بي تي. 
- القدرة على التعامل وقراءة النصوص 
إتش  ويندوز،  من  كانت  سواء  المختلفة 

تي إم إل، أو ويرد وغيرها.
- يدعم البرنامج 18 لغة رئيسية.

- يعمل على جهاز حاسوب منفرد أو 
بنظام الشبكات. 

- القدرة على معالجة الملفات المتقدمة 
الّتشغيل.  كنظام 

مـــن  المطلوبـــة  المهـــارات 
م لمســـتخد ا

بأسلوب  مصمم  داكسبري  برنامج 
من  المعني  للشخص  يمكن  سهل 
فترة  في  عليه  العمل  وإتقان  تعلمه 

وجيزة.

أحدث التقنيات
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ســينس  البرايــل  مــع  إســتمتع 
ــه  ــر وأدائ ــه الصغي ــد” بحجم “أون-هان

. لكبيــر ا

فــي  حجمــا  األصغــر  األجنــدة  جهــاز 
لــم لعا ا

بخاليــاه الثمانيــة عشــر، يعتبــر جهــاز 

برايل سينس “أون هاند”
حجم أصغر وأداء مميز

البرايــل ســينس “أون-هانــد” األصغــر 
العالــم  فــي  وزنــا  واألخــف  حجمــا 
كجهــاز أجنــدة. إصطحبــه وإســتخدمه 
أينمــا كنــت وكيفمــا شــئت. ســهولة 
اإلســتخدام وســرعة االداء تضمــن لــك 

ــا. ــه دائم اإلعتمــاد علي
مســتقبل “الجــي بــي أس” والبوصلــة 

اإلليكترونيــة واإلرشــاد المالحي 
يرشــدك جهــاز البرايــل ســينس “أون-
ــك  ــل وجهت ــى تفاصي ــة إل ــد” بدق هان
مــكان  إلــى  اإلنطــالق  نقطــة  مــن 
وحركــة  بخطــوة  خطــوة  الوصــول 
ــه(. ــط إختياري ــات الخرائ ــة. )خدم بحرك

الثمانيــة عشــر، يعتبــر  بخاليــاه 
“أون-هانــد”  ســينس  البرايــل 
 6.66( بأبعــاد  حجمــا  األصغــر 
بوصــة X 3.54 بوصــة(. وزن أقــل 
أجنــدة  جــرام.   425 يتجــاوز  ال 

أنيــق. بتصميــم  إليكترونيــة 
بــي  “الجــي  ُمســَتقِبل  يمنــح 
اإلليكترونيــة  والبوصلــة  أس” 
إضافيــة  ميــزة  المســتخدم 
إرشــادية فــي تنقلــه راجــال كان أم 

راكبــا.
يمكنــك  الالســلكي  وبإتصالــه 
الجهــاز مــن تصفــح اإلنترنــت فــي 
خدمــات  فيــه  تتوفــر  مــكان  أي 
ــل  ــاز األمث ــه الجه ــاي”. إن “الواي-ف
والنفــاذ  والتحصيــل  للتواصــل 
والتنقــل واإلســتمتاع بالوســائط.
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برايل سينس يوتو، 
إستقرار في األداء وسرعة 

تفوق أي جهاز آخر:
 1 بسرعة  مركزية  معالجة  وحدة   .1

جيجا هيرتز
2. ذاكرة دائمة بسعة 32 جيجا بايت 

المعلومات والتطبيقات لتخزين 

برايل:
جلب  مفاتيح  مع  برايل  خلية   32  .1

المشيرة أعلى كل خلية
2. مفاتيح إدخال من نوع بيركينز

كيز(.  )أف  مهمة  مفاتيح  أربعة   .3
وإثنان  األيمن  الجانب  على  إثنان 

على الجانب األيسر
على  إثنان  تصفح.  مفاتيح  أربعة   .4

اليمين وإثنان على اليسار
المستخدمين  لجميع  مهيء 

مستوياتهم: بمختلف 
بلغات  ووثائق  وقراءة ملفات  إنشاء 

مختلفة
وتحويل  وانجليزية  عربية  نطق  آلة 

آلي بينهما
قاموس عربي وإنجليزي

خصائص تنسيق الوثائق المتقدمة.
المستوى  عالية  تشفير  خاصية 
المعلومات  سرية  على  للحفاظ 

وخصوصيتها
آداة تعليمية ال غنى عنها:

القاموس  خصائص  إلى  باإلضافة 
يوتو  سينس  برايل  يوفر  الفريدة 

للطالب المميزات التالية:
آلة حاسبة تتعامل مع الكسور

نظام رياضيات النايميث
العلمية  الحاسبة  اآلالت  خصائص 

المتكاملة
المبصرين  مع  للتواصل  شاشة 
لتواصل  العادي  للنصوص  وعرض 

المكفوفين مع المدرسين

تصميم إضافي لخدمة 
الصم: المكفوفين 

النصوص  شاشة  إلى  باإلضافة 
الصم  المكفوفون  يتواصل  العادية 
ذبذبات  نظام  بواسطة  اآلخرين  مع 
يوتو  سينس  البرايل  يطلقها 
أو  عبارة  واستقبال  األصم  لتنبيه 
رسالة أو تحذير أو إلدخال معلومة أو 

التصفح. لمتابعة 

تواصل بشكل دائم:
وفي  كنت  أينما  دائما  اآلخرين  صل 

أي وقت شئت بمنافذ عديدة:
واي فاي

سلك تقليدي
موديم 3Gيو أس بي

شبكات التواصل اإلجتماعي:
تطبيق تويتر

تطبيق قوقل تولك
المالحة وتحديد الموقع والبوصلة:

على  والتعرف  المسارات  تحديد 
الوجهات والمحالت المحيطة بفضل 
على  إحصل  أس(.  بي  )الجي  جهاز 
وإذهب  بخطوة  خطوة  اإلتجاهات 

حيث شئت بإستقاللية.
بفضل  اإلتجاهات  على  التعرف 

اإلليكترونية البوصلة 

منافذ عديدة:
ثالثة منافذ )3( يو أس بي من النوع 

الكبير

برايل سينس يوتو
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النوع  من  بي  أس  يو  واحد  منفذ 
الصغير

شاشة  لتوصيل  أي  جي  في  منفذ 
خارجية أو برودجيكتور

منفذ لتوصيل الشبكات المحلية
السماعات  لدعم  بلوتوث  منفذ 
الطابعات  أو  المفاتيح  لوحات  أو 

العاملة بنظام البلوتوث
وال تخشى أن تنفذ شحنة بطاريتك 

فهي تزودك بسبعة عشر )17( 
ساعة متواصلة من العمل والمتعة 

المستمرة.

خصائص أخرى متميزة:
1. خرائط القوقل. تعمل هذه الخرائط 
مع أداة الجي بي أس وشبكة اإلنترنت 
والتعرف  المسارات  لتحديد  معا 
والتنقل  المحيطة  األماكن  على 
الكفيف  يشترك  حين  خاصة  بينها 
اليو  موديم  عبر  اإلنترنت  خدمة  في 
مهما  تطويرا  ذلك  ويعتبر  بي.  أس 
باهظة  الخرائط  شراء  عن  يغنيه 
حلما  التطوير  هذا  ويحقق  الثمن. 
الذي طالما بحث عن  للكفيف  غاليا 
بشكل  التنقل  في  يساعده  جهاز 
أحد  مساعدة  دون  ومستقل  عملى 
تو  اليو  جهاز  هو  وها  المبصرين. 
اإلضافة  بتلك  الحلم  ذلك  له  يحقق 

الثمينة.
وهو  ميتر(  لورا  )إكسو  محرك   .2
وهي  الحركة  لتحري  آلية  عن  عبارة 
آلية تستخدم في األلعاب مثل تلك 
)النينتاندو(  أجهزة  في  الموجودة 
ذلك  ويستشعر  )الويي(  وأجهزة 
المحرك حركة المستخدم ويقرر ماذا 
المستخدم  ويستطيع  بها.  يفعل 
وفوائده  المحرك  ذلك  على  التعرف 
حجار  قذف  في  يستخدمه  عندما 

النرد في لعبة )الدايس(. 
جديدة  صوت  بطاقة  تطويع  تم   .3
يالحظ  وسوف  اليوتو  جهاز  في 
الصوت  جودة  مدى  المهتمون 
وبعد  اإلستماع  في  ونقاوته  فيه 

أيضا. التسجيل 
تصفح  اآلن  المستخدم  بإمكان   .4

من  اإلليكترونية  الرسائل  وفتح 
دون  مباشر  بشكل  الملفات  مدير 
البريد  برنامج  تحميل  إلى  الحاجة 
مفيد  األمر  وهذا  اإلليكتروني. 
بعض  هناك  كان  إذا  وخاصة  جدا 
البريد  برنامج  فتح  في  التحديات 

اإلليكتروني.
على  السر  كلمات  وضع  خاصية   .5
والخصوصية.  للحماية  الملفات 
يحفظ  أن  المستخدم  يستطيع 
ملفات الوثائق مثال بواسطة )حفظ 
حقل  إلى  اإلنتقال  ثم  ومن  بإسم( 
فتح  أن  حيث  السر  كلمة  إضافة 
السر.  كلمة  كتابة  يتطلب  الملف 
ملفات  إرسال  في  مفيد  األمر  وهذا 
بأن  الشك  عند  أو  سرية  بطريقة 
على  الجهاز  في  يعبث  قد  أحدهم 
حين غفلة فيقرأ ما فيه من ملفات 

أو مراسالت خاصة.

6. خاصية قراءة كتب الديزي وخدمة 
كان  السابق  في  شير.  البوك 
اإلستعانة  المستخدم  يتوجب على 
يتصفح  لكي  الويب  بمستعرض 
الكتب  لتنزيل  شير  البوك  موقع 
المجانية ولكن اآلن وبواسطة خدمة 
والقراءة  التحميل  يتم  لس(  )الواير 

بشكل آلي.
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الفويــس ســينس يغنــي الكفيــف وضعــاف 
البصــر عــن الحاســوب وقارئــات الشاشــة. 
بســعره المناســب وخصائصــه المتعــددة 
ال حاجــة للحلــول األخــرى. ُصمــم الفويــس 
ســينس للمســتخدمين الذيــن ال يجــدون 
ســبيال إلقتنــاء جهــاز البرايــل ســينس. يوفــر 
هــذا الجهــاز ســائر خصائص ومميــزات أجهزة 
البرايــل ســينس بأقــل مــن نصــف التكلفــة 
اإلليكترونــي  للســطر  إلســتثنائه  نظــرا 
األولــى.  بالدرجــة  النطــق  علــى  وإعتمــاده 
ــه ســبل  ــم تيســرت ل وإذا إقتنــاه الكفيــف ث
شــراء البرايــل فمــا عليــه إال أن يضيــف ســطر 
)ســينك برايــل( ذو العشــرين خليــة إليــه 
لكــي يتيســر لــه البرايــل والنطــق معــا على 

ذات الجهــاز.
اللذيــن يــرون )الفويــس ســينس( يثيرهــم 
وســرعة  الخفيــف  ووزنــه  الصغيــر  حجمــه 
تشــغيله للوصــول إلــى المعلومــة. يدخــل 
الفويــس ســينس فــي الجيــب بســهولة 
ــص  ــه دون أن ُينق ــه لخفت ــعر ب ــكاد ال تش وت
ذلــك مــن أدائــه وتنــوع تطبيقاتــه. واألهــم 
مــن ذلــك ُيســر ســعره مقارنــة مــع مــا يقدمه 
مــن فوائــد وتســهيالت لمواكبــة الكفيــف 

أمــور دراســته ووظيفتــه ومطالعتــه.
التطبقيات:

يقــدم الفويــس ســينس للكفيــف وضعــاف 
البصــر ســائر التطبيقــات العمليــة النافعــة 
ــن  ــينس وم ــل س ــاز براي ــا جه ــي يقدمه الت

أهمهــا التالــي:
- القــرآن الكريــم. إقــرأ وأبحــر فــي القــرآن 

وتصفــح وإبحــث 
- مديــر الملفــات: أدر شــؤن ملفاتــك مــن 
تســمية  وإعــادة  ونســخ  وحــذف  إضافــة 

األخــرى. المهــام  مــن  وغيرهــا 
- معالــج النصــوص: إقــرأ وإنشــئ ملفــات 
مــن أنــواع متعــددة مثــل ورد وبــي أر أف وبــي 
ــن  ــر م ــا الكثي ــي أم أل وغيره ــش ت أر أل وأت

الصيــغ األخــرى
الكتــب  إقــرأ  ديــزي:  ملفــات  ُمشــغل   -
الناطقــة وقريبــا كتــب عربيــة مــن خدمــة 

شــير( )البــوك 
- أم أس ماســينجر: تواصــل بغــرف النقــاش 

مــع أصدقائــك واآلخريــن
الرســائل  وإســتقبال  إرســال  أيميــل:   -
تواصــل  إرســالها.  وإعــادة  اإلليكترونيــة 

ســينس بالفويــس  ســهل 
- متصفــح اإلنترنــت: إنفــذ إلــى الشــبكة مــن 

أي مــكان كنــت
العناويــن  شــؤون  أدر  لعناويــن:  مديــر   -
خــالل  مــن  واألصدقــاء  لألهــل  المتزايــدة 

ومريــح ســهل  تطبيــق 
- مشــغل الوســائط )ميديا بالير(: لتشــغيل 
ملفــات والوســائط المختلفــة مثــل وايــف 
واألم بــي ثــري وغيرهــا مــن الملفــات األخــرى
- تطبيــق التقويــم والســاعة والمنبــه )أذان 
الحــرم المكــي وأذان الحــرم المدنــي للمنبه(

ــق خــاص بالتواصــل  ــر: تطبي - برنامــج تويت
ــي اإلجتماع

عبــر  تواصــل  تولــك:  قوقــل  برنامــج   -
الصوتيــة المحادثــة 

- قامــوس عربــي إنجليــزي وإنجليــزي عربــي 
ــر  ــا وغي ــارا إضافي ــر هــذا التطبيــق خي )يعتب

مشــمول فــي الســعر(
- تطبيــق تســجيل الصــوت والمحضــرات مع 

منفــذ لمايكروفــون خارجي
- تطبيق راديو أف أم

المواصفات الفنية:
- ذاكرة داخلية تبلغ 1 جيجا بايت

- فتحــات لبطاقــة ذاكــرة )أس دي تســتقبل 
32 جيجــا بايــت( لذاكــرة إضافيــة. وليكــن 
البطاقــات.  تلــك  مــن  العشــرات  لديــك 
إدخلهــا فــي الجهــاز وإســتمتع بذاكــرة غيــر 

محــدودة
- فتحة لبطاقة ذاكرة كومباكت فالش

- منفــذ يــو أس بــي مــن النــوع الصغيــر مــع 
ــر مــن اليــو أس  ــر محــول للنــوع الكبي توفي

بــي
- منفذ بلوتوث من النوع المتقدم

- منفذ )للواير ليس(
- منافــذ لســماعات إضافيــة )رغــم وجــود 
ومايكروفــون  الجهــاز(  فــي  الســماعات 
فــي  مايكروفــون  وجــود  )رغــم  خارجــي 

الجهــاز(
- مفاتيح من نوع البيركينز )لإلدخال(

- بطاريــة قابلــة للشــحن ويمكــن إزالتهــا 
وتركيبهــا مــن المســتخدم

- دعــم للغــات متعــددة. إختــر قوائــم عربيــة 
وصــوت نطــق عربــي أو إختــر قوائــم إنجليزية 
صــوت  )واآلن  إنجليــزي  نطــق  وصــوت 

إليكوانــس( متوفــر
- خيــار ســطر إليكترونــي ذو عشــرين خليــة 

)بتكلفــة إضافيــة(.
- شاشــة عــرض للمبصــر )بتكلفــة إضافية(. 
يســتطيع الكفيــف ومعلميــه أو أصدقائــه 

مشــاركة المعلومــات عبــر الشاشــة
ــي 2.5  ــم ف ــي 7.7 س ــم ف ــم: 18.8 س - الحج

ســم
- الوزن: 266 جرام

جهاز الفويس سينس
Voice Sense – Arabic

لمن يفضلون النطق على البرايل من المكفوفين وضعاف البصر

PO Box 212975, Dubai, United Arab Emirates
Phone: +971 4 315 8500  Fax: +971 4 315 8600 
Email: bmuae@brookfieldmultiplex.com

PO Box 113503, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Phone: +971 2 494 1300  Fax: +971 2 494 1400 
Email: bmuae@brookfieldmultiplex.com

PO Box 23793, Doha, Qatar
Phone: +974 4493 2510  Fax: +974 4493 2512 
Email: bmmg@brookfieldmultiplex.com

Suite 1201, Trident Nariman Point, Mumbai 400021, India
Phone: +91 22 6630 6016  Fax: +91 22 6630 6011
Email: bmuae@brookfieldmultiplex.com   

Brookfield Multiplex is a leader in global contracting and development management - We Build, 
Engineer and Maintain property and infrastructure assets.

Based from head offices located in Doha, Qatar, and Abu Dhabi and Dubai, United Arab Emirates, 
Brookfield Multiplex Middle East and Asia has built a reputation for fast delivery and high quality by 
managing some of the most challenging projects in the region.

4 continents | 9 countries | 11 offices | 3,750 people

ONE TEAM

PASSIONATE  I N NOVATIVE  COLLABORATIVE
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