
 

 

 ITU-R 67 القرار
 نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص ذوي االحتياجات المحددة

 إلى االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
(2015) 

 (،2015االتصاالت الراديوية )جنيف، إن مجعية 

 ذّكرتإذ 
 ؛(ITR) من لوائح االتصاالت الدولية 8Bباملادة  أ ( 

 ةنفاذ األشخاص ذوي اإلعاق بشأن إمكانية ،( للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت2012ديب،  مراَجع يفال) 70 القرارب ب(
املبادرات و  الدراساتاإلطار التنظيمي احلايل و إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، و  وذوي االحتياجات احملددة

جلنة خاصة  له، التابعة جلان الدراساتو  (ITU-T) اليت يضطلع هبا قطاع تقييس االتصاالت باالحتادالشأن  اجلارية هبذا واألحداث
 ؛(JCA-AHF) التنسيق املشرتك بشأن إمكانية النفاذ والعوامل البشرية بالتعاون مع نشاط ،16 الدراسات وجلنة 2 الدراسات

بالوثيقة اخلتامية لالجتماع رفيع املستوى الذي عقدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة على مستوى رؤساء الدول واحلكومات  ج(
والذي جاء حتت عنوان "فرص تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ،(HLMDD) بشأن اإلعاقة والتنمية 2013 سبتمرب لعام 23 يف

اإلعاقة  وبد أن تشمل اجلميع حيث يكون األشخاص ذو  لتنمية"، والذي أكد على أن التنمية الإطار شامل ل - بالنسبة إىل املعوقني
 سواء؛ حدفاعلني ومستفيدين على 

نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل بشأن  ملؤمتر املندوبني املفوضني (2014، بوسان مراَجع يفال) 175 القرارب د (
بار االعت الذي تقرر فيه أن يؤخذ يفذلك اإلعاقة املتصلة بالعمر،  مبا يف (ICT) واالتصاالتاالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 

 ؛الدويل لالتصاالت من عمل األشخاص ذوو اإلعاقة فيما يقوم به االحتاد
فيه  ي حددتللمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت بشأن املبادرات اإلقليمية، والذ (2014ديب،  مراَجع يفال) 17 القرارب ( ه

الفوائد  اغتنام تتمثل يف قضية مشرتكة األوروبية والبلدان (CIS) الدول املستقلة وكومنولثوآسيا واحمليط اهلادئ بلدان املنطقة العربية 
االتصاالت/تكنولوجيا ألشخاص ذوي اإلعاقة إىل خدمات ا نفاذالتكنولوجيات اجلديدة وضمان  اليت جتلبها

 ؛واالتصاالت املعلومات
نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة  بشأن ،( للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2014ديب،  مراَجع يفال) 58 القرارب ( و

 ،بالعمر ذلك نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة املتصلة مبا يف (ICT) تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل

 على ؤكدتوإذ 
ورؤية احلدث الرفيع  القمة نتائجبشأن تنفيذ  (WSIS+10) القمة العاملية جملتمع املعلومات بعد مضي عشر سنوات بيان أ ( 

الذي  WSIS+10 الذي اعتمد يف احلدث رفيع املستوى، 2015 بشأن القمة العاملية جملتمع املعلومات بعد WSIS+10 املستوى
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لديها القدرة على أن تكون وسيلة متكينية البيان: " جاء يف حيث ،(2014 االحتاد )جنيف، نسقه

. وينبغي أن يُعرتف بتكنولوجيات املعلومات 2015 بعد رئيسية للتنمية وعنصراً هاماً من حلول التنمية املبتكرة يف برنامج التنمية ملا
زايدة للمحتوى النمو االقتصادي يف سبيل حتقيق التنمية، مع مراعاة األمهية املت واالتصاالت اعرتافاً تاماً كأدوات لتمكني الناس وحتقيق

 ؛"املؤاتية ارات والبيئة التمكينيةاملناسب وامله
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 ؛الثالثة حادالتا قطاعات بني اجلهود تنسيق اسرتاتيجيةملؤمتر املندوبني املفوضني بشأن  (2014)بوسان،  191 رارقال ب(
 العاملية التنمية أجل من 2020 يف التوصيل ( ملؤمتر املندوبني املفوضني بشأن برنامج2014)بوسان،  200 رارقال ج(

متكينية  جود بيئاتو تعترب األهداف والغايات العاملية اليت  وضعالذي ، وهو القرار املعلومات واالتصاالت تكنولوجيا/لالتصاالت
 ؛املالع يف مجيع أحناء ضرورياً  االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىلألشخاص ذوي اإلعاقة ا نفاذلضمان 

 ؛االتصاالت خدمات مستهلكي/مستعملي محاية ملؤمتر املندوبني املفوضني بشأن (2014)بوسان،  196 رارقال د (
، بالكامل موصل لعامل متهيداً  األشياء إنرتنت تيسري ملؤمتر املندوبني املفوضني بشأن (2014)بوسان،  197 رارقال ( ه

 ميكن للخدمات أن تعيد تعريف العالقة القائمة بني الناس واألجهزة، حبيث
 وإذ تدرك

 : من أجل دعم احتياجات ذوي اإلعاقة وذوي االحتياجات(ITU-R) الراديوية قطاع االتصاالت العمل اجلاري يف أ ( 
 :ومحايتهم احملددة

 "أنظمة االتصاالت الالسلكية لألشخاص ذوي اإلعاقة السمعية"؛ بعنوان ITU-R M.1076 التوصية ‘1’
 نطاقي يف لألرض الرقمية التلفزيونية اإلذاعة" بعنوان الراديوية االتصاالت قطاع كتيب  من الصلة ذات األجزاء ‘2’

 السمعية؛ اإلعاقة ذوي لألشخاص الربامج إذاعة تقنيات بشأن ،"VHF/UHF الرتددات
قطاع االتصاالت ل 6 جلنة الدراسات أعمالذلك  اإلعاقة، مبا يف النامجة عنسد الفجوة الرقمية  الرامية إىل املبادرات ‘3’

تصاالت بني قطاعي االتصاالت الراديوية وقطاع تقييس اال مشرتك الراديوية املعنية باإلذاعة وتشكيل فريق مقرر جديد
 ؛(IRG-AVA) ملرئيةبشأن قابلية النفاذ إىل الوسائط السمعية ا

االتصاالت الراديوية بشأن حتسني احلصول على املساعدات السمعية على جلان الدراسات ذات الصلة لقطاع ل اعمأ ‘4’
، واالعرتاف بالعقبات النامجة عن استخدام الطيف دون مراعاة متطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة العاملي الصعيد

 واألشخاص ذوي االحتياجات احملددة؛
إن فاالتصاالت الراديوية اليت ميكنها أن تدعم التطبيقات اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة،  فيما يتعلق خبدماتأنه  ب(

اخلصائ  التقنية دد و على نطاق الرت  تعتمدقد ذ  األجهزة وشروط تعايشها مع التطبيقات األخرى، املعينة هلصائ  جمموعة اخل
 األخرى؛ والتشغيلية

من الدراسات بشأن تنفيذ تكنولوجيات تدعم األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص عو إىل مزيد أن احلاجة قد تد ج(
 االحتياجات احملددة، مع مراعاة اجلوانب الراديوية ذات الصلة، ذوي

 احلسبان يف تأخذوإذ 

أداة  ثلواالتصاالت ميالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات ل احملددةألشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص ذوي االحتياجات ا أن استخدام
 ،يف حياهتم ماستقالليته لتفعيل نحهم فرصةإذ متالشخصية واالجتماعية واالقتصادية،  مأساسية لتنميته
 االتصاالت الراديويةدعوة قطاع  تقرر

شخاص ذوي ألألشخاص ذوي اإلعاقة واا بنفاذ املتعلقة والتوصيات وضع املبادئ التوجيهيةمواصلة إجراء الدراسات والبحوث و إىل 
وثيق ال بالتعاونو "وإذ تدرك" من  ج(و ب(مع مراعاة فقريت  ،التصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتإىل ا احملددةاالحتياجات 

 قطاع تقييس االتصاالت وقطاع تنمية االتصاالت، مع
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 تكلف مدير مكتب االتصاالت الراديوية
زة والتطبيقات ألجهل املستدام التطويريف مديري مكتب تنمية االتصاالت ومكتب تقييس االتصاالت  التعاون معب 1
املعلومات /تكنولوجيا االتصاالتمن أجل االستفادة من ، التكنولوجيات القائمةتوافق التكنولوجيات اجلديدة مع  يعزز مبا

 ؛احملددة اجاتواألشخاص ذوي االحتي ذوي اإلعاقة لصاحل األشخاصواالتصاالت 
رباهتم خمراعاة من أجل كفالة واألشخاص ذوي االحتياجات احملددة ذوي اإلعاقة األشخاص تشجيع وتعزيز متثيل ب 2

 .هبا قطاع االتصاالت الراديوية والنهوضأعمال القيام بووجهات نظرهم وآرائهم عند 


