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  آلمـة الوزيـر

تقدِّم خطة خدمات النقل العام السهلة في والية فيكتوريا خيارًا هامًا للتنّقل ألفراد المجتمع للذهاب إلى أعمالهم أو معاهدهم 
  والستخدام الخدمات واإلنخراط في المجتمع والمشارآة في النشاطات اإلجتماعية. 

صول إلى خدمات النقل العام والمرافق لجميع أبناء تلتزم الحكومة اإلئتالفية بتحسين سهولة الو ،مع المجتمع بالتعاون
نسبة للمواصالت وعدد السكان الب ةحرآقدرتهم على الفيكتوريا ومعالجة احتياجات األشخاص المصابين بإعاقة أو قيود في 

  . المسنين المتزايد

لة الوصول لخدماتنا ومرافقنا هو توفير سهو 2017ـ2013إن الهدف بعيد المدى لخطة عمل النقل العام السهل في فيكتوريا 
يتحقق هذا الهدف وف . سأمام جميع الرآاب سهولة السفر والتنقل باستقاللية ةحاتإوبالتالي  ،للجميع، من خالل إزالة العوائق
التمييز ضد اإلعاقة ومعايير النقل المتصلة، مع تحسين خدمة الزبائن  لمكافحة 1992منولث وعن طريق اإللتزام بقانون الك

  .ات والتوعيةقديم برامج المعلوموت

يتمكنوا ى أن لإبحاجة األشخاص المصابين بإعاقة أو قيود بالحرآة  ًافاعترإرحلة تكامل الر ـوفِّيوتعتمد خطة العمل منحى 
خدمات إلى ي لعفإضافة إلى الوصول العندما يتنقلون بالمواصالت العامة، من التخطيط لمشوارهم والحصول على معلومات 

  النقل.

تسِلـّط الضوء على  خطة العملالتي يتعّين تحقيقها خالل خمس سنوات، فإن إضافة إلى تفصيل األولويات والمحّصالت 
لمكافحة التمييز ضد اإلعاقة ومعايير  1992برامج عمل قد نـُفَِّذت فعًال لتحسين استخدام وسائل النقل العام واإللتزام بقانون 

  اإلعاقة المتصلة به.

يجدر الذآر إن الحكومة تقّر بإن جعل شبكة المواصالت العامة في فيكتوريا سهلة المنال بالكامل ولجميع الناس في المجتمع 
سوف يستغرق سنوات طويلة ويواجه تحديات آبيرة. فخطة العمل توفِّر أساسًا جيدًا للسير قدمًا نحو تحقيق هذا الهدف خالل 

  السنوات الخمس القادمة.  

التي تعرض المنطلق األشمل لحكومة  2016ـ2013طة العمل في خطة الحكومة الفيكتورية الخاصة باإلعاقة تسهم خ
  فيكتوريا الهادف إلى تقليل الحواجز التي يواجهها في المجتمع الناس المصابون بإعاقة.

 كسكالبات ووحدات مرآآلما توافرت الموارد لشراء خطة العمل خالل السنوات الخمس لسوف يستمّر تنفيذ برامج 
وتحديث محطات القطار ومواقف حافالت الترام والباص لتحسين الوصول إلى وسائل ومرافق النقل العام. لقد  المتحرآة

خصصت الحكومة تمويًال خاصًا في بداية خطة العمل هذه لتحسين الوصول إلى محطات القطار ومواقف الباص وأيضًا 
  لمسارات الرئيسة. لتحسين الوصول إلى مرافق وخدمات الترام في عدد من الطرقات وا

وقد استشارت الحكومة المنظمات التي تمثِّل األشخاص المصابين بإعاقة وقد طلبت أيضًا اإلطِّالع على مالحظات محددة من 
  لجنة الوصول إلى النقل العام.

مًا إلى العمل مشارآة هذه المنظمات في وضع خطة العمل هذه وولمس اللمسات األخيرة عليها وأتطّلع قُد ينقدِّر أنا وزمالئ
  معًا من أجل تنفيذ أولويات ومحصالت هذه الخطة.

The Hon Terry Mulder MP 
  ملدرمعالي الوزير تيري 
 وزيـر النقـل العـام
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 الملخص التنفيذي

   
  إن حكومة والية فيكتوريا ملتزمة بتوفير خدمات نقل ومواصالت عامة ُميّسرة لجميع أفراد المجتمع.

، والتي Victorian State Disability Plan 2016-2013لألعوام  اإلعاقات  خطة والية فيكتوريا لذوي مؤخرا ولقد أصدرت الحكومة 
  تعكس بدورها إهتمام الحكومة األوسع لضمان حصول ذوي اإلعاقات على فرصة المشارآة الكاملة في عجلة إقتصاد الوالية ومجتمعهم المحلي.

) في بناء خطة الوالية Acton Plan-" (خطة العمل2017-2013العمل في والية فيكتوريا لتوفير خدمات نقل ُميّسرة لألعوام خطة وتساهم "
آما أنها ُتقّر بضرورة وأهمية تمكين أصحاب اإلحتياجات الخاصة من الحصول على خدمات  State Disability Planلتمكين ذوي اإلعاقات 

  ة.الميّسرالنقل والمواصالت العامة 

يته آما أن توفير خدمات النقل العام أمر ضروري لفئة المتقدمين في العمر من سكان الوالية  إضافة إلى  محدودي الحرآة وهو أمر ستزداد أهم
  مع الوقت  بتقدم سكان الوالية في السن.

يز ضد يقانون مكافحة التمهذا وتجدر اإلشارة إلى أن ترآيز الحكومة األشمل على تحسين خدمات النقل العام سيكون مبنيا على اإلمتثال مع 
  والمعايير المتعلقة بالنقل والمواصالت. )Disability Discrimination Act  1992 )DDA اإلعاقة

  اإللتزام واإلمتثال لمعايير اإلعاقة. ،أدنى يات ونتائج  خطة العمل آحدوويجب أن تحقق أول

  فيكتوريا سكان واليةجميع قامت وآاالت النقل العام بتحديد والتعامل مع عدد من األمور التي تشكل عائقا أمام  شر سنوات الماضية،وخالل الع
  الحرآية المحدودة.وذوي القدرة بإعاقة ين باصوعلى وجه الخصوص فئة الم ،في الحصول على خدمات النقل العام

  وتتضمن هذه المبادرات:

 ها عبر مدينة ملبورن، بما يصل إلى اإلجمالي الحاليؤإنشا مواقف الترام ذات أرصفة بمستوى مدخل أرضية المقطورة "الترام" ، تّم 
ستريت ؛ إليزابيث Domain Interchangeدومين أنترتشينج  شهرا الماضية آـ: 18بما فيها ما أنشئ  خالل فترة  367

Elizabeth Street ملبورن ،Melbourne ؛ مكارثر ستريتMacarther Street إيست ملبورن ،East Melbourne ؛
 s‘؛ مستشفى األطفال الملكي Melbourne/Carlton، ملبورن/آارلتون Swanston Streetسوانستون ستريت 

HospitalRoyal Children ؛ هاي ستريتHigh Street نورثكوت ،Northcote بريدج رود ،Bridge Road ريتشموند ،
Richmond  إضافة إلى موقفين للترام في فليمنغتون/هيمارآتFlemington/Haymarket.  

  
  نة من مرآبة ذات أرضية منخفضة تم إدخالها في الخدمة في فيكتوريا إلى جانب طلبية مكّو 100برنامج إستبدال مرآبات الترام ب

  .2018 - 2013ستدخل الخدمة في الفترة بين  Eفضة من الفئة مرآبة جديدة ذات أرضيات منخ 50
  

  41، ويعمل العديد منها في الشبكة (2007آما تم شراء قطارات جديدة ٌميّسرة الرآوب لخدمة المناطق اإلقليمية والضواحي منذ عام 
  عربة مقطورة لخدمة المناطق اإلقليمية). 40قطارا لخدمة الضواحي و

  
 د جديدة ذات مواصفات ومزايا تصميمية لتسهيل خدمة الرآوب آما في آاردينا رود بناء محطات سكك حديCardina Road ،

،  Roxburgh Park ، وروآسبر باركCoolaroo، وآوالرو Williams Landingمز الندنغ وليا، وLynbrookولينبروك 
  .Wodonga، وودونغا Wendouree، وويندوري Eppingغ ـ، وإيبنSouth Morang، وساوث مورانغ Westallوويستول 

  
  إجراء تحديثات مهمة ورئيسية لمحطات سكك الحديد، وتشمل  إعادة تطوير محطات نورث ملبورنNorth Melbourne ،

، Maryborough ه، وماريبورCreswickك يسوي، وآرClunes، و آلونز Sunbury، و سنبري Lavertonوالفيرتون 
 Nunawadingدنغ و، إلى جانب إنشاء تقاطعين متعددي المستويات في محطتي ناناFrankston Stationون ومحطة فرانكست

  األمر الذي من شأنه أن ُيسّهل الوصول إلى هاتين المحطتين. Laburnumوالبورنم 
  

  رضية ومسارات موقف باص عبر والية فيكتوريا بما في ذلك تنصيب مؤشرات لجّس السطوح األ 10,000تحديث ما يربو عن
  العبور وتحديث السطوح األرضية، إضافة إلى

  
  حافلة منخفضة األرضية تخدم شبكة نقل الضواحي المحلية. 1,421برنامج إلستبدال الباصات  بما مجموعه  
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تعلقة بذوي اإلعاقات خصوصا هذا وتواجه والية فيكتوريا  تحديات آبيرة لتحسين سبل الوصول إلى خدمات النقل العام و إستيفاء معايير النقل الم
بنيتها  تلك المعنية بخدمة الترام. وتملك ملبورن واحدة من أآبر شبكات خدمة الترام في العالم وستحتاج إلى عمليات تحديث مكثفة أو إستبدال في

  التحتية ومرآبات ووحدات سكتها المتحرآة وذلك لتستوفي معايير النقل المتعلقة بذوي اإلعاقات.

 لتحسين سبل الوصول إلى خدمات النقل العام. 2012-2011خالل مدة أربعة أعوام بدئا من   ًامليون دوالر 20عتمدت الحكومة مبلغ آما وقد ا
وخالل فترة الثالث السنوات الباقية  صات السنة األولى من التمويل بكاملها لتحسين سبل الوصول إلى محطات سكك الحديد.رصد مخّص وقد تّم

  بالمئة على مواقف الباصات. 20بالمئة من التمويل على محطات السكك الحديدية و 80 خصيصمن المقترح أن يتم ت ،من البرنامج
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  : المبادرات الممّولة لتسهيل الخدمات1شكل 

 الوصف الميزانية

  2015 ـ 2011 يز ضد اإلعاقةيبرنامج قانون مكافحة التم  ماليين دوالرًا في العام 5

معابر مائلة سهلة  -Williams Landingمحطة ويليامز الندنغ   ماليين دوالرًا 7
  الوصول

 معابر مائلة سهلة الوصول - Balaclavaمحطة باالآالفا   ًادوالر ماليين 3

 -)Regional Rail Link (RRLرابط السكة الحديدية اإلقليمي  مليون دوالرًا 30
، Wyndham Vale، ويندهام فيل Tarneitتارنيت  محطات:

 Westست فوتسكراي ي، وyFootscraفوتسكراي 
Footscray صنشاين ،Sunshine-  معابر مائلة ومصاعد
  سهلة الوصول

  

م لتحديث خالل فترة أربعة أعوا إضافي مليون دوالر 70هناك  ،وباإلضافة إلى هذا التمويل المحدد لتيسير سبل الوصول إلى هذه الخدمات
  مليون دوالر لتحديث خدمة الترام. 800) آجزء من مجمل برنامج 2014-2010مواقف مرآبات الترام (

  على: PTVويشمل البرنامج الذي سيتم تسليمه من قبل دائرة النقل العام لوالية فيكتوريا 

  مشاغل  إلىن خمس مقطورات ترام اآلأول (لقد وصلت  2018و  2013مقطورة ترام ذات أرضيات منخفضة بين العامين  50شراء
  ؛)2014وستنضم إلى أسطول مقطورات الترام بحلول أوائل  Preston Workshopsضاحية برستون 

  
  وهو أول مسار سيتم تشغيل مقطورات الترام الجديدة ذات األرضيات المنخفضة عليه.96 الترام رقم مسارلالتحديثات ،  

  
  إعادة تطوير وتحديث مشاغل برستونPreston Workshops بانك  ع مقطورات الترام في ساوثومرآب تجّمSouthbank ،

  فظ هذه المرآبات الجديدة. هذا باإلضافة إلىتـُححيث س
  

 ترام ذات األرضية المنخفضة.مقطورات الل أخرى تحديثات الطاقة وتحسينات لتسهيل الوصول إلى الخدمة في مسارات  

لمحطات الترام ذات أرصفة بمستوى أرضية مدخل المقطورة إلى جانب تشغيل مقطورات الترام مواقف  96 لمساراوتشمل عملية تحديث 
  .فيه والرآوبإليه الوصول  هولةسمن حيث مكتمل في ملبورن أول مسار ترام  96أالمر الذي يجعل المسار ، الجديدة

تضمن أيضًا أن تستوفي الحكومة الفيكتورية شروط تشريع ستتضّمن خطة العمل منحى أوسع لسهولة الوصول إلى خدمات النقل العام ولكنها 
  ومعايير الكومنولث لمكافحة التمييز ضد اإلعاقة.

األعمال  ويقّر هذا النهج أن اإلمتثال التقني لن يحقق دائما النتائج المثلى لمستخدمي وسائل النقل العام، خصوصا إذا إقتصر تنفيذ المشاريع أو
  ر والمواصفات بمعزل عن عوامل أخرى.معينة على إستيفاء المعايي

فعلى سبيل المثال، تحديث مواقف الباصات دون مسار رابط سيعني من الجانب التقني أن عددا أآبر من مواقف الحافالت  ستستوفي الشروط 
  ين على إستخدام شبكة الحافالت.والمعايير، إال أن النتائج المرجوة لتيسير سبل الوصول والرآوب لم تتحقق فسيبقى العديد من الناس غير قادر

دودي وتنتهج خطة العمل منحى شموليا في تعاطيها مع مسألة تيسير السبيل الكلي للنقل العام الذي يقّر بحاجة األشخاص من ذوي اإلعاقات أو مح
  الحرآة في الحصول على المعلومات لتخطيط رحالتهم.

  بنفس األهمية التي يحتلها الوصول الفعلي للخدمة. وتحظى المسارات لوسائل خدمات النقل العام المختلفة 
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 معايير اإلعاقة لتوفير سبل الوصول إلى خدمات النقلهذا وقد تطّور ترآيز الحكومة وأولوياتها باإلضافة إلى وآاالت النقل بشكل آبير منذ إدراج 
يز ضد اإلعاقة يقانون مكافحة التمجب ) بمو2002Disability Standards for Accessible Public Transport )DSAPTالعام 

DDA. ل وبينما آان اإلمتثال للمعايير والمواصفات التقنية أمرا مفيدا في البداية، إال أنه وعلى المدى البعيد، قد ال يؤدي بالضرورة إلى حصو
  ذوي اإلعاقات أو األشخاص المحدودي الحرآة على خدمة أفضل.

للمعايير والمواصفات التقنية مقياسا مهما لجودة األداء، إال أن الترآيز قد تغير خالل فترة العامين المنصرمين وبناء عليه، وبينما يبقى اإلمتثال 
  لتحسين مجمل القدرة على الوصول إلى وسائل النقل العام بما في ذلك الربط بين هذه الوسائل.

أوسع وأشمل، أصبح الترآيز على إنتهاج منحى متكامل لتوفير وفي سياق تحسين القدرة على الوصول واإلنتفاع بخدمات المواصالت بشكل 
كومة خدمات النقل العام، بدال من اإلعتماد على المشاريع واألهداف المرسومة لوسائل النقل المحددة بمعزل عن شمولية الخدمة. وقد أنشأت الح

النقل العام  والتي تقع على آاهلها مسؤولية تخطيط وتنسيق  ،  لتكون الوجه الجديد المعني بخدماتPTVسلطة النقل العام لوالية فيكتوريا 
  وتكامل خدمات النقل عبر الوالية.

وتشكل محصلة الوصول إلى الخدمة أساسا لألولويات المدرجة في خطة العمل. ويهدف النهج المتكامل لتوفير الخدمات إلى اإلستخدام األفضل 
  ق نتائج أآثر نجاعة وفعالية في الوصول إلى هذه الخدمة.للموارد الموجودة في شبكة  النقل العام وتحقي

ومشغلي قطاع النقل العام هذا  PTVوسيكون من شأن األولويات األربعة أالرئيسية أن تعلن عن توّجه جديد في الطريقة التي تدير فيها سلطة 
  القطاع خالل فترة خمسة أعوام من خطة العمل.

  ي:إن األولويات الرئيسية لخطة العمل ه

  

  األولوية األولى: خدمات االزبائن

من خدمة الزبائن والمعلومات  ونوعية متعادلةيمكن لألشخاص من ذوي اإلعاقات وأولئك محدودي الحرآة أن يتوقعوا الحصول على مستوى 
  والدعم  من قبل مزودي خدمات النقل العام.

  

  األولوية الثانية : اإلستشارة والمشارآة المجتمعية

إن المشارآة الفّعالة من قبل وآاالت النقل مع مجموعة من المعنين وأصحاب الشأن، بما في ذلك األشخاص من ذوي اإلعاقات أو محدودي 
أية الحرآة والمتقدمين في العمر، وذلك للتأآد من الحصول على مشورتهم حول الوسائل لتحسين وصولهم وتسهيل إنتفاعهم من شبكة النقل العام و

  تطرأ على البنية التحتية للنقل العام أو الخدمات المقدمة.  تغيرات

  

  األولوية الثالثة: الوصول إلى خدمات النقل العام

إن اإلنتقال بواسطة القطارات ومرآبات الترام والحافالت وحافالت المسافات الطويلة يجب ان يتم تسهيله وتيسير الوصول إليه تدريجيا 
محدودي الحرآة وفئة المتقدمين في السن، وذلك من خالل تحديد الحواجز والموانع للوصول وإجراء التحسينات لألشخاص من ذوي اإلعاقات أو 

  لخدمات النقل العام.

  

  األولوية الرابعة: الوصول إلى التجهيزات والمرافق

وموحدة، وخصوصا عند توسيع شبكة النقل العام سيكون الوصول إلى البنايات والبنى التحتية لخدمات النقل العام مبنيا على مبادئ تصميم شاملة 
  أو تحديثها.

  من خطة العمل هذه المخرجات والخطوات التنفيذية المحددة بموجب هذه األولويات. 3ويفصل القسم 
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  النقل العام اتتحسين الوصول إلى خدم .1

  رؤيتنا  1.1

  والية فيكتوريا وتمثل بديال قابال للتطبيق والديمومة عن المرآبات الخاصة. أبناء الوصول لجميع  ةبشكل جيد وسهل متصلةنقل عام وسائل نظام 

  مقدمة 1.2

ارا في التنقل، آما يمكنهم من المشارآة في األنشطة اإلجتماعية والثقافية يضي إلى منح سكان الوالية خيقلخدمات النقل العام  الميّسرإن الوصول 
  والتعليمية والتوظيفية.

ألشخاص عن اإن توفير وصول أآبر لخدمات النقل العام  لكل  أمر حيوي وضروري لألشخاص من ذوي اإلعاقات. الميّسرام آما أن النقل الع
النقل العام، بما في ذلك الفئة العمرية  لطريق إزالة الحواجز والموانع من شأنه أن يوفر وصول أوسع إلى خدمات الشبكة لجميع مستخدمي وسائ

  يسافرون بصحبة أطفال.  المتقدمة وأولئك الذين

إذ أن المالمح الديموغرافية للسكان في ، وسيكون هناك حاجة أآبر لجعل خدمات النقل العام ُميّسرة مع الزمن وذلك  بتقدم سكان الوالية في السن
  أستراليا تتسم بالشيخوخة.

بما يربو عن الضعف، آما ومن  84و 65أعمارهم بين  ، من المتوقع أن تزداد أعداد األشخاص الذين تترواح2050و 2011وخالل الفترة بين 
  .1فما فوق إلى ما يزيد عن أربعة أضعاف عددها الحالي 86المتوقع أن تصل أعداد األشخاص في المجتمع الذين تبلغ أعمارهم 

لمحافطة على مشارآتهم في إن من شأن وجود شبكة نقل عام ُميّسرة أن تساعد فئة المتقدمين في العمر على حضور مواعيدهم الضرورية وا
  المجتمع، وخصوصا، عند تخليهم عن رخص القيادة.

نقل لذا، إرتأت الحكومة أن هناك فوائد تعود على الفرد والمجتمع من خالل تقديم خدمة نقل وحرآة مستقلة إلى جانب وصول ُميّسر إلى شبكة ال
  العام لجميع أفراد المجتمع.

  الهدف 1.3

للسفر والمواصالت لألشخاص من ذوي اإلعاقات ومحدودي الحرآة وفئة المتقدمين في السن في المجتمع من خالل  تحسين الخيارات المتاحة
يز يمالتفعيل األمثل لتيسير الوصول الى خدمات النقل العام والمرافق والتجهيزات، وفي الوقت ذاته إستيفاء شروط مستلزمات قانون مكافحة الت

  لمواصفات المتعلقة باإلعاقة. والمعايير وا DDAضد اإلعاقة 

وهناك منفعة تعود على شريحة أوسع في المجتمع من خالل تحسين سبل الوصول للجميع وتشجيع الحرآة والتنقل المستقل بين فئة األطفال دون 
  صحبة األهل إلى جانب الخيارات المتاحة للسفر.

  وصول أمثل عبر شبكة النقل العام.ويهدف هذا التغير في محور اإلهتمام إلى توفير مخرجات ونتائج 

 إن الترآيز علي تحقيق مخرجات ونتائج خدمات نقل عام ذات وصول ُميّسر  سوف يتم دمجه مع إلتزام الحكومة باإلمتثال وإستيفاء المواصفات
إلى جانب اإلنصياع نحو تحقيق أهداف عام  DSAPT 2002ة الوصول لعام الميّسرمعايير اإلعاقة لخدمات النقل العامة المنصوص عليها في 

  المتعلقة بهذا الشأن. 2017

  .DSAPTة الوصول الميّسراإللتزام واإلمتثال لمعايير اإلعاقة لخدمات النقل العام  ،آحد أدنى ،يات ونتائج  خطة العملوويجب أن تحقق أول

كاملها نحو تحقيق وصول ُميّسر لخدمة النقل العام وتأخذ في إعتبارها إن الترآيز المحوري لخطة العمل على تبني نهج شمولي لرحلة المسافر ب
النقل العام المختلفة  لحقيقة حاجة ذوي اإلعاقات واألشخاص المحدودي الحرآة للحصول على معلومات لتخطيط رحالتهم وأن المسارات لوسائ

  على ذات القدر من األهمية آالوصول الفعلي ذاته.

إلى شبكة النقل العام سيتم تحقيقه من خالل إستشارة مجموعة من المعنين وأصحاب الشأن بما في ذلك  الميّسرق الوصول إن النهج األوسع لتحقي
بر ذوي اإلعاقات واألشخاص المحدودي الحرآة. وستيم الجمع بين هذا المنحى وإيالء تخطيط خدمات النقل العام المتكاملة إهتماما محوريا  أآ

  ن يقدم مخرجات ونتائج وصول متناسقة عبر الشبكة.األمر الذي من شأنه أ

  

																																																								
 4 ص المستقبلية، التحديات: 2050 إلى أستراليا ،2010 ،اإلسترالية الحكومة 1
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  ةخلفي. 2

  التشريع 2.1

  قانون الكومنولث لمكافحة التمييز ضد اإلعاقة

التمييز بشكل مباشر أو غير مباشر على أساس العجز أو  Commonwealth DDAيحّرم قانون الكومنولث لمكافحة التمييز ضد اإلعاقة 
أساس العجز أو اإلعاقة أمرا مخالفا للقانون في نطاق واسع  من المجاالت بما فيها خدمات النقل والمرافق والبنى اإلعاقة ويجعل التمييز على 

د خدمات بنى تحتية بمعاملة أقل تفضيال لشخص مقارنة بشخص وتبرز حالة التمييز المباشر ضد العجز أو اإلعاقة إذا قام ُمشّغل أو مزوِّ التحتية.
وتحصل حالة التمييز غير المباشر عندما يكون وقع أو تأثير خدمات الُمشّغل أو مزود الخدمة  أو مشابه وذلك بسبب إعاقته.آخر في موقف مماثل 

  أقل تفضيال لشخص يعاني من إعاقة مقارنة بشخص ال يعاني منها.

  مجموعة من اإلعاقات، تشمل: DDAويغطي قانون مكافحة التمييز ضد اإلعاقة 

 للنظر، أو السمع، أو النطق. فقدان جزئي أو آامل  
 تشوهات أو عيوب بدنية ظاهرة  
 .(بما في ذلك فقدان جزئي أو آلي للقدرة على إستعمال الرجلين) صعوبات في المشي  
 .(بما في ذلك القدرة على المسك) صعوبات في إستعمال آامل للذراعين  
 .صعوبات في التعليم والقدرة على اإلدراك والتوّجه  
 لكيماوية مما يسبب قصور وظيفي في بدن الشخص.التحسس للمواد ا  
  األمراض المزمنة واإلعتالالت الصحية والحاالت الطبية أو  
 .الحاالت النفسية والسلوآية  

ة بموجب قانون مكافحة التمييز ضد اإلعاقة وذلك للقضاء على التمييز بسبب الميّسرهذا ولقد تمت صياغة معايير اإلعاقة لخدمات النقل العام 
  عام. 30عاقة من خدمات النقل العام خالل فترة اإل

  إلى: DSAPTة الميّسروتهدف المبادئ التي تستهدي بها معايير اإلعاقة لخدمات النقل العام 

 .القضاء على التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقات قدرالمستطاع  

 ي المجتمع، إضافة إلى ضمان إمتالك األشخص الذين يعانون من إعاقات على نفس الحقوق آأِي شخص آخر ف  

 .تعزيز القبول والتقدير لألشخاص من ذوي اإلعاقات وحقوقهم في المجتمع  

المتطلبات الوطنية التي يجب على مزودي خدمات النقل العام ومشغلي المرافق  DSAPTة الميّسرآما وتضع معايير اإلعاقة لخدمات النقل العام 
  عند تزويدهم لخدمات النقل العام. DDAالتمييز ضد اإلعاقة أن يستوفوها وذلك لإلمتثال لقانون مكافحة 

  
  وبموجب هذه المعايير، يتعين على خدمات النقل العام والمرافق أن تصبح أآثر يسرا عن طريق:

  

  إضافة إلى1إستبدال وتحديث وسائل النقل واألبنية والبنى التحتية وفقا للجدول الزمنى المبين في الملحق ،  

 أن تلتزم بهذه المعايير  2002يع خدمات النقل العام والمرافق المستحدثة  في شبكة النقل والمواصالت بعد عام فرض شرط على جم

  من تاريخ مباشرتها التشغيل.

 في ملتزما تقنيا منهجا تبني تم لقد .DSAPT اإلعاقة معايير تقديم منذ آبير بشكل النقل وآاالت و الحكومة وأولويات إهتمام محور  2لقد تطور
 محدودي أو اإلعاقات ذوي لألشخاص أآبر وصول إلى بالضرورة يؤدي ال أنه إال التشريع مع المنهج هذا إتساق من الرعم . وعلى الماضي
 العام، النقل وسائل مستخدمي بين  للخدمات المثلى الوصول نتائج دائما يحقق لن التقني اإلمتثال إن .القصير المدى على وخصوصا الحرآة
  .البتة منها يغير ال الحاالت بعض وفي

																																																								
2

 .التحتية البنى ودائرة النقل دائرة وسابقتيها DTPLI المحلية  التحتية والبنى والتخطيط النقل دائرة 
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 أن اإل ،DSAPTاإلعاقة  معايير متطلبات مع تماشيا وذلك القطار محطات داخل السمعي الحث حلقات ترآيب يتم أن يمكن المثال، سبيل فعلى
 التي الصوتية المعلومات سماع من يتمكنوا لن T-Switch اإلتصال حلقة مفتاح على تحتوي ال سماعات يحملون ممن أو الصم األشخاص
 وبينما .السمع في قصور من يعانون ممن أو الصم لألشخاص المثلى الخدمة توفر ال وحدها السمعي الحث حلقات إن النقل. خدمة مشغل يزودها
 القدرة مجمل لتحسين المنصرمين العامين فترة خالل تغير قد الترآيز أن إال األداء، لجودة مهما مقياسا التقنية والمواصفات للمعايير اإلمتثال يبقى
  .العام النقل خدمات إلى الوصول على

 والمرافق المباني إلى للوصول اإلعاقة معايير ُتفّصل ،DSAPTة الميّسر النقل لخدمات اإلعاقة معايير في المدرجة اإللتزامات إلى وباإلضافة
 قانون من والغرض األهداف لتعزيز اإللتزامات Disability Standards (Access to Premises – Buildings) 2010 لها التابعة
 المباني إلى الوصول توفر تضمن والتي المفصلة المتطلبات لها التابعة والمرافق المباني معايير . وتعرضDDA اإلعاقة ضد التمييز مكافحة
 األشخاص من واسعة مجموعة . وهناك 2011 أيار مايو/ شهر في المفعول نافذة المعايير هذه أصبحت وقد اإلعاقات، ذوي من لألشخاص ومرافقها
 وملحقاتها المباني معايير إلى اإلمتثال من التأآد مسؤولية آاهلها على تقع العقاريين، والوآالء والمستأجرين، والمقاولين، المالكين، :تشمل

Premises Standards31 حتى مستوجبا يكون لن بها الكامل اإللتزام أن حيث وملحقاتها، المباني معايير بمتطلبات االعمل تدريجيا . ويتم 
 .والمعايير للمواصفات المطابقة من بالمئة 25 يقل عن ال ما تحقيق المفروض فمن الراهن، الوقت وفي أنه . إال2022 األول آانون ديسمبر/

 التمييز لمكافحة فيكتوريا والية قوانين
 تعديالت يجروا أن  (العام النقل خدمات مزودي ذلك في بما) والخدمات البضائع مزودي على يتعين 2010 لعام الفرص تكافئ قانون بموجب
 الكلفة مع للتغير الحاجة بين الخدمة مقدم يوازن أن جوهره في يقتضي  معقولة تعديالت إجراء إن .اإلعاقات ذوي األشخاص إحتياجات لتلبية معقولة

  .التعديل هذا إجراء عليه ينطوي الذي الجهد أو

 قدر التيميز على للقضاء ومتناسبة معقولة إجراءات لتتخذ القانون بهذا المشمولة المؤسسات على وضعي تكليف لفرض مؤخرا القانون تعديل تم ولقد
  .المستطاع

 ، المتفشية التمييز حاالت إلى واإلستجابة للتحقيق الصالحيات VEOHRC اإلنسان وحقوق المتكافئة للفرص فيكتوريا والية مفوضية القانون ويمنح
 .والمواصفات المعايير مطابقة شؤون مع التعامل على آبير حد إلى تقتصر آانت التي  أنشطتها يوّسع مما

 والمواصالت النقل قوانين
 بشكل العمل والمواصالت النقل وآاالت آل من من يقتضي الذي اإلطار (TIA) 2010 لعام والمواصالت النقل خدمات تكامل قانون يؤسس
 القرار، إتخاذ عملية خالل للجميع الخدمة إلى الوصول على القدرة تضمين خالل ومن .ومستدام متكامل ومواصالت نقل نظام نحو متعاون

 .الجيدة المهنية الممارسات من آجزء وذلك تدريجيا الخدمة إلى الوصول تعيق التي الحواجز فستتالشى

 من التي الوسائل فيكتوريا في  والمواصالت النقل نظام يوفر أن TIA العام النقل خدمات تكامل قانون بموجب تحقيقها يرجى التي األهداف أحد إن
 :خالل من المجتمع عافية على والحفاظ األفراد مصلحة لدعم واإلقتصادية اإلجتماعية الفرص إلى الوصول الناس يستطيع خاللها

 جانب إلى واسع، بشكل متوفرة العام النقل وسائط تكون حتى الخدمات إلى الوصول من تمنع التي الحواجز من التقليل 

 المواصالت نظام إستعمال في صعوبة يجدون الذين لألشخاص خصصيا مصصمة دعم وسبل وخدمات، تحتية، بنية توفير. 
 

 الفيكتوري السياق   2.2

  لإلعاقة الوالية حكومة خطة آامل في 2017-2013 لألعوام ُميّسرة نقل خدمات لتوفير فيكتوريا لوالية العمل خطة تساهم
Victorian State Disability Plan للوالية اإلعاقة خطة رؤية وتقوم .2016-2013م ألعوال State Disability Plan شمولية على 

 .متساويين آمواطنين إمكانتهم آامل تحقيق من الرعاية ومقدمي وعائالتهم اإلعاقات ذوي من األشخاص يمكن الذي األمر الفيكتوري المجتمع
 العمل تضمين سيتم آما www.dhs.vic.gov.au/statedisabilityplan اإللكتروني الموقع على للوالية اإلعاقة خطة من نسخ وتتوفر
 2014و 2013 للعامين التنفيذ خطة :Victorian State Disability Plan فيكتوريا لوالية اإلعاقة خطة في العمل خطة من الجاري
 آاهلها على تقع والتي  العام النقل بخدمات المعني الجديد الوجه لتكون ،PTV فيكتوريا لوالية العام النقل سلطة فيكتوريا والية حكومة أنشأت ولقد

 .الوالية عبر النقل خدمات وتكامل وتنسيق تخطيط مسؤولية
  
  :طريق عن العام النقل خدمات لتحسين PTV فيكتوريا لوالية العام النقل سلطة إنشاء تم وقد هذا
 

 النقل وسائل بين أفضل تناسق ضمان. 

 الشبكة توسيع عمليات تسهيل. 

 العام النقل بأصول المتعلقة الحسابات وفحص تدقيق. 
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 إلى إضافة الشخصية، المرآبات عن آبديل العام النقل خدمات ترويج  

 لمستخدميها والمؤيد المناصر دور جانب إلى العام النقل ووسائل خدمات لكافة نظامية آسلطة العمل. 

 .الحرآة ومحدودي اإلعاقات ذوي من لألشخاص العام النقل شبكة إلي الوصول سبل تحسين العام النقل سلطة دور ويتضمن

 إضافة ،DSAPTة الميّسر النقل لخدمات اإلعاقة معايير ومنظومة ،DDAاإلعاقة  ضد التمييز قانون بموجب اإلمتثال  أهمية الحكومة تدرك وبينما
 وتقديم الوصول سبل تحسين نحو موجه يكون أن ينبغي الترآيز أن إأل ،Premises Standardsوملحقاتها  بالمباني المتعلقة المعايير إلي

   .الناس من ممكن عدد أآبر قبل من لإلستخدام قابلة العام النقل شبكة تجعل ونتائج مخرجات

 في عبرت ،VAGO فيكتوريا لوالية العام المدقق مكتب عن صدرت العام النقل بخدمات متعلقة مختلفة تقارير وفي أنه إلى اإلشارة وتجدر آما
 سبل تيّسير 2009 لعام تقريرها وفي .أساسية آمرجعية والمواصفات المعايير بمطابقة مقارنة ُميّسرة وصول سبل تحقيق أهمية عن حديثها معرض
 :أن إستنتاجاته خالصة في VAGO العام المدقق مكتب نّوه ،حرآية تحديات يواجهون الذين لألسخاص العام النقل خدمات إلى الوصول

 العام، النقل نظام لخدمات إعاقات من يعانون الذين اإلشخاص إستعمال آيفية عن فهمها من تحّسن أن (DOT) والمواصالت النقل دائرة تحتاج’
 ‘.المستقبل في للتغير  تعنيهم التي واأللويات للنظام أجريت التي التغيرات عن رضاهم مستوى وعن

 :آانت DOT3  والمواصالت النقل دائرة أن العام المدقق مكتب وجد و

 لها إستعمالهم مستوى على المعايير أّثرت وآيف  العام النقل وسائل إستخدام في اإلعاقات ذوي لألشخاص بالنسبة أسهل األمور آانت آم تقيس لم’
 ‘.عنها رضاهم ومستوى

 :العام المدقق مكتب وجد ،Public Transport Performance العام النقل قطاع أداء بعنوان 2012 لعام تقرير أخر وفي

 تيسير ترّآزعلى األن أصبحت والمواصفات، المعايير مطابقة وأهمية دور تدرك بينما. ونهجها من DOT والمواصالت النقل دائرة غيرت لقد...’
 .الناس من ممكن عدد ألآبر المنال ُميّسرة العام النقل خدمات بجعل المرجوة النتيجة وتحقيق الوصول سبل

 النقل دائرة آانت لقد .2009 لسنة العام المدقق لمكتب التدقيق نتائج مع والنتائج بالمخرجات اإلهتمام نحو التوجه في التغير هذا ويتماشى
 بفهم للخروج اإلعاقات، ذوي أألشخاص ذلك في بما والمعنين، المصلحة أصحاب من أوسع نطاق مخاطبة في نشاطا أآثر DOT والمواصالت

 ‘.والخدمة التحتية البنى تصاميم في نظرهم وجهات وإدراج وصولهم سبل تعترض التي العوائق عن أفضل

 سبل ونتائج مخرجات لتحقيق PTV العام النقل وسلطة ،DTPLI المحلية  التحتية والبنى والتخطيط النقل دائرة من آل حاجة التقارير هذه وتبرز
 إن  .تطويرها المعاد تلك أو جديدة خدمات أو تحتية عام نقل ُبنى أية في عبورها المحتمل الحواجز األعتبار بعين واألخذ مناسبة ميسرة وصول
 جانب إلى بها خرج التي والتوصيات العام المدقق مكتب تدقيق نتائج اإلعتبار عين في تأخذ Action Plan هذه العمل خطة بموجب األلويات
 .العام النقل شبكة الى الوصول مسألة حول العام الحكومة موقف

 لمستخدمي المجهزة األجرة وسيارات ،MPTP األغراض متعددة األجرة سيارات برنامجي من لكل الحكومة قبل من  التراخيص منح ستتأثر آما
 لجنة إعطاء تم وقدم هذا .فيكتوريا في المرآبات وإستئجار األجرة سيارت قطاع على أجري الذي المستقل بالتحقيق WATs  المتحرآة الكراسي
 اللجنة خرجت وقد واسعة صالحيات فيلز، ألن الدآتور األستاذ ترأسه والذي ،Taxi Industry Inquiry  األجرة سيارات قطاع في التحقيق
 متعددة األجرة سيارات برنامجي أداء بمراجعة التحقيق لجنة آلفت ,للجنة المعطاة الصالحيات وضمن 2012 عام أواسط في توصيات بمسودة

  .الحرآة محدودي أو اإلعاقات لذوي الخدمة توفير في المتحرآة للكراسي المجهزة والسيارات األغراض

 ذوي من لألشخاص األجرة سيارات لخدمات الوصول سبل تحسين إلى تهدف محددة بإصالحات قوية حزمة للحكومة التحقيق لجنة قدمت ولقد
 مرآزي حجز نظام لخدمة التشغيل أو للتصميم محتملة نماذج في للنظر ، القطاع مع بالتشاور ، جدواها دراسة بتسهيل الحكومة وستقوم .اإلعاقات

Central Booking Service المتحرآة الكراسي إلستقبال المجهزة األجرة سيارات برنامج لمستخدمي WATs إلى إضافة ملبورن في 
 .MPTP األغراض متعددة األجرة سيارات برنامج مراجعة

 لألشخاص المقدمة الخدمات في آبير تحسن إلى سيؤدي اإلصالحات تنفيذ بأن ثفة على والحكومة
 :خالل من اإلعاقات، ذوي

 معينة ألغراض المجهزة المرآبات إستعمال في المشجع القبول.  

 الناطقة األجرة لعدادات’  جديدة معايير تطوير‘ 

 واألداء الشكاوي مع بالتعامل متعلقة للخدمة جديدة مسؤوليات. 

																																																								
3

 النقل عن المسؤولة الوحيدة الجهة DOT والمواصالت النقل دائرة آانت عندما وذلك التالية، بالتوصيات وخرجت وتدقيقها مراجعتها VAGO  العام المدقق مكتب أجرى لقد 
 .التحتية والبنى والتخطيط والمواصالت النقل دائرة من جزء  اآلن DOT والمواصالت النقل دائرة  وأصبحت .العام
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 و جديد، معرفي فحص خالل من السواقين تدريب تعزيز  

 واألقاليم الريف مناطق في المتحرآة للكراسي المجهزة األجرة سيارات لبرنانج المالي الحكومة دعم إستمرار. 

 .والمعنين المصلحة أصحاب مع وبالتشاور وموزُون، متسق نهج إتباع خالل من تدريجيا القطاع هذا على التغيرات إجراء وسيتم

  

 اآلن إلى الُمنجز التقدم 2.3

 قوانين في عديدة تغيرات حدثث أنه إال ،1998 عام في فيكتوريا والية في الوصول ميسرة عام نقل خدمات لتحقيق عمل خطة أول نشر تم لقد
 العمل خطة تعاملت ولقد .2002 عام في DSAPT العام النقل لخدمات الميّسر للوصول اإلعاقة معايير فيها بما الوقت ذلك منذ التمييز مكافحة

 .اإلعاقات ذوي من لألشخاص العام النقل لخدمات ميسر وصول تحقيق أمام تقف التي الحواجز وحددت مؤخرا، مدتها إنتهت والتي ,2006-2012
 :العمل خطة بموجب العام النقل لشبكة الميّسر الوصول سبل لتحسين  مهمة مبادرات إطالق وراء  التالية األولويات آانت ولقد

 االزبائن خدمات
 اإلعاقة ضد التمييز مكافحة قانون مع ويتماشى الوصول ميسر الجديد التذاآر إصدار نظام أن من التأآد DDA 

 المسارت تغيير فيها يتم التي القطار ومحطات المدينة في الرئيسية الترام مرآبات مواقف في الزبائن خدمات موظفي أعداد زيادة وتم 
  الى باإلضافة هذا الذروة، ساعات خالل واإلرشاد المعلومات لتوفير

 الرحالت مواعيد جدول معلومات مع الترام مرآبات مواقف في العرض لشاشات المتوالي التنصيب. 

 المجتمعية والمشارآة اإلستشارة
 الوصول تيسير للجنة منتظمة إجتماعات خالل من  الحرآة محدودي أو اإلعاقات ذوي من األشخاص مع والمشارآة اإلستشارة 

 PTAC العام النقل لخدمات

 اإلعاقات ذوي من لألشخاص الشكاوي رفع إدارة عمليات وتوطيد وترويج العام النقل لقطاع الشكاوي محقق مع عالقات بناء 

 العام النقل خدمات مشغلي لجنة تأسيس PTOC، فيكتوريا والية في العام النقل خدمات مشغلي عن ممثلين تجمع أن شأنها من والتي 
 .الشبكة في تواجهم التي والتحديات المشترآة المسائل وتداول للتعامل معا

 الرئيسية المسائل حول اإلعاقات ذوي من األشخاص مالحظات على للحصول والسعي منتظم نحو على الخدمات مستخدمي إستشارة 
 خدمة إلى والوصول الحديد، سكك محطات في الوصول ةالميّسر المياة ودورات الترام، مرآبة او الحافلة إلى الصعود ذلك في بما

 E الفئة من الجديدة الترام مرآبة تصميم جانب إلى الباصات

 ميسر وصول ذات معبرية مرورية مواقف وتجربة تطوير TEAS مواقع في المعنين المصلحة أصحاب وأراء بمساهمات األخذ مع 
  ملبورن في Macarthur Street شارع فيها بما مختارة

 العام النقل سلطة موظفي بين اإلعاقة إلعتبارات الوعي وبث توطيد PTV المحلية التحتية والبنى العام النقل دائرة و PTPLI وموظفي 
 سكة وشرآة ،V/Link لينك في الحديد سكة خط وشرآة ،Yarra Trams يارا ترام شرآة ،Metro ميترو( األخرى النقل وآاالت
 بتحديد العام النقل خدمات وإختبار السفر من للموظفين تسمح والتي  تدريبية عمل ورش خالل من) VicTrack تراك فيك الحديد
  إلى إضافة الحرآة، أو الرؤية على قدرتهم

 قطارات محطات في المياة دورات إقفال عدم من للتأآد اإلعاقات ذوي من أالشخاص عن وممثلين النقل خدمات مشغلي مع العمل 
 .المستخدمين شكاوي إلى  إستجابة الضواحي

  العام النقل خدمات إلى الميّسر الوصول
 مرآبة 50 جانب إلى فيكتوريا في الخدمة في إدراجها تم منخفضة دخول أرضية ذات مرآبة 100 ب الترام مرآبات إستبدال برنامج 

 .الطلب تحت E الفئة من منخفضة أرضيات ذات جديدة

 ترابولس إآس قطار 45 على للحصول بطلب التقدم تم ،2007 عام ومنذ X'trapolis هناك( الضواحي قطارات شبكة لخدمة جديد 
 الحديد سكة ووحدات لمرآبات DSAPT  اإلعاقة معايير قائمة في عليها المنصوص المعايير تستوفي) الخدمة في قطار  41

 المتحرآة

 لوسيتي في مقطورة 80 على للحصول بطلب التقدم تم ،2007 عام ومنذ VLocity اإلقليمية المناطق قطارات شبكة لخدمة جديدة  
  DSAPT  اإلعاقة معايير قائمة في عليها المنصوص المعايير تستوفي) الخدمة في مقطورة 40 هناك(

 الضواحي نقل شبكة تخدم األرضية منخفضة حافلة 1,421 مجموعه بما الباصات إلستبدال برنامج. 
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 األغراض المتعددة األجرة سيارات برنامج إستمر آما MPTP والذين والدائمة الشديدة اإلعاقات ذوي من المجتمع أفراد ومساعدة لدعم 
  . مساعدة دون العام النقل خدمات إلى الوصول يستطيعون ال

 دوالر 2,180 إلى السنوي المالي الحكومي الدعم سقف مضاعفة تشمل والتي 2008 عام في البرنامج لهذا تغييرات إجراء تم ولقد 
 تباعا دوالر، 60 إلى الفردية الرحلة أجرة وسقف

 المحترآة للكراسي المعّدة األجرة سيارات لخدمات الحكومي الدعم على لللحصو طلبا 63 على الموافقة WATs  أو الجديدة 
   إلى باإلضافة فيكتوريا، والية أقاليم عبر الستبدالها

  فيكتوريا والية في األجرة سيارات خدمات مديرية أدرجت Victorian Taxi Directorate األداء على بناء الحجز نظام PBBS، 
 والذين اإلعاقات، ذوي من األشخاص حصول لضمان والمصمم NSPs الشبكة في الخدمات لمزودي طوعي تحفيز مشروع وهو

 .العادية األجرة سيارات آمستخدمي الخدمة من المستوى نفس على حرآة،تالم الكراسي إلستقبال المجهزة األجرة سيارات يستخدمون
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  العام النقل مرافق خدمات إلى الميّسر الوصول
 يبلغ والذي الحالي المجموع إلى المقطورة أرضية مدخل مستوى نفس على أرصفة ذات الترام لمرآبات مواقف بتطوير اإلستمرار 

 :ذلك في بما  367

 أنترتشينج دومين   Domain Interchange 

  ستريت إليزبيث  Elizbeth Street، ملبورن  

 ستريت مكارثر Macarthur Street، ملبورن إيست 

  ستريت سوانسون Swanson street، آارلتون / ملبورن   

  ستريت هاي High Street، تنورثكو Northcote  

  الملكي األطفال مستشفى Royal Children's Hospital، بارآفيلParkville  

  رود دجيبر Bridge Road، رتشموند  Richmondجانب إلى هذا   

 هيمارآت  /فليمنغتون في الترام لمرآبات موقفين   Flemington/Haymarket 

 المقطورات أرضية مستوى على أرصفة ذات الترام مرآبات مواقف لتنصيب لإلداء معايير تطوير 

 رود آاردينا  في آما  الرآوب خدمة لتسهيل تصميمية ومزايا مواصفات ذات جديدة حديد سكك محطات بناء Cardina Road،  

 و ،Roxbrugh Park بارك روآسبر و ،Coolaroo آوالرو و ،Williams Landing الندنغ ولبمز و ،Lynbrook ولينبروك
  Wodonga  وودونغا ،Wendouree وويندوري ،Epping وإيبنغ ،South Morang مورانغ ساوث و ،Westall ويستول

 الفيرتون و ملبورن، نورث محطات تطوير إعادة وتشمل الحديد، سكك لمحطات ورئيسية مهمة تحديثات إجراء Laverton،  

 جانب إلى فرانكستون، ومحطة ،Maryborough وماريبوره ،Creswick كيوآرسو ،Clunes وآلونز ،Sunburyوسنبري
 ُيسّهل أن شأنه من الذي األمر،  Laburnumوالبورنم Nunawading ودنغانان محطتي في المستويات متعددي تقاطعين إنشاء

 .المحطتين هاتين إلى الوصول

 لجّس مؤشرات وترآيب والمعابر المسارات تعديل طريق عن الضواحي في القطار محطات إلى الوصول سبل لتيسير تحسينات 
 .الشبكة عبر مختلفة محطات فيTGSI  األرضية السطوح

 وتجديد الرآوب، منصات سطوح وصيانة  تسوية طريق عن اإلقليمية القطار محطات من عدد في الوصول سبل لتيسير تحسينات 
 TGSI  األرضية السطوح جس مؤشرات وترآيب المياة دورات

 اإلعاقة لمعايير مطابقتها من للتأآد الحديد سكك محطات آل على وتدقيق آشف إجراء DSPAT األولويات وضع من مكنت والتي 
  إلى باإلضافة هذا والتمويل، التحديث لعمليات

 الوصول ومعابر األرضية السطوح لجّس مؤشرات تنصيب ذلك في بما فيكتوريا والية عبر باص موقف 10,000 عن يربو ما تحديث 
  .األرضية السطوح وتحديث 

 باإلستشارات المتعلقة تلك خصوصا وغيرها، العمل خطة بموجب الحكومة مولتها التي بالمبادرات مباشرة مرتبطة آانت األعمال هذه وبعض
 .المجتمع واستشارة نيوالمعني المصلحة أصحاب إشراك تجاه النقل وآاالت قبل من الشمولي االلتزام منطلق من هاؤإجرا تم والتي المجتمعية

 20 مبلغ ذلك في بما العام النقل شبكة إلى الوصول على القدرة من ُتحسن أن شأنها من والتي المهمة المشاريع من عدد بتمويل الحكومة التزمت ولقد
 فترة خالل التمويل توزيع تم ولقد .الحديد وسكة الباصات لشبكة التحتية البنية لتحديث 12-2011 ميزانية في أعوام أربعة مدة خالل دوالر مليون
 والمناطق الضواحي في التحتية الحديد سكك محطات لبنية ماليين وأربعة الباصات لشبكة  العام في دوالر مليون بتخصيص األعوام األربعة
 . اإلقليمية

 مواقف لتحديث أعوام أربعة فترة خالل إضافية دوالر مليون 70 هناك DDA اإلعاقة ضد التمييز مكافحة قانون برنامج تمويل إلى وباإلضافة
 الترام مرآبات مواقف تحديث وسيتم .الخدمة هذه لتحديث دوالر مليون 800 قيمته برنامج مجمل من آجزء (2014-2010) الترام مرآبات
 الشبكة في تدريجيا الجديدة الترام مرآبات إدراج وسيتم  .الخدمة في  منخفضة أرضية ذات جديدة ترام مرآبة 50 وإدراج شراء عملية مع لتتوافق
  Route 96  المسار من بدءا

 شرق ضاحيةفي  Blyth  وباليث Nicholson نيكلسون شارعي تقاطع رآن من بدءا يجري الترام لمرآبات مسار هو Route 96 المسار إن
 في آيلدا سانت ضاحية في Acland Street  آآالند شارع إلى أسفل إلى ومتجها المدينة عبر شماال ملبورن في ،East Brunswick برنزوك
 جانب إلى المقطورة مدخل أرضية بمستوى أرصفة ذات الترام لمحطات جديدة مواقف Route 96 للمسار التحديث عملية وتشمل . ملبورن جنوب
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 في ل مكتملة"وصو"بسبل   للترام مسار أول Route 96 المسار يجعل أن شأنه من الذي المواقف هذه في للمسافرين  آنية حرآة معلومات 
 .ملبورن

 Regional اإلقليمي الحديدي الربط مشروع من جزء هي والتي إجرائها المخطط  الحديد سكك محطات تحديثات ستكون ذلك، إلى وباإلضافة
Rail Link  اإلعاقة تميز مكافحة قانون في عليها المنصوص اإلعاقة لمعايير ومستوفية الوصول ميسرة DDA النقل لخدمات اإلعاقة ومعايير 

 و ،West Footscray فوتسكري وست و ،Footscray فوتسكري في تحديثها تم التي تلك  المحطات هذه وتشمل  DSAPTالوصول ةالميّسر
 فيل ويندهام ،Tarneit تارنيت في الجديدة والمحطات ،Sunbury سنبري خط على ،Tottenham امهوتوتن ،Sunshine شاين سن

Wyndham Vale  بييوير خط على  Werribee 

  

	اإلعاقة	بمعايير	مقارنة	التقدم	قياس  2.4	

 النقل لشبكة الميّسر الوصول مستوى تحسين إلى دتأ والتي المنصرمة سنوات 10 فترة خالل هاؤإنشا تم التي والمشاريع المبادرات من الكثير إن
  2  الشكل في المبينة اإلعاقة معايير مطابقة قياسات على تنعكس  العام

 إال الشبكة، عبر التحسن لحجم مقياسا DSAPT الوصول ةالميّسر النقل لخدمات اإلعاقة معايير بموجب والمواصفات المعايير مطابقة تشكل وبينما
 لخدمات اإلعاقة معايير توفر المثال، سبيل فعلى .العام النقل شبكة مستخدمي لكل دائما رميّس وصول ونتائج مخرجات تحقيق بالضرورة تعني ال أنها
 أو المنحدرة المعابر آانت إذا فيما تحدد ال أنها  إال القطار، محطة في الميّسر الوصول تحقيق لضمان األدوات DSAPT الوصول ةالميّسر النقل

 محطة وإلى من شامل ميسر ووصول للمسافرين إنسيابي تدفق ولتحقيق .التسهيالت هذه بين توليفة خالل من تتوفر أن يجب الساللم أو المصاعد
 الحاجة دون مستقل وصول لضمان والساللم الكهربائية والساللم المنحدرة والمعابر المصاعد توفر بين لتوليفة حاجة هناك سيكون ومنّصاتها، القطار
 معايير مجموعة وتبين .الطوارئ لحاالت مخرج وجود اإلعتبار بعين واألخذ ميكانيكي لعطل تعرضها عدم ضمان جانب إلى أحد مساعدة إلى

  .األخرى الوسائل عن بمعزل والمواصفات للمعايير هذه الوصول وسائل من آل مطابقة آيفية DSAPT الوصول ةالميّسر النقل لخدمات اإلعاقة

  

 إلى الوصول عملية تجزئة إلى يؤدي أن DSAPT الوصول ةالميّسر النقل لخدمات اإلعاقة معايير عبر األستيفاء لمنهج يمكن آثيرة، أحوال وفي
 آانت إذا فيما الشمولية النظرة من بدال )السطوح جّس مؤشرات أو والخروج، الدخول ممرات ،"الدرابزين" السلم جانبي مماسك :مثال( مكونات
 يعزز ال والمواصفات المعايير لمطابقة المجزء النهج إن .الحرآة محدودي أو اإلعاقات ذوي قبل من الوصول ميسرة بمجملها العام النقل خدمة
 .المجتمع من واسعة لشريحة عام نقل خدمات لتقدم وشامل رميّس وصول سياسة

 من جزًء تكون أن ينبغي المعايير هذه بموجب التقييم عملية أن آما DSAPT اإلعاقة معايير متطلبات إستيفاء يتم أن القانون بموجب يجب أنه إال
 لتحسين آمرجعية إستخدامها إلى باإلضافة DSAPT اإلعاقة معايير بإستيفاء ملتزمة الحكومة إن. عام نقل مشروع آل في والموازنة التدقيق عملية
 .العام النقل شبكة إلى الميّسر الوصول سبل

 على مؤشرا توفر أنها إال ر،ميّس وصول خدمة تحقيق إلى بالضرورة يؤدي ال اإلعاقة بمعايير مقارنة المطابقة مستويات قياس أن من مغالر وعلى
 للمعايير المطابقة مستويات أدناه التالي الجدول وُيفّصل  .العام النقل شبكة عبر الميّسر الوصول سبل تحسين نحو تحقيقة تم الذي التقدم مستوى
 .المطابقة لتحقيق المستهدفة والتواريخ الحالية
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 DSAPT  الوصول ةالميّسر النقل لخدمات اإلعاقة معايير تطبيق في التقدم ومستوى البارزة المعالم :2 شكل

  التشغيل خدمة
  
  
 

 المرافق أعداد
 والتجهيزات

  الملحقة
  
 

 المئوية النسبة
 المعايير لمطابقة

 حتى والمواصفات
   2012 عام
 

 المرآبات عدد
 والوحدات
 التابعة المتحرآة

  الحديد لسكة
 

 المئوية النسبة
 المعايير لمطابقة

 حتى والمواصفات
  2012  عام
 

 معايير هدف
 لخدمات اإلعاقة
 ةالميّسر النقل

 الوصول
DSAPT  لعام 

2012 

 معايير هدف
 لخدمات اإلعاقة
 ةالميّسر النقل

 الوصول
DSAPT  لعام 

2017 

 1717,961   الضواحي باصات
 باص موقف

 %90 %55 %75 باص  1,768 52%

 /اإلقليمية الباصات
 المسافات حافالت
 البعيدة

 موقف  6,136
 باص

  باص  554 52%

 حافلة 103
 عيدةالب مسافاتلل

49%  

56% 

55% 90% 

 موقف  1,770 الترامات
 ترام

 %90 %55 %23 ترام مرآبة  487 65%

 %90 %55 %98 قطار  204 %55 محطة  215 الضواحي قطارات

 %90 %55 %92 قطار  62 %55 محطة  87 اإلقليمية القطارات

 

 السكك ومرآبات وحداتو التحتية البنية من مئوية بنسب ممثلة DSAPT اإلعاقة بمعايير مقارنة تحقيقه تم الذي التقدم مستوى 2 الشكل ويلخص
 وذلك بحذر الجدول هذا وتفسير قراءة تتم أن ويجب DSAPT اإلعاقة معايير في مدرجا متطلبا  30الـ من آال تستوفي والتي المتحرآة الحديدية
 وفهم إلمام تحقيق وسيتم .الشبكة عبر والمرافق للخدمات جزئي وصول على مؤشر فهي ، الحاالت من العديد وفي .أعاله شرحها تم التي لألسباب
 بشكل ستقّيم والتي الشبكة عبر مخططة تدقيق عمليات خالل من DSAPTبموجب للمعايير والمطابقة ميسر وصول تحقيق نحو التقدم حول أفضل
 .الميّسر الوصول تحقيق في والحافلة والباص والترام القطار خدمات بلغته مدى أي إلى آامل

 مرآبات مواقف ومعظم .رميّس وصول ذات مواقف أو منصات هي )بالمئة 21( المواقف هذه من 367 فإن ،التحتية الترام شبكات لبنية وبالنسبة
 اإلعاقة معايير متطلبات من جزءا تستوفي التي المواقف هذه من العديد وهناك .المشاة رصيف خالل من إليها الوصول يتم الشبكة في الترام

DSAPT، ق. الطري جانب من الدرجات تسلق على القادرين غير األشخاص قبل من المرآبة الى الصعود ليس لكن  

 األشخاص يتمكن أن بالضرورة ليس أنه إال، الماضية سنوات الخمس خالل الترام مقطورات أرضية بمتسوى أرصفة ذات المواقف عدد إزداد وبينما
 والتي منخفضة أرضية ذات ترام مرآبة 100 هناك أعاله، اإلشارة تمت وآما. المرآبة إلى الصعود من الحرآة محدودي أو اإلعاقات ذوي من

 على وموزعة منتشرة الترام أرضية بمستوى أرضية ذات المواقف إن .ملبورن مدينة في 29الـ الترام شبكة مسارات من مسارات 6 في تتمرآز
 إلى للصعود الترام  أرضية بمستوى أرضية ذي موقف إلى إلى يحتاجون الذين الناس فإن وآنتيجة، .ملبورن في الترام مسارات من أآبر عدد

 األرضية المنخفضة الترام مرآبات سطولأ ويمر. الخطوط أو المسارات من محدود عدد في معينة مواقف في ذلك فعل من سيتمكنون المقطورة
 :ةثل. وإليكم هنا بعض األمملبورن في مسارات 6 في مماثلة أرضية ذات مواقف عبر 100الـ

 مسار  Route 96: برنزوك إيست East Brunswick  آيلدا سانتـ St. Kilda )44 فقط منخفضة أرضية ذات ترام مرآبات 
 و الترام، أرضية بمستوى أرضية ذات مواقف )بالمئة

 هيل بوآس(109  مسار Box Hill  ملبورن بورتـ Port Melbourne) (بالمئة 34 فقط منخفضة أرضية ذات ترام مرآبات (
 .الترام مرآبة أرضية بمستوى أرضية ذات مواقف

 .ومرتفعة منخفضة أرضية ذات مرآبات من مزيج فلديها األربعة الترام خطوط أما

 ومشغلي PTV العام النقل سلطة من عتوّقُمال األهداف هي وهذه 1الملحق في DSAPT اإلعاقة لمعايير المطابقة معالم بأبرز جدول تفصيل وتم
 .2017  عام نهاية بحلول يستوفوها أن العام النقل خدمات
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 والنتائج اإلستراتيجية األلويات3.

 مبادرات على اإلعتماد مجرد من بدال النقل، وآاالت وعمليات األنظمة في الميّسر الوصول مخرجات ُتضّمن أن العمل لخطة الرئيسي الترآيز إن
 لتوفير المتكامل النهج هذا ويهدف .المعينة النقل وسائل مبادرات على الترآيز من بدال والمتكاملة الشبكة وسع على المنتشرة والمطابقة، اإلمتثال
 وسيكون . الخدمة هذه إلى الوصول في وفعالية نجاعة أآثر نتائج وتحقيق العام النقل  شبكة في الموجودة للمصادر األفضل اإلستخدام إلى الخدمات

 .العمل خطة من أعوام خمسة فترة خالل  العمل بها يدار التي الطريقة في جديد توجه عن تعلن أن ألرئيسية األربعة األولويات شأن من

 االزبائن خدمات : األولى األولوية 3.1

 والدعم والمعلومات الزبائن خدمة من مكافئة ونوعية مستوى على الحصول يتوقعوا أن الحرآة محدودي وأولئك اإلعاقات ذوي من لألشخاص يمكن
 .العام النقل خدمات مزودي قبل من 

 :هي الرئيسية المرجوة والنتائج المخرجات إن

  . العام النقل خدمات وإستخدام التخطيط في لمساعدتهم المسافرين لكافة المنال سهلة المعلومات تكون أن   1.

 واألماآن الوصول، ةالميّسر الدخول نقاط تفّصل والتي الحرآة خرائط ذلك في بما الفردي السفر تخطيط في للمساعدة معلومات 
 الملحقة والمرافق العام النقل خدمات في الجلوس وأماآن المخصصة،

 سهلة إلكتروينة نسق أو مطبوعة منشورات بشكل متوفرة السفر خط ومعلومات التذاآر، وخدمات الرحالت، مواعيد ولاجد تكون وأن 
 .المنال

 العام النقل سلطة من إلكترونية أو مطبوعة معلومات توفير يتم سوف PTV وصوت، آبيرة، أحرفب العام النقل خدمات ليمشّغ أو 
 )الطلب على بناءن (للمكفوفي برايل وبخط المجتمع وبلغات طة،المبّس اإلنكليزية وباللغة

 والشبكة بعد عن والطابعات الهاتف فيها بما الوسائط من مجموعة خالل من الرحالت مواعيد وجداول الخدمة معلومات توفير يتم 
  . القصيرة والرسائل الخلوي الهاتف وتطبيقات ةلكترونياإل

 العام النقل لسلطة اإللكتروني الموقع ويحظى PTV بمستوى AA واإلستخدام الوصول لسهولة التوجيهيةر "للمعايي المطابقة حيث من 
 Web Content Accessibility Guidlines" اإللكتروني للموقع

 العام النقل خدمات مرافق في التالية الخدمة عن ميسرة معلومات توفر 2.

 القدوم معلومات وتوفر التالية الخدمة معلومات فيها تعرض تدريجي، بشكل الحديد سكك محطات في إلكتروني عرض شاشات تنصيب 
 صوتيا إعالنها بواسطة حينها في والمغادرة

 مناسب بشكل عملها لضمان روتينى بشكل فحصها من تأآد القطار، محطات في السمع حلقات توفرت وأينما. 

 مرئية معلومات لتعرض شاشات على الموجودة الترام مرآبات لمواقف الرئيسية التحديثات أو الجديدة الترام مواقف تحوي أن يجب 
  الصوتية اإلعالنات وأعمدة و للخدمة مطبوع لجدول عرض وسائل أو التالية الخدمة حول

 خطوط تبديل ومواقف الباصات لمواقف الرئيسية التحديثات أو الحافالت خطوط تبديل  ومواقف الجديدة الباص مواقف تحوي أن يجب 
 وأعمدة و للخدمة مطبوع لجدول عرض وسائل أو التالية الخدمة حول مرئية معلومات لتعرض شاشات على الموجودة الحافالت
  الصوتية اإلعالنات

 المعلومات لتزويد الصوتية اإلعالنات وأعمدة  مرئية معلومات عرض شاشات على  تدريجي وبشكل الذآية الباصات مواقف إحتواء 
  . التالية بالخدمة المتعلقة

 مهمة أحداث وقوع أو للخدمة إلغاء أو الخدمة في إنقطاع حدوث حالة في ومناسبة ميسرة ومباشرة حية وإعالنات معلومات  3.

 العام النقل سلطة على يتعين والباصات، الترام ومواقف ,الحديد سكك محطات في مرئية بوسائل الخدمة معلومات عرضت وأينما 
PTV  وإلغائها الخدمة بإنقطاع المتعلقة المعلومات عرض يمكن حتى تقنية حلوال يطوروا أن النقل خدمات ومشغلي.  

 العام النقل سلطة تطور PTV ومحطات والترام الباصات ومواقف الحديدية السكك محطات في حلوال العام النقل خدمات مشغلي و 
 عن اإلعالن أو إنقطاعها أو الخدمة إلغاء حول المعلومات دقة لضمان  الحدث وقوع وقت صوتية إعالنات لبث الحافالت خطوط تبديل

 .حينها وفي دقيق بشكل مهمة وأحداث فعاليات
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 دقة لضمان ٌمجدول تدقيق فيها يجري والتي والباصات الترام ومواقف الحديدية السكك محطات في الصوتية اإلعالنات توفير تم وأينما 
  .األوقات آل في إتساقها جانب إلى المناسب وقتها في تعلن وأنها المعلنة المعلومات

 الحرآة محدودي أو اإلعاقات ذوي األشخاص لمساعدة خدماتهم نوالموظف يؤدي 4.

 اإلعاقات ذوي من للمسافرين الشخصية المساعدة الموظفون سيوفر الباصات، مواقف أو القطار محطات في الموظفون تواجد وحيثما 
 ذلك منهم طلب إذا الحرآة محدودي أو

 العام النقل سلطة ستوفر PTV وخدمتهم بالزبائن المباشر باإلتصال المعنين الموطفين لكل المستمر التدريب العام النقل خدمات ومشغلي 
 األشخاص على خصوصا الترآيز مع للزبائن الميّسر للوصول المختلفة بالحاجات ودراية علم على أنهم لضمان التذاآر مفتشي فيهم بما
 العام النقل سلطة موظفي التدريب برامج تطوير يتم وسوف .العمر من المتقدمين فئة فيهم بما الحرآة ومحدودي اإلعاقات ذوي من

PTV تمثلهم التي المجتمعية والمنظمات اإلعاقات ذوي األشخاص مع بالتشاور العام النقل خدمات ومشغلي. 

 هذا على ناءب الموظفين أداء ومراقبة Customer Service Charter الزبائن خدمة ميثاق نشر العام النقل خدمات ومشغلي العام النقل سلطة على 5.
 الميثاق

 الحرآة ومحدودي اإلعاقات ذوي من للزبائن العام النقل لخدمات الميّسر الوصول حول قسما يشمل أن الزبائن خدمة ميثاق على  
 الزبائن خدمة توفره الذي والدعم

 الزبائن خدمة ألداء سنوي تدقيق إجراء  

 العام النقل شبكة مستخدمي آافة قبل من إستعمالها وسهولة التذاآر خدمة إلى الوصول تيسير  6.

 مايكي النقل تذاآر خدمة تعمييم يأخذ myki في بما التذاآر خدمة إلى الوصول سبل إلى اإلعاقات ذوي من األشخاص حاجة بحسبانه 
 خاصة ألغراض عبور لتصاريح الميّسر الوصول ذلك

 العام النقل خدمات يستخدمون ممن المجتمع في الناس من آبيرة شريحة يد متناول في لتكون  مصممة تذاآر آالت. 

 الفهم وسهلة واسع بشكل ومتوفرة اليد متناول في العام النقل ومرافق والمتاجر التذاآر آالت عند بالتذاآر المتعلقة المعلومات. 

 الحرآة في ومحدودية إعاقات من يعانون آانوا إذا خصوصا طارئ، أمر وقوع حالة في للمسافرين المساعدة توفير   7.

 فيها تعمل التي الساعات خالل الحديد سكك محطات في) الحمراء الداخلي اإلتصال آبسة( منالال ةهلس وملحة طارئة مساعدة توفير 
 الطوارئ حاالت في إلستعمالها الخدمات

 األرضيات منخفضة الترام ومرآبات القطارات داخل المنال ميسرة طوارئ إتصاالت توفير 

 الحرآة ومحدودي اإلعاقات ذوي من لألشخاص العام النقل خدمات مشغلي لدى  الطوارئ حاالت في إخالء إجراءات وجود من التأآد 
 والحافالت الترام ومرآبات القطارات وداخل الحديد سكك محطات في

 الحرآة محدودي أو اإلعاقة ذوي األشخاص إستشارة خالل من الطوارئ إجراءات تطوير يتم. 

 الشكاوى مع للتعامل المسافرين لكل وميسرة متوفرة سياسة العام النقل خدمات ومشغلي PTV العام النقل سلطة تطبق   8.

 العام النقل سلطة سياسات تستوفي أن يجب PTV مع للتعامل األسترالية المعايير الشكاوى مع للتعامل  العام النقل خدمات ومشغلي 
 Australian Standard for Complaints4 الشكاوى

  العام النقل سلطة سياسات PTV اإلعاقات ذوي من األشخاص يد متناول في الشكاوى مع للتعامل  العام النقل خدمات ومشغلي. 

 المجتمعية والمشارآة اإلستشارة :الثانية األولوية   3.2

 محدودي أو اإلعاقات ذوي من األشخاص ذلك في بما المصلحة، وأصحاب المعنين من مجموعة مع النقل وآاالت قبل من الفّعالة المشارآة إن
 وأية العام النقل شبكة من إنتفاعهم وتسهيل وصولهم لتحسين الوسائل حول مشورتهم على الحصول من للتأآد وذلك العمر، في والمتقدمين الحرآة
 .المقدمة الخدمات أو العام للنقل التحتية البنية على تطرأ تغيرات

 :المجتمعية والمشارآة اإلستشارة من المرجوة والنتائج المخرجات أهم إن

 اإلستشارية PTV العام النقل سلطة عمليات في للمشارآة آافية بفرصة المتقدمة العمرية والفئة اإلعاقات يذو من األشخاص يحظى  1.

																																																								
4

  المؤسسات في الشكاوى مع للتعامل Customer satisfaction الزبائن رضا تحقيق ISO 10002-2006 الدولية والمقاييس  ASاألسترالية للمقاييس العربضة والتوجيهات الخطوط إن 
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 العام النقل لخدمات الميّسر الوصول لجنة وتستمر Public Transport Access Committee مع المنتظمة إجتماعاتها بعقد 
 ممثليهم أو اإلعاقات ذوي من األشخاص

 العام النقل لخدمات الميّسر الوصول لجنة وتستمر Public Transport Access Committee مع المستمر بالتعاون التزامها في 
 الوصول فيها بما للخدمات الميّسر بالوصول المتعلقة األمور وحل لمناقشة الشهرية اإلجتماعات خالل من العام النقل خدمات ليـّمشغ
 .الموظفين دعم وخدمات المعلومات إلى

  الخدمات تقديم حول مالحظاتهم إلعطاء آافية بفرصة المتقدمة العمرية والفئة اإلعاقات ذوي من األشخاص يحظى  2.

 جديدة وحافالت  ترام ومرآبات قطارات شراء عند اإلعاقات ذوي من للمسافرين تجريبية إختبارات وإجراء مشاورات عقد 
 )E الفئة من الترام مرآبات على أجريت التي التجريبية المحاوالت(آ

 قد أخرى مسائل وأية والمحّدثة الجديدة والباصات والقطارات الترام مرافق مستخدمي لخدمة التجريبية واإلختبارات المشاورات عقد 
 )الترام رآوب لعملية التجريبة آاإلختبارات( للخدمات الميّسر بالوصول متعلقة تطرأ

 التجريبية المحاوالت نتائج على الجهمور إطالع  

 مالحظاتهم إلعطاء مكافئة فرصة على سنال في المتقدمين وفئة الحرآة محدودي أو اإلعاقات ذوي من األشخاص حصول ضمان  3.
 بالمرافق والمرتبطة وأشمل أوسع بشكل العام النقل لخدمات الميّسر بالوصول متعلقة مسائل حول PTV العام النقل لسلطة وتعليقاتهم
  التحتية والبنى

 الرسمية اإلستشارات نطاق خارج العمر من المتقدمين وفئة الحرآة ومحدودي اإلعاقات ذوي من األشخاص مع بمشارآة نخراطاإل 
  ، المياة لدورات الميّسر الوصول مسألة المثال؛ سبيل على العام، النقل لخدمات الميّسر بالوصول متعلقة محددة مسائل حول والمنتظمة
 في تدقيق إلى إضافة ،Metropolitan Railway Stations Forum الضواحي حديد سكك محطات ملتقى في ة هذه المسائلومناقش
 في إعتالالت من يعانون والذين البصر فاقدي لألشخاص Southern Cross آروس سذرن حديد سكة محطة في الميّسر الوصول
  .الرؤية

 لئالمسا حوال  والمعلومات المالحظات من أآبر قدر جمع لضمان إستشارية آليات طورت والتي أخرى منظمات مع إستشارة إجراء 
 وحقوق المتكافئة الفرص تحقيق لمفوضية التابعة اإلعاقة لشؤون المرجعية المجموعة المثال سبيل فعلى ،الميّسر بالوصول المتعلقة
  VEOHRC- Disability Reference Group  فيكتوريا في اإلنسان

 هذه ترجمة فينبغي المستخدمين، مالحظات على للحصول إستبياناتها بتوزيع العام النقل خدمات ومشغلي العام النقل سلطة تقوم وأينما 
 مناسبة فرصة على الصمم من يعانون ممن األشخاص حصول لضمان ذلك أمكن أينما Auslan صّملل ةشاراإل لغة إلى المكتوبة المواد
 .نظرهم وجهات إلعطاء

 العام النقل سلطة على ويتعين PTV المحطة مستخدمي آلجنة لجان أو عمل مجموعات تنشئ أن Station User Panel في للمساعدة 
 تم ولقد Railway Station Useability Principles الحديد سكك محطة إستخدامية مبادئ :المثال سبيل على والعمليات، السياسات تطوير
 .القطارات محطات وتطوير تشغيل حول الحكومة سياسة إلفادة المبادئ هذه تطوير

        الميّسر الوصول بمسائل المتعلقة األعتبارات فيها بما العام النقل شبكة خدمات على وزيادات تحسينات إجراء حول الكاملة المجتمعية المشارآة من التأآد   4.

 .الخدمات لهذه      

 العام النقل سلطة به تقوم مصلحي تخطيط أي يشمل أن ينبغي PTV مشاورات إجراء على العام النقل كةبش في قائم أو جديد مرفق ألي 
 الميّسر للوصول نتيجة أفضل لتحديد وذلك سنال في المتقدمين وفئة الحرآة محدودي أو اإلعاقة ذوي من األشخاص مع إلزامية

 من عليها الحصول تم ومعلومات بيانات على التحتية البنى تحديث أو تخطيط في المستخدمة والبيانات المعلومات تحتوي أن يجب 
 .السن في والمتقدمين الحرآة محدودي أو اإلعاقات ذوي األشخاص إستشارة

 العام النقل خدمات إلى لوصول: االثالثة األولوية   3.3

 لألشخاص تدريجيا إليه الوصول وتيسير تسهيله يتم ان يجب الطويلة المسافات وحافالت والحافالت الترام ومرآبات القطارات بواسطة اإلنتقال إن
 النقل لخدمات التحسينات وإجراء للوصول والموانع الحواجز تحديد خالل من وذلك ,السن في المتقدمين وفئة الحرآة محدودي أو اإلعاقات ذوي من
 .العام

 :من ايتمكنو أن الحرآة محدوي أو اإلعاقات ذوي من األشخاص على بنبغي المنال، ميسرة العام النقل خدمات تكون وحتى

 المرافق؛ هذه في طريقهم معرفة على الكافية القدرة ذلك في بما والقدوم المغادرة ومنصات والمواقف المحطات ومن إلى الوصول 
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 المساعدة ذلك في بماب (الرآو ومنصة المرآبات بين فسحة أي إجتياز على والقدرة والحافالت الترام ومرآبات القطار ومغادرة رآوب 
 ؛)الحاجة عند المباشرة

 على المساعدة الوسائل إستخدام ذلك في بما الحافلة أو الباص أو الترام أو القطار داخل المخصص المكان إلى الوصول على القدرة 
 المساعدة على المدربة الحيوانات أو الحرآة

 إلى  إضافة مسموعة، أو مرئية أآانت سواء مقبولة ونسق بصياغة األلواح على واإلعالنات للمعلومات الميّسر الوصول 

 الحاجة عند مساعدة أية أو المرآبات رآوب عند السائقين أو الموظفين قبل من المساعدة أو معلومات على الحصول. 

  

  :العام النقل لخدمات رثأآ رميّس وصول إلى تؤدي أن شأنها من والتي المرجوة الرئيسية والنتائج المخرجات

 بالكامل رةميّس األجرة وسيارات والحافالت والباصات والقطارات الجديدة الترام مرآبات تكون أن يجب 1.

 ألئحة في المدرجة التقنية المعايير البعيدة المسافات حافالت أو باصات أو ترام مرآبات أو جديدة قطارت أية شراء يستوفي أن يجب 
 العام النفل شبكة مستخدمي لكافة الميّسر الوصول متطلبات آامل جانب إلى ،DSAPTاإلعاقة معايير

 اإلعاقة معايير مع التصميم مواصفات مطابقة من التأآد DSAPT ميسر وصول ونتائج مخرجات توفير على قدرتها إلى  باإلضافة 
 المستخدمين فئات لكافة

 األشخاص قدرة المتحرآة مرآباتها تحسن أن يجب ، البعيدة المسافات وحافالت وباصات وقطارات جديدة ترام مرآبات لشراء وبالنسبة 
  للخدمة الميّسر الوصول على الحرآة محدودي أو اإلعاقات ذوي من

 المتحرآة الكراسي إلستقبال المجهزة األجرة سيارات في  لإلستجابة المستغرقة واألوقات الخدمات وتحسين مراقبة في اإلستمرار 
WATs. 

 الزبائن خدمة وتعزيز الوصول على القدرة لتيسير والمعلومات النقل مرآبات داخل الخدمة تحسين 2.

 عرض شاشات على تحتوي أن رئيسية تحديث عمليات عليها يجري والتي القائمة القطارات او الجديدة الضواحي قطارات على ينبغي 
  الخدمة في التأخر وإعالتات  التالية المحطة معلومات جانب إلى  المناسب بالوقت المعلومات وتظهر جيد بشكل تعمل إلكترونية

 عرض شاشات على تحتوي أن رئيسية تحديث عمليات عليها يجري والتي القائمة القطارات او الجديدة اإلقاليم قطارات على ينبغي 
 الخدمة في التأخر وإعالتات  التالية المحطة معلومات جانب إلى  المناسب بالوقت المعلومات وتظهر جيد بشكل تعمل إلكترونية

 الطوارئ حاالت في لإلعالنات عاملة داخلية صوتية أتصال أجهزة على تدريجيا  تحتوي أن واالقاليم الضواحي قطارات على ينبغي 

 الخدمة في تأخير عن اإلعالن جانب إلى المحطات إلى والوصول

 تبين  إلكترونية عرض شاشات على تحتوي أن رئيسية تحديث عمليات عليها يجري والتي القائمة او الجديدة الترام مرآبات على يتعين 
 والـتأخير القادمة والخدمة التوقف أماآن رمز

 أو  عاملة أتوماتيكية داخلية إتصال أنظمة ترآيب خالل من المسموعة اإلعالنات خدمة على تدريجيا الترام مرآبات تحتوي أن ينبغي 
 المقطورة مسار نهاية أو الخدمة في والتأخر القادم الموقف عن لإلعالن الترام سأئقي خالل من

 اإلعالنات في  واإلتساق الجودة لضمان  ودوري منتظم بشكل المرآبات داخل الصادرة اإلعالنات تدقيق يتم 

 أشمل بشكل الميّسر الوصول خدمة لتعزيز المختلقة النقل وسائل بين والروابط الواحدة النقل وسيلة بين الربط تحسين 3.

 والترام القطارات خدمات مع  الباصات  تربط عندما اإلنتظار أوقات وتقليل الخدمة مواعيد جدوال تعديل 

 المستوى  اإلعتبار بعين تأخذ بطربقة الباصات أو القطار أو الترام لخدمات الميّسر الوصول على للقدرة تغيرات أي تجري أن يجب 
 المرافق لهذه تحديثات أو مخططة أو حالية تحسينات اية الى باإلضافة  المرافق إلى للوصول الحالي

 والترام الباصات ومواقف الحديد سكك محطات بين الوصول و الربط تحسين 

 رئيسية إعتبارية نقطة  األخرى النقل وسائل مع الربط عملية ستكون جديدة، نقل خدمات تقديم عند  

 جانب إلى السفر مسافة على الخدمات تبديل ومواقف والمواقف المحطات في والشواخص الطريق على اإلستدالل سبل تشمل أن يجب 
 اإلتجاه

 العام النقل خدمات لمستخدمي الميّسر الوصول سبل تحسين بهدف القائمة المسارات فيها بما العام النقل شبكة في التغيرات تجري أن يجب 4.

 الخدمات إلى الوصول سبل تيسير على بناء الجديدة العام النقل خدمات تقديم يتم 
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 المستخدمين لكافة الميّسر الوصول سبل على تحسنا نتيجتها  تحقق بطريقة القائمة والخدمات المسارات على التغيرات تتم أن يجب 

 والمرافق التجهيزات إلى الوصول: الرابعة األولوية   3.4

 .تحديثها أو العام النقل شبكة توسيع عند وخصوصا ،5شاملة تصميم مبادئ على مبنيا التحتية العام النقل خدمات وبنى البنايات إلى الوصول سيكون

 :التحيتية والبنى العام النقل خدمات مباني إلى الوصول سبل لتحسين الرئيسية المرجوة والنتائج المخرجات إن

 .رميّس وصول ونتائج مخرجات أجل من وإعدادها العام النقل شبكة عبر والتجهيزات المرافق تطوير إعادة أو لتحديث األولويات وضع  1.

 فيكتوريا والية في العام النقل شبكة ومرافق لتجهيزات والمراقبة للتدقيق  إطارعمل تأسيس. 

 التطوير إعادة او للتحديث األولويات لوضع التدقيق نتائج من اإلستفادة. 

 المحطة مستخدمي لجنة نتائج إستعمال  Station User Panel6الحديد سكة لمحطة التحديث أولويات متطلبات وضع في للمساعدة 

 العام النقل سلطة سياسات مع يتسق بما المشروع وتسليم تخطيط جوانب من متكامال جزء ةالميّسر الوصول سبل جعلPTV، 
  Accessibility Practice Note  الميّسر الوصول سبل لتوفير بالممارسات المتعلقة والمالحظات

  صول إلى محطات السكك الحديد في أنحاء والية فيكتورياو. تحسين سهولة ال2

 معالجة هذه الحواجز ل ألولوياتفي وجه سهولة الوصول إلى المباني والمرافق القائمة حاليًا ووضع الئحة ل تحديد الحواجز التي تقف
 العام وتحسين نتائج إمكانية الوصول إلى خدمات ووسائل النقل

 محطات جديدة لسكك الحديد والتحديثات الكبرى لمحطات القطار الحالية، سياسة وضعتها سلطة النقل   يجب أن تتبع مواصفات تصميم
العام في فيكتوريا خاصة بالمحطات إضافة إلى مبادئ توفير المصاعد والمنحدرات والساللم الكهربائية والساللم مختلطة مع مبادئ 

 .رميّسالوصول ال ونتائج مخرجاتر، آما يجب أن تحقق هذه المواصفات التصميمية ستخدام المحطة التابعة للجنة مستخدمي القطاإسهولة 

  يجب أن تشمل المحطات الجديدة والتجديدات الكبرى لمحطات القطار الحالية شاشة عرض إلكترونية تبّين معلومات عن الخدمة التالية
 أمور معطِّلة للخدمة.إلغاءات وأي و

  ،تنفيذ حلول بشكل تقدمي لمعالجة عائق الثغرة الموجودة عند رآوب القطار أو الباص أو الترام لألشخاص في المحطات آثيرة اإلستخدام
المصابين بإعاقة أو محدودي القدرة على الحرآة (مثًال: مسار مائل لتصبح أرضية المرآبة متماشية مع أرضية المنصة لتسهيل الدخول 

 إلى المقطورة األمامية من القطار)

 التجديدات الكبرى  جريفر دورات المياه سهلة السبيل للرآاب حيث توجد حاليًا حمامات في محطات القطار القائمة أو حيث تزيادة توا
  7للمحطة

 .تخصيص أماآن لرآن السيارات للمعاقين حيث يكون رآن السيارات متاحًا في محطات القطار  

  وضواحيها صول إلى مواقف الترام عبر شبكة المدينةو. تحسين سهولة ال3

 آبة متماشية مع أرضية الموقف عند مسارات الترام حيث تّم أو سيتم تشغيل الترامات زيادة عدد مواقف الترام التي تكون أرضية المر
 منخفضة األرضية

 ضية المرآبةتطوير حلول إضافية لمعالجة الثغرة الموجودة بين موقف الترام ونقطة الصعود إليه في المواقف المستوية السطح لتالئم أر 

  ،ضمان تصميم مواقف الترام المستوية األرضية لكي تأخذ بعين اإلعتبار اإلستعمال المشترك لرآاب الترام والمشاة وراآبي الدراجات
لبناء مواقف مستوية األرضية لتأمين صعود إلى الترام ونزول  16ـ 2013بشكل مالئم، تماشيًا مع خطة عمل سالمة طرقات فيكتوريا 

 مة لألشخاص المكفوفين أو الضعفي البصر.منه بسال

 

																																																								
5

 .الحرآة محدودي أو اإلعاقات وذوي بدنيا القادرين األشخاص من لكل الميّسرة الوصول سبل تتضمن التي المبنية والبيئة المنتجات إلى الشاملة التصاميم وتشير 
6

 Railway Station Useability Principles  الحديد سكة لمحطة اإلستعمال إمكانية مبادئ ،Station User Panel، 2011  الحديد سكة محطة مستخدمي لجنة 

 
 ال التي المحطات بعض. اإلقليمية المحطات ومعظم الضواحي في والمضيفة الرئيسية المحطات في موظفون، فيها يوجد التي المحطات على فقط ينطبق العمل هذا إن: مالحظة 7

 بشكل الحمامات/المياه دورات استعمال إمكانية لبتتط DSAPT و DDA. الناس لعامة مفتوحة ليست ولكنها المياه بدورات مزّودة والضواحي المدينة في موظفون فيها يوجد

 بالمئة 55 هو القطار محطات في استخدامها يسهل حمامات لتأمين DSAPT هدف إن. الناس أمام متاح المياه دورات أنواع من نوع أي هناك يكون حيث متعادل

 . 2012 بحلول
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  صول إلى خدمات الباص وباصات المسافات البعيدة في أنحاء فيكتورياو. تحسين سهولة ال4

  ومرافق تبديل وسائل النقل تكون مصممة لكي تحقق نتائج تسهيل الحالية مواقف حافالت الباص آبير لوتحديث مواقف باص جديدة
 الوصول إلى وسائل ومرافق النقل العام. 

  واقف الباصات وتبديل وسائل النقل وإزالة هذه العوائق بشكل تدريجي وتحسين نتائج تسهيل الوصول الوصول إلى متحديد العوائق أمام
 باصإلى مرافق وخدمات ال

  مباشرة ويسهل السبيل إليها. رومحطات القطاضمان آون مسارات متابعة الرحلة المرتبطة وإيجاد الطريق بين مراآز تبديل الباص 

 

  خطة العمل ذـ. تنفي 4
  

  تنفيذ خطة العمل 4.1
 قديمالتنفيذ التي تحدد آيف سيتم توضع خطة بمع مشّغلي المواصالت  PTV العام في فيكتوريا النقلسلطة تقوم الحكومة من خالل وف س

  .هااألولويات والنتائج من خطة العمل وتمويل

تقوم  . سوفDTPLIو PTVوسوف تكون متاحة للجمهور على مواقع  عملالخطة السنوات الخمس لمن  ة أو سنتينالتنفيذ أول سنخطة تغطي و
  خمس سنوات من عمر خطة العمل.التنفيذ خالل التحديث خطة ب PTVسلطة 
نتائج طّبق من خالل تطوير المشاريع التي ت النقل معا لتحسين إمكانية الوصول إلى وسائل النقل العاممشّغلي وسائل و PTV تعمل سلطة سوف
  عمل في إطار خطة التنفيذ.الخطة 

ألشخاص الذين يعانون من إعاقة أو الى وسائل النقل العام وخاصة إصول الجميع و إتاحة مجالهو إزالة الحواجز ولمدى الحكومة بعيد اهدف 
  التنقل.في الحرآة وقيود 

سياسات وإجراءات وعمليات لدعم األولويات ونتائج خطة العمل. وآجزء من خطة التنفيذ يكون تضمين هذه السياسات  PTV تضع سوف
تدعم المشاريع التي وضعت ضمن سوف . وهذه السياسات واإلجراءات PTV لسلطة النقل العام في فيكتوريا واإلجراءات في ممارسات العمل

PTV إلى إمكانية الوصول خطة العمل لتحسين مشترآة مع وير مشاريع في إطار يضمن وجود نتائج وإجراءات النتائج. وسيتم تطسليم وفق تلل
  .وسائل النقل العام

 عمر الخطة. وهي داخل الحكومة على أساس سنوي على مدى خمس سنواتفي تمويل المشاريع لتقديم نتائج خطة العمل اتخاذ قرار سيتم و
  مل.عجزءا من ممارسة الجعلها عملية لضمان تنفيذ خطة العمل وجميع التدابير ال PTV تتخذ سوف

  

	المسؤولية عن عملية التخطيط والتنفيذ 4.2
  آوسيلة لضمان نتائج أفضل. PTVعمل وظائف برامج جزًء ال يتجزأ من الوصول سهولة سوف تكون 

موظفين متفانين في الهيكل  هناك في البداية أربعل مسؤولية نتائج خطة العمل واألولويات، سوف يكون للمساعدة في عملية التضمين وتحّم
إلى الوصول على تسهيل دور األولي للموظفين العاملين الجديدة داخل شعبة عمليات الشبكة إلدارة هذه الوظائف. فإن ال PTV لسلطة التنظيمي

لتطوير السياسات واإلجراءات  PTVب األخرى فيَعلمسات األخيرة على خطة التنفيذ ودعم الُشيكون وضع الخدمات ووسائل النقل العام 
  نتائج خطة العمل.لتقديم  PTVالمرتبطة بها داخل

  خطة التنفيذبشأن التشاور  4.3
  . PTVبل من ِقعلنا  اقبل إصداره PTOCو PTACيتم وضع خطة التنفيذ بالتشاور مع وف س
 RTFفي مجموعة من األشكال بما في ذلك مايكروسوفت وورد،لكترونية اإل DTPLIو  PTV مواقع تكون متاحة على مثل خطة العمل، سوفو

  آبيرة.بأحرف والطباعة 
  

  خطة العمل للموظفين رويجت 4.4
 DSAPTو ،DDAبموجب  PTVمعلومات عن مسؤوليات سيتلقوا ، فإن جميع الموظفين الجدد PTVسهولة الوصول في  آجزء من تضمين

تعلقة بإمكانية الوصول المسائل المبة والكومنولث. وسيتم إبالغ الموظفين الحاليين على نطاق واسع يالووتشريعات تكافؤ الفرص على مستوى ال
  . PTVالداخلية لل اإلنترنت شبكة من خالل 

جميع إلى لتوفير المعلومات والدعم والمساعدة  والمهارات الالزمةالمالئم التدريب بجميع موظفي خدمة العمالء تزويد من  PTV تتأآد سوف
	التنقل وآبار السن.في الحرآة وإعاقة أو تقييد أولئك الذين لديهم الرآاب بما في ذلك 
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  بخطـة العمـل المجتمعأفراد وشأن اب الـأصحتعريف  4.5

مسائل إمكانية الوصول للتواصل حول  PTV على قاعدة بيانات شأنإلكترونيا إلى جميع أصحاب اليتم إرسال نسخة من خطة العمل وف س
. وهناك نسخة من خطة العمل تكون متاحة على الموقع اإللكتروني لل VEOHRC) وAHRCبما في ذلك اللجنة األسترالية لحقوق اإلنسان (

PTVتقوم . سوف PTV جعل خطة العمل متاحة في األشكال التالية:أيضًا ب  
  ؛في شكل إلكتروني• 
  آبيرة؛بأحرف وطباعة ورقية في نسخ • 
  ؛يصوتشكل في • 
  ؛سهلة نجليزيةبلغة إملخص • 
  ؛Auslan	بلغة اإلشارة  فيديو• 
  لغات الجاليات؛ وب• 
  الطلب.عند برايل في طباعة • 
  

 .رونياإللكتللتسجيل على موقعها  AHRC اللجنة األسترالية لحقوق اإلنسان لدىيتم إيداع نسخة من خطة العمل وف س
  

  مـوتقييمراجعـة  4.6

نتائج في يقدمون النقل  مشّغلي وسائلو PTV أن خطة لضمانالأولويات ونتائج خطة العمل على أساس سنوي بعد بدء  وف تجري مراجعةس
م نسخة منقحة يقدتيتم وف إذا تم تعديل خطة العمل، سوالعمالء.  تقديم خدمات ترِآـّز على الترآيز على اءبق ونضمنيمتناول وسائل النقل العام و

  .لجمهورة أمام اتاحسوف تكون مو AHRCإلى 

  نظر فيما يلي:سوف ت هاوتقييم مراجعة خطة العملعملية و

  في إطار أولويات خطة العمل؛بخصوص سهولة الوصول إلى خدمات ووسائل النقل العام، تحقيق نتائج محددة • 
  صول بما فيها تلك التي وضعت خصيصا في إطار خطة العمل؛والسهولة المتعلقة ب PTVاالمتثال لسياسات وإجراءات • 
  ؛DSAPT سساالمتثال أل• 
  دف إلى تحديد أي ممارسات تمييزية؛ته PTVمراجعة ممارسات • 
  الوصول إلى القطارات والترام والحافالت في فيكتوريا؛التدقيق في سهولة • 
   ؛الوصول إلى الشبكة ل سهولةحومي وسائل النقل العام الشكاوى من قبل مستخِد• 
سهولة  التنقل، عنفي الحرآة وقييد تإعاقة أو المصابين ب ئكلأوخاصة  ،ومستخدمي وسائل النقل العام شأنردود الفعل من أصحاب الو• 

  الوصول إلى شبكة النقل العام.

  :رتكز إلىسوف ت لخطةلعلى مدى خمس سنوات خطة العمل الرئيسية لنجاح س ييقامإن ال

  ؛ DSAPT مقابل أسستحسين وسائل النقل العام للمعاقين • 
  وسائل النقل العام؛ ونستخدمالمحدودي الحرآة الذين ينسبة األشخاص الذين يعانون من إعاقة أو • 
  الذين عانوا من صعوبة في استخدام وسائل النقل العام، األشخاص المحدودي الحرآة نسبة األشخاص الذين يعانون من إعاقة أو • 
 الذين استخدموا وسائل النقل العام لرحلتهم األخيرة.األشخاص المحدودي الحرآة نسبة األشخاص الذين يعانون من إعاقة أو و• 

  تقارير األداء تقديـم  4.7
  تقارير علنية عن تنفيذ خطة العمل على أساس سنوي بعد عملية االستعراض والتقييم بما في ذلك: PTV تقّدم سوف

  النتائج المدرجة تحت آل أولوية من خطة العمل؛التقدم نحو • 
  ؛DSAPT أسسالتقدم نحو تحقيق • 
  ها من نتائج خطة العمل؛ تقدم شرآات النقل وشرآات المقاوالت نحو تحقيق األولويات األربع وما يرتبط ب• 
 خطة العمل.متضّمنة في الوصول تيسير المشاريع النقل العام نتائج أن تكون لجراءات لضمان اإلسياسات والتنفيذ و• 
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 : أسس اإللتـزام بمعاييــر اإلعـاقـــة1الملحـق 

 النقل لخدمات اإلعاقة معايير مجـال  النطــاق :نسبة التقّدم المطلوبة % حتى تاريخ
 DSAPT  الوصول الميّسرة

2022 2017 2012 2007 

 2 ت الوصولاسارم داخل البنى التحتية والقطـارات 25 55 90 100

 3 مناطق المنـاورة 25 55 90 100

 4 أماآن المرور داخل البنى التحتية والقطـارات 25 55 90 100

 5 نقاط اإلستراحة البنى التحتية فقط 25 55 90 100

 6 معابر مائلة سهلة الوصول داخل البنى التحتية ومعابر مائلة تسّهل الصعود إلى المرآبة 25 55 90 100

 7 أماآن اإلنتظار التحتية العامـةالبنى  100   

 في مواقف الباص والترام 25 55 90 100

 8 د إلى المرآبةوصعال مرآبات وبنى تحتية عند نقاط الصعود إلى المرآبة 25 55 90 100

 9 المساحة المخّصصة  المرآبات بشكل أساسي 25 55 90 100

 10 السطوح األرضية ال ينطبق 100  

 11 "الدرابزين" السلم جانبيمماسك   اليد، مماسك   ال ينطبق 100  

 12  مداخل األبواب، األبواب    25 55 90 100

 13 المصاعـد البنى التحتية فقط 25 55 90 100

 14 الساللم للصعود إلى المرآبات الساللمالبنى التحتية و 25 55 90 100

/ المراحيض الحمامات 25 55 90 100  15 

 16 الرمـوز داخل البنى التحتية والمرآبات عمومًا 100   

 في مواقف الباص والترام 25 55 90 100
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 17 اإلشارات عمومًا داخل البنى التحتية والمرآبات 100   

  في مواقف الباص والترام 25 55 90 100

 18    مؤشرات لجّس السطوح األرضية 25 55 90 100

 19 أدوات اإلنذار 100   

 20 اإلنــارة عمومًا داخل البنى التحتية والمباني 100   

 في مواقف الباص والترام 25 55 90 100

 21 التحّكـم أزرار طلب التوّقف وأزرار التحكم بالباب، إلخ 25 55 90 100

الطاوالت، المنصات وما إلى هنالك، داخل المرافق  100   
 العامة أو البنى التحتية

 22 والتجهيزاتاألثاث 

 23 أثاث وتجهيزات الشارع 25 55 90 100

 24 بوابات العبور حواجز التذاآر وما شابه ال ينطبق 100  

التذاآرسعر دفع  بما في ذلك ماآينات البيع  ال ينطبق 100    25 

 26 ستماعزيادة القدرة على السمع ـ أنظمة اإل 100   

 27  معلومات عمومًا داخل البنى التحتية والمرآبات  100   

  في مواقف الباص والترام  25 55 90 100

 28 الخدمات المحجوزة القطارات وباصات المسافات الطويلة فقط 100   

 29 خدمات الطعام والشراب البنى التحتية والقطارات اإلقليمية 100   

 30 متعلـّقات لإلعاقة في المرآباتتحميل األدوات المساِعدة  100   

 31 أولوية الجلوس داخل المرآبات 100   

 


