
هذه إحاطة مبعلومات أساسية الغرض منها تيسري عمل وسائل اإلعالم وينبغي أال تُعترب 
معلومات شاملة وال أن تُعترب بياناً رمسياً عن أنشطة االحتاد.

اطلعوا على مزيد من املعلومات عن أنشطة االحتاد 
الدويل لالتصاالت يف مدونة االحتاد اإللكرتونية: 
http://itu4u.wordpress.com3/1

قابلية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: 
تحقيق اتصاالت متكافئة للجميع

يعيش حنو %15 من سكان العامل - أو مليار نسمة تقريباً يف العال م - بشكل ما من أشكال اإلعاقة. 
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مثل اهلواتف احملمولة واألجهزة املوصولة باإلنرتنت والتلفزيون، إىل 
جانب تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة للنفاذ، توفر لذوي اإلعاقة وسيلة للتفاعل 

مع العامل بشكل يتجاوز القيود املادية اليت تفرضها عليهم إعاقاهتم.

وميكن لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القيام بدور رئيسي يف إزالة العديد من العوائق اليت 
حتد من نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل اخلدمات العامة مثل الصحة والتعليم واملعلومات وتقلل من 

فرص دخوهلم سوق العمل وتالشي فرصهم يف املعيشة املستقلة.

 بيد أنه لضمان استفادتنا من كامل إمكانات التكنولوجيات اجلديدة، يتعني تصميم خدمات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطبيقاهتا حبيث تراعي احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة على أن 
تكون قضايا قابلية النفاذ يف البال على الدوام - ويتحقق ذلك بصورة منوذجية بالتعاون مع املنظمات 

اليت متثل األشخاص ذوي اإلعاقة.

وتشري تقديرات االحتاد الدويل لالتصاالت أن جزءاً ضئياًل فقط من األشخاص ذوي اإلعاقة هو من 
يستفيد حالياً من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة للنفاذ، وأن التكلفة االقتصادية لكثري من 

هذه التكنولوجيات تعد عائقاً أساسياً لزيادة استخدامها يف العامل النامي.

كما يوجد نقص يف املعايري التقنية اليت تتيح للمطورين االستفادة من اقتصادات احلجم الكبري يف 
العامل عند تطوير أجهزة وتطبيقات ميكن أن تفيد املعوقني. واألكثر من ذلك أن معظم احملتوى 
اإللكرتوين ال يتاح إالّ جبزء يسري من آالف اللغات الناطقة ولغات اإلشارة املستخدمة يف العامل.

وبوصفه وكالة األمم املتحدة املسؤولة عن توصيل العامل، يعمل االحتاد بنشاط من أجل ضمان أن يتم 
تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بأسلوب جيعلها قابلة للنفاذ وميسورة للجميع.

ويف جمال التقييس التقين، يوفر االحتاد حمفاًل حمايداً لوضع وتوحيد املعايري الدولية وتسهيل إشراك اخلرباء 
من القطاع اخلاص ومن مراكز البحوث والتطوير ومن جمموعات اجملتمع املدين من مجيع أحناء العامل 

من خالل جلان دراساته التقنية.

ففي قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد، تعد جلنة الدراسات 16: الوسائط املتعددة، لقطاع تقييس 
االتصاالت، جلنة الدراسات الرئيسية يف جمال قضايا قابلية نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت، واملسؤولة عن االبتكارات مثل التوصية ITU-T E.161 اليت شهدت إضافة جهات 
تصنيع األجهزة يف مجيع أحناء العامل “نتوء” مرتفع على املفتاح رقم 5 ملساعدة ذوي اإلعاقة البصرية.

 معلومات عامة
عن االتحاد الدولي لالتصاالت

التحدي: عدم القدرة على 
رؤية الشاشة والتنقل بين 
المواقع اإللكترونية

احللول
قارئات الشاشات للحواسيب 	 

واهلواتف احملمولة
حمول: لتحويل املعلومات إىل 	 

كالم أو إىل شاشة عرض برايل
قارئات شاشات قائمة على 	 

اإلشارة بالنسبة لألجهزة اللوحية 
واهلواتف املزودة بشاشات باللمس

الوامسات باللمس وتغذية 	 
مرتدة باللمس و/أو مسموعة

أحجام حروف قابلة للتغيري	 
وظيفة حتويل نص إىل كالم	 

مكربات للشاشات	 
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ويف جمال التقييس التقين، يوفر االحتاد حمفاًل حمايداً لوضع وتوحيد املعايري الدولية وتسهيل إشراك اخلرباء 
من القطاع اخلاص ومن مراكز البحوث والتطوير ومن جمموعات اجملتمع املدين من مجيع أحناء العامل 

من خالل جلان دراساته التقنية.

ويقوم االحتاد أيضاً، من منظور أوسع، بدور رئيسي كمناصر عاملي لتعميم استخدام »مبادئ التصميم 
الشامل« لضمان إدراج اإلعاقة يف مجيع أعمال التطوير اجلارية. وإىل جانب ذلك، سيقوم فريق املقرر 

املشرتك بني القطاعات املعين بقابلية النفاذ إىل وسائط اإلعالم السمعية البصرية )IRG-AVA( بدراسة 
املوضوعات املتعلقة بقابلية النفاذ إىل وسائط اإلعالم السمعية البصرية ووضع مشاريع توصيات 

من أجل “أنظمة نفاذ” ميكن استعماهلا يف التلفزيون العادي والكبلي وتلفزيون اإلنرتنت وتلفزيون 
بروتوكول اإلنرتنت.

ويعمل قطاع االتصاالت الراديوية )ITU-R( باالحتاد على أنظمة تلفزيون وراديو رقمية جديدة لزيادة 
نفاذ ذوي اإلعاقة مع حتقيق تقدم يف تطوير مساعدات السمع الالسلكية يف فرقة العمل 5A لقطاع 

االتصاالت الراديوية.

ويف قطاع تنمية االتصاالت )ITU-D( باالحتاد، جيري الرتكيز على املشاركة الشعبية وبناء الوعي وتبادل 
املعلومات. وأهنت جلنة الدراسات 1 لقطاع تنمية االتصاالت مؤخراً عماًل هاماً بشأن نفاذ األشخاص 
ذوي اإلعاقة وذوي االحتياجات اخلاصة إىل خدمات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 

فعلى مستوى املكتب، وضع مكتب تنمية االتصاالت جمموعة أدوات إلكرتونية للمطورين ومواد 
للتدريب العملي وتقارير من بينها تقرير جعل اهلواتف واخلدمات املتنقلة قابلة للنفاذ وتقرير جعل 

التلفزيون قابل للنفاذ والنهوض بتبادل أفضل املمارسات بشأن السياسات والتشريعات واملمارسات 
على اخلط ومن خالل جمموعة من ورش العمل/املنتديات اإلقليمية اليت تعقد يف مجيع أحناء العامل 

باللغات احمللية. وسيشمل عمل قطاع تنمية االتصاالت يف املستقبل إطالق منوذج للسياسات ميكن 
للحكومات أن تستعمله لتشجيع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القابلة للنفاذ من خالل عملية 

وضع السياسات العامة.

وإىل جانب عمل القطاعات، يعمل االحتاد أيضاً مع الفتاة األيرلندية جوان أوريوردان من أجل تطوير 
روبوت رائد يتمحور حول قابلية النفاذ. وعلى الرغم من أهنا واحدة من سبع أفراد فقط يف العامل 
ولدوا مصابون مبرض Total Amelia Syndrome فإن افتقار جوان لألطراف مل يكسر إرادهتا بفضل 

قدرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على جلب العامل يف متناوهلا. وقد أدت كلمة جوان املوحية 
يف حدث اليوم العاملي للفتيات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذي نظمه االحتاد الدويل 
لالتصاالت يف نيويورك يف 2012 إىل مشروع جتريب ي ملهندسني من كلية ترينييت يف دبلن، كشفوا عن 
تصميم جتريب ي لروبوت لقابلية النفاذ أطلق عليه اسم رويب، أمام االجتماع التاسع للجنة اإلذاعة يف 
دبلن يف مارس 2014. وقد جذب املشروع متوياًل إضافياً من املفوضني، الرئيس بول كاغامي، رواندا 

وكبري املسؤولني التنفيذيني بشركة Digicel، دينيس أوبراين، ومن املتوقع الكشف عن منوذج متقدم من 
هذا الروبوت خالل 18-24 شهراً.

التحدي: عدم القدرة على 
سماع الطرف المنادي 
أو النفاذ إلى خدمات 
الطوارئ
احللول

ضبط جهارة الصوت 	 
ومكربات الصوت

خدمات الرتحيل	 
خدمات ترحيل الفيديو	 

 	 SMS خدمتا الرسائل القصرية
MMS والرسائل املتنقلة

وسائل تنبيه مرئية أو بذبذبات	 
سجالت املهاتفات	 

التوافق مع املساعدات 	 
السمعية

العرض النصي للحوار فيديويا/	 
تلفزيونيا 

لغة اإلشارة	 
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هذه إحاطة مبعلومات أساسية الغرض منها تيسري عمل وسائل اإلعالم وينبغي أال تُعