
 

 
 اد  الـدولــي  لالتصــاالتـاالتحـ

 

 

 

  ITU-T 

 قطـاع تقييس االتصـاالت  

 يف االحتاد الدويل لالتصاالت

 
 
 

 
 الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت

 2016نوفارب  3 - أكتوبر 25، ـااااتاحل
 

وذوي  ذوي اإلعاقةنفاذ األشخاص  - 70رار ـالق
إلى االتصاالت/تكنولوجيا  االحتياجات المحددة

 المعلومات واالتصاالت
 
 

 

 

 

 
  



 

 متهيـد
هو هيئة دائاة يف االحتاد الدويل  (ITU-T)االحتاد الدويل لالتصاالت وكالة اتخصصة لألام املتحدة يف ايدان االتصاالت. وقطاع تقييس االتصاالت 

ت عل  لالتصاالت. وهو اسؤول عن دراسة املسائل التقنية واملسائل املتعلقة بالتشغيل والتعريفة، وإصدار التوصيات بشأهنا بغرض تقييس االتصاال
 الصعيد العاملي.

املواضيع اليت جيب أن تدرسها جلان الدراسات التابعة لقطاع  اليت جتتاع ارة كل أربع سنوات (WTSA)وحتدد اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت 
 تقييس االتصاالت وأن ُتصدر توصيات بشأهنا.

 الصادر عن اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت. 1وتتم املوافقة عل  هذه التوصيات وفقاً لإلجراء املوضح يف القرار رقم 
ان اختصاص قطاع تقييس االتصاالت، تعد املعايري الالزاة عل  أساس التعاون اع املنظاة الدولية ويف بعض جماالت تكنولوجيا املعلواات اليت تقع ض

 .(IEC)واللجنة الكهرتقنية الدولية  (ISO)للتوحيد القياسي 
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 (2016احلاااات،  )املراَجع يف 70رار ـقال

 وذوي االحتياجات المحددة ذوي اإلعاقةنفاذ األشخاص 
 إلى االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 (2112 ،؛ احلاااات2112؛ ديب، 2008)جوهانسربغ، 

 (،2016احلاااات، العاملية لتقييس االتصاالت )إن اجلاعية 

 إذ تشري إىل

 إىل اإلعاقة ذوي األشخاص نفاذ بشأن املفوضني، املندوبني ملؤمتر( 2014بوسان،  يف املراَجع) 171 القرار ( أ 
 ؛احملددة االحتياجات ذوي األشخاصو  بالعار املتصلة اإلعاقة ذلك يف مبا واالتصاالت املعلواات/تكنولوجيا االتصاالت

نفاذ األشخاص ذوي  إاكانيةبشأن  ،(WTDC) العاملي لتناية االتصاالت( للاؤمتر 2014ديب،  يف املراَجع) 15 القرار (ب
 17 القرارو  ،ذلك نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة املتصلة بالعار يف /تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت، مبااالتصاالتاإلعاقة إىل 

تنفيذ املبادرات املعتادة إقليايًا عل  ( بشأن 2014ديب،  يف املراَجع) (WTDC) الصادر عن املؤمتر العاملي لتناية االتصاالت
 ؛األصعدة الوطنية واإلقلياية واألقالياية والعاملية

إجراءات قطاع  سياا ال (JCA-AHF) النفاذ والعواال البشرية إاكانيةنشاط التنسيق املشرتك بشأن اهاة وعال  ج(
واألنشطة اليت تقوم هبا، واع مجيع الوكاالت املتخصصة  خرىتقييس االتصاالت لتعزيز التعاون اع انظاات األام املتحدة األُ 

لألام املتحدة، ان أجل إذكاء الوعي بشأن قابلية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت ضان إطار التقييس، وتدابري 
 ؛نشاط التنسيق املشرتك بشأن قابلية النفاذ والعواال البشريةتصاالت الرااية إىل دعم قطاع تقييس اال

القضايا املرتبطة بالعواال البشرية  ، بشأن(ITU-T) تقييس االتصاالتلقطاع  24/16إطار املسألة  يف الدراسات اجلارية ( د
التوصيات والورقات  يف احلاجة إىل إدراج العواال البشرية ، اع اراعاةأجل حتسني نوعية احلياة عن طريق االتصاالت الدولية ان

 ؛التقنية
النفاذ إىل األنظاة واخلداات املتعددة  بشأن ،قطاع تقييس االتصاالتل 26/16إطار املسألة  يف الدراسات اجلارية ( ه

السن واألشخاص ذوي اإلعاقة إىل  كبارالتوجيهية لنفاذ   املبادئ بشأن ITU-T F.790ذلك التوصية احلديثة  يف الوسائط مبا
 االتصاالت؛

 األشخاص ذوي اإلعاقةنفاذ  ، بشأن(ITU-D) االتصاالتتناية قطاع  يف 7/1إطار املسألة  يف الدراسات اجلارية ( و
 ؛/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالتإىل خداات االتصاالتوذوي االحتياجات احملددة 

 االتصاالت جلاعية( 2015)جنيف،  ITU-R 67 للقرار وفقاً  (ITU-R)قطاع االتصاالت الراديوية  يف العال اجلاري ( ز
 االتصاالت/تكنولوجيا بشأن نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص ذوي االحتياجات احملددة إىل ،(RA) الراديوية
 واالتصاالت؛ املعلواات

اراعاة " :بشأناالحتاد  يف للجان الدراسات (TSAG)الدليل الذي أصدره الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت  (ح
 ؛"إعداد التوصيات يف احتياجات املستعالني النهائيني

ورة التنسيق املشرتك بشأن النفاذ والعواال البشرية ألغراض التوعية وتقدمي املشإطار نشاط  يف املهام املكلَّف هبا (ط
 الشبكي؛ والتوصيلواملساعدة والعال املشرتك والتنسيق 
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ادير اكتب  برعاية ،(IGF) نتدى إدارة اإلنرتنتمل (DCAD) الدينااي بشأن النفاذ واإلعاقة نشاط التحالف (ي
الدينااي بشأن النفاذ واإلعاقة ألغراض تعظيم  والتحالفالشراكة بني قطاع تقييس االتصاالت و (TSB) تقييس االتصاالت

 ؛ان خالل اإلنرتنتاملتوفرة قطاعات اجملتاع العاملي نتيجة لالتصاالت اإللكرتونية واملعلواات اليت يستفيد انها مجيع املنافع 

واملعين بقضايا السياسات العااة الدولية املتعلقة  للاجلسالعال التابع األنشطة اليت يقوم هبا فريق  (ك
 ،إىل اإلنرتنتاحملددة االحتياجات وذوي اإلعاقة  بشأن نفاذ األشخاص ذوي (CWG-Internet) باإلنرتنت

 اعتبارها يف وإذ تضع
كل اا ان أشكال يعانون ان شان سكان العامل  أكثر ان اليار نساة أن تقديرات انظاة الصحة العاملية تشري إىل أن أ ( 

 حياهتم اليواية، وأن ان املنتظر أن تزداد اإلعاقات يف اليون تقريبًا يواجهون صعوبة شديدة 200اإلعاقة؛ وأن ان بني هؤالء 
 صفوف هذه الشرحية ان السكان؛ يف املستقبل بسبب ارتفاع أعداد السكان ان كبار السن وألن خطر اإلعاقة أكرب يف

ذوي عل  حقوق اإلنسان يعرتف بأن األشخاص  هنج يقومان انظور الصحة والرفاه إىل أن األام املتحدة انتقلت  ب(
األشخاص هؤالء هدف اشاركة  ويشالإعاقتهم،  حبكمهم أناس قبل كل شيء وأن اجملتاع يضع حواجز أاااهم اإلعاقة 

 ؛( ملؤمتر املندوبني املفوضني(2014بوسان،  يف )املراَجع 171)القرار  اجملتاع يف اشاركة كاالة

أن تعظيم إاكانات النفاذ إىل خداات االتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت وانتجاهتا ووحداهتا الطرفية  (ج
ذلك األشخاص ذوو  يف ، مبااألشخاصمجيع  ان جانبواستخدااها ان خالل التصايم العاملي سيزيد ان استعااهلا 

 اإليرادات؛ إىل زيادة ي، مما يؤداإلعاقة وكبار السن

الذي اعتاد اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، طلب  (UNGA) لجاعية العااة لألام املتحدةل 61/106قرار الأن  ( د
( "... أن يطبق تدرجييًا اعايري وابادئ توجيهية تتيح االستفادة ان تسهيالت وخداات انظواة 5الفقرة  األاني العام )يف ان

 ؛إصالح املباين"بأعاال االضطالع  يف سياا اع اراعاة األحكام ذات الصلة ان االتفاقية، ال ،األام املتحدة

 أمهية التعاون بني احلكواات والقطاع اخلاص واملنظاات ذات الصلة لرتويج إاكانيات النفاذ بتكلفة اعقولة؛ ( ه

االحتياجات احملددة إىل  اإلعاقة واألشخاص ذوي ذوينفاذ األشخاص قرار مجعية االتصاالت الراديوية بشأن  ( و
 االتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت،

 إىل األذهان تعيدوإذ 
(: "وسنسع  2005املرحلة الثانية ان القاة العاملية جملتاع املعلواات )تونس،  يف الصادر، ان التزام تونس 18الفقرة  أ ( 

ذلك  يف نفاذًا شاااًل وانصفًا ويسري التكلفة ان أي اكان، مباواالتصاالت دون كلل لتعزيز النفاذ إىل تكنولوجيا املعلواات 
فوائد تكنولوجيا لاإلعاقة، لضاان التوزيع العادل ذوو جلايع البشر، خاصة  ،التصاياات العاملية والتكنولوجيات املساعدة

 ؛1الت بني اجملتاعات، ..."املعلواات واالتصا

( الذي يؤكد عل  احلاجة إىل أنظاة 2007األشخاص املعوقني ملواجهة التسونااي )فوكت،  تأهبإعالن فوكت عن  ب(
لكوارث باستخدام تسهيالت االتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت، وإدارة التصدي لحاالت الطوارئ  يف شاالة لإلنذار
 اسجلة امللكية؛افتوحة وغري عاملية ري استناداً إىل اعاي

 ،(ITR) ان لوائح االتصاالت الدولية 12 املادة (ج

                                                      
؛ وبرنااج عال 20و 18؛ والتزام تونس، الفقرتان 23و 12و و(و (ه 9؛ وخطة عال جنيف، الفقرات 30و 13إعالن ابادئ جنيف، الفقرتان  1

 .(هو ج( 90تونس بشأن جمتاع املعلواات، الفقرتان 



 3 07القرار  – 2016الجمعية العالمية لتقييس االتصاالت،  

 احلسبان يف وإذ تأخذ
 سد الفجوة التقييسية بني البلدان النااية والبلدان املتقداةبشأن ( هلذه اجلاعية، 2016احلاااات،  يف )املراَجع 44القرار  ( أ 

 قطاعات االحتاد الثالثةبشأن تعزيز التنسيق والتعاون فياا بني هلذه اجلاعية،  (2016 احلاااات، يف )املراَجع 18 والقرار
 املشرتك؛ املسائل ذات االهتاام يف
االجتااع السابع  يف املتفق عليه ،احتياجات املستعالني واعتباراهتم واشاركتهم )املراَجع( بشأن GSC 17/26القرار  (ب

 (؛2013كوريا، مجهورية   جيجو،املعايري )عشر للتعاون العاملي بشأن 
والتابع للجنة  (ISO/IEC JTC1 SWG-Accessibility)العال اخلاص املعين بالنفاذ الصادرة عن فريق املنشورات  (ج

تقنية الدولية، إضافة إىل عال أفرقة املشاريع ذات بني املنظاة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهر  (JTC 1)التقنية املشرتكة 
إطار اجلهود اجلارية  يف ، ان أجل حتديد احتياجات املستعالني ووضع قائاة جرد شاالة باملعايري احلالية،376 الصلة بالوالية

 العال لوضع اعايري جديدة؛ لتحديد اجملاالت اليت يلزم فيها إجراء البحث أو
)تشفري الوسائط املتعددة وأنظاتها وتطبيقاهتا(، اليت هي جلنة لقطاع تقييس االتصاالت  12أنشطة جلنة الدراسات  ( د

، وجلنة نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالتجمال إاكانية  يف الدراسات الرئيسية
 التشغيلية لتوفري اخلداات وإدارة االتصاالت( املعنية باجلزء املتعلق بالعواال البشرية؛ )اجلوانبلقطاع تقييس االتصاالت  2 الدراسات

 ETSI TC HFو IEC TC 100و JTC1 SC35و ISO TC 159األنشطة املتعلقة بوضع اعايري جديدة )اثل  ( ه
 اثاًل(؛ ISO 9241-171عيار امل(، وتنفيذ وحتديث املعايري القائاة )W3C WAIو
وضع  ذلك يف مبا ،(G3ICT) املبادرة العاملية لتكنولوجيا املعلواات واالتصاالت الشاالةو  لالحتاد املشرتكة اجلهود ( و

 ؛واالتصاالت املعلواات تكنولوجيا إىل النفاذ إلاكانية الناوذجيةالسياسات 
(، 2014 )نوفارب واالتصاالت املعلواات تكنولوجيا إىل النفاذ اكانيةالناوذجية إل سياساتال عن الصادر التقرير ( ز
بشأن  والتقرير، (2011 ديسارب 3تقرير "تيسري النفاذ إىل التلفزيون" مبناسبة اليوم العاملي لألشخاص ذوي اإلعاقة )إصدار و 
 النفاذ إاكانية سياسات أدوات وجماوعة(، 2012 اإلعاقة إىل اهلواتف واخلداات املتنقلة )أغسطس ذوينفاذ األشخاص  إتاحة"

 ؛(2010 )فرباير اإلعاقة ذوي لألشخاص اإللكرتوين
ذوي التوجيهية واملعايري املتعلقة بنفاذ األشخاص  املبادئاإلقلياية والوطنية إلعداد واراجعة الدولية و اجلهود خمتلف  (ح

 نسبة إليهم،إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت، وادى توافقها وإاكانية استخدااها بالاإلعاقة 

 تقـرر
 ،املسائل ذات الصلة عل أولوية عالية للعال  إعطاء االتصاالت تقييس لقطاع 16جلنة الدراسات  تواصلأن  1

إاكانية النفاذ إىل  خبصوصاملبادئ التوجيهية  بشأندليل جلان دراسات قطاع تقييس االتصاالت و  ،ITU-T F.790 والتوصية
اصطلحات وتعاريف بشأن إاكانية : ITU-T F.791 والتوصية اإلعاقة، ذوي واألشخاص السن كبارأجل   اناالتصاالت 

 ؛النفاذ
 املعايري صياغةذلك  يف عالها، مبا يف العامليقطاع تقييس االتصاالت جوانب التصايم لدراسات لتراعي جلان ا أن 2
 تدابري اع ،وكبار السن اإلعاقة ذوو األشخاص فيهم مبن األشخاص، بكل اخلاصة واإلجراءات اخلداة، ولوائح التاييزية، غري

 ؛املستعالني حلااية شاالة
ان متكِّن  اليتيس االتصاالت ان القائاة املرجعية اخلاصة بالنفاذ إىل االتصاالت يتق قطاع دراسات جلان كل  تستفيد أن 3

 ؛ابادئ التصايم العاملي وإاكانية النفاذ تنفيذ
اا تبذله جلان الدراسات املسؤولة عن إاكانية النفاذ إىل تكنولوجيا  يف احملرز عقد ورشة عال لإلبالغ عن التقدم 4

 املعلواات واالتصاالت ان جهود وحتققه ان نتائج قبل عقد اجلاعية العاملية املقبلة لتقييس االتصاالت،
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 تكلف ادير اكتب تقييس االتصاالت
 ر؛بأن يرفع تقريراً إىل جملس االحتاد عن تنفيذ هذا القرا 1
جمال  يف برنااج تدريب داخلي عل  استوى االحتاد لألشخاص ذوي اإلعاقة ان ذوي اخلربة وضع يف يسهمأن ب 2

عالية وضع املعايري وإلذكاء الوعي  يف لبناء القدرات بني األشخاص ذوي اإلعاقة وذلكتكنولوجيا املعلواات واالتصاالت 
 تقييس االتصاالت بشأن احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة؛ قطاعداخل

"ابادئ توجيهية لعقد اجتااعات تتيح إاكانية النفاذ"  FSTP-AM بأن يستعال قطاع تقييس االتصاالت الورقة التقنية 3
القتضاء االجتااعات للجايع" حسب ا يف "ابادئ توجيهية لدعم املشاركة عن بُعد FSTP-ACC-RemPart والورقة التقنية

 لتاكني األشخاص ذوي اإلعاقة ان حضور اجتااعات االحتاد وأحداثه،
 إىل تدعو ادير اكتب تقييس االتصاالت

جمال االتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت لنشرها بني  يف أن حيدد ويوثق أاثلة ألفضل املاارسات بشأن النفاذ 1
 االحتاد وأعضاء القطاع؛ يف الدول األعضاء

إجراء تغيريات عند االقتضاء، طبقاً  يف وأن ينظرأن يستعرض النفاذ إىل خداات وارافق قطاع تقييس االتصاالت،  2
، وأن (UNCRPD)اتفاقية األام املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بشأن ، 61/106لقرار اجلاعية العااة لألام املتحدة 

 لس عن هذه املسائل؛اجمليقدم تقريراً إىل 
سياا  ب تناية االتصاالت، الاكتادير اكتب االتصاالت الراديوية و ادير األنشطة املتعلقة بالنفاذ اع  يف يتعاون أن 3

يتعلق بنشر الوعي مبعايري النفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت وتعايم هذه املعايري، وتقدمي تقرير بالنتائج  فياا
 إىل اجمللس حسب االقتضاء؛

األنشطة املتعلقة بالنفاذ اع قطاع تناية االتصاالت وأن يعد بوجه خاص برااج ان شأهنا متكني البلدان  يف أن يتعاون 4
 باستخدام خداات االتصاالت بصورة فّعالة؛ ذوي اإلعاقةالنااية ان إدخال خداات تساح لألشخاص 

األعاال  احلسبان يف لضاان أن تؤخذ، ال سياا ىخر أن يعال بالتعاون والتنسيق اع انظاات وكيانات التقييس األُ  5
 ل جتنب ازدواجية العال؛جان أ ، وذلكالنفاذإاكانية جمال  يف اجلارية

احلسبان  يف لضاان أن تؤخذ املناطقمجيع  يف املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقةنظاات املأن يعال بالتعاون والتنسيق اع  6
 اسائل التقييس؛مجيع  يف احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة

 خرى، وسائر وظائف التنسيق األُ (JCA-AHF) نشاط التنسيق املشرتك بشأن إاكانية النفاذ والعواال البشرية يواصلأن  7
إعداد  يف يتعلق بإاكانية النفاذ، ملساعدة املدير فيااداخل قطاع تقييس االتصاالت بشأن إاكانية النفاذ ووظيفة إسداء املشورة 

 ؛استعراض خداات قطاع تقييس االتصاالت وارافقه تقرير عن نتائج
االجتااعات اليت يعقدها قطاع تقييس االتصاالت بغية تشجيع اشاركة  يف استخدام اوارد إاكانية النفاذ يف أن ينظر 5

 عالية التقييس، يف األشخاص ذوي اإلعاقة
 تكلف الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت

 إعداد التوصيات"؛ يف االحتاد "اراعاة احتياجات املستعالني النهائينيمبراجعة دليل جلان دراسات  1
مجيع الربجميات واخلداات واملقرتحات اجلديدة اليت متكِّن  تنفيذجهودها املعنية  يف بالطلب إىل جلان الدراسات بأن تيسر 2

بفعالية خداات االتصاالت/تكنولوجيا لة بالعار، ان أن يستخداوا املتصاإلعاقة ذوو ذلك  يف األشخاص ذوي اإلعاقة، مبا
واملبادئ التوجيهية اخلاصة باحتياجات املستعالني النهائيني، لكي تشال حتديدًا احتياجات األشخاص  املعلواات واالتصاالت،

جلان  انو بتحديث الدليل عل  أساس انتظم، اعتاادًا عل  اسامهات ان الدول األعضاء وأعضاء القطاع و ذوي اإلعاقة، 
 ،، حسب االقتضاءقطاع تقييس االتصاالتسات درا
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 إىل تدعو الدول األعضاء وأعضاء القطاع
النفاذ إىل إاكانية تعزيز  ان أجل ُأخرىآليات  توجيهية أو ابادئوضع  يف أطرها القانونية الوطنية، ضان ،أن تنظر 1

 استخدااها؛ وإاكانيةوتوافقها واطاريفها خداات االتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت وانتجاهتا 
ان لتاكني األشخاص الذين يعانون  2ذلك خداات ترحيل االتصاالت يف ، مبابرااج خداات أو إدخال يف أن تنظر 2

ان الناحية الوظيفية خلداات االتصاالت املقداة  اكافئةان استخدام خداات اتصاالت  والكالمالساع  يف صعوبات
 ؛عاليةبف اإلعاقة ذويلألشخاص غري 

االتصاالت وتناية تقييس و الراديوية قطاعات االتصاالت  يف الدراسات املتعلقة بالنفاذ يف أن تشارك بصورة فّعالة 3
جتارهبم ووجهات  اراعاةعالية التقييس لضاان  يف االتصاالت، وأن تشجع وتنهض بالتاثيل الذايت لألشخاص ذوي اإلعاقة

 ؛دراساتمجيع أعاال جلان ال يف وآرائهمنظرهم 
 واراقبة تنفيذه؛ 70 تعيني جهات اتصال ان أجل القرار يف أن تنظر 4
أن تشجع توفري خطط خداة اتاايزة واعقولة التكاليف لألشخاص ذوي اإلعاقة لزيادة إاكانية نفاذهم واستخدااهم  5

 لالتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت؛
االتصاالت لزيادة إاكانية النفاذ واالستخدام أاام األشخاص ذوي أن تشجع وضع تطبيقات ملنتجات واطاريف  6

 اإلعاقات البصرية والساعية والنطقية وغريها ان اإلعاقات البدنية والعقلية؛
جلان الدراسات  يف تنفيذ النتائج احملققة يف العال والنظر يف أن تشجع انظاات االتصاالت اإلقلياية عل  املسامهة 7

 هذا املوضوع؛وورش العال بشأن 
 أن تشجع دوائر الصناعة عل  اراعاة الساات القابلة للنفاذ عند تصايم أجهزة االتصاالت وخدااهتا. 8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
والكالم( ان التفاعل عن طريق إتاحة التقارب  واإلشارةترحيل االتصاالت متكن استخداي خمتلف أساليب االتصاالت )اثل النص  خداات 2

 بني خمتلف أساليب االتصال، ان خالل التدخل البشري عادة.
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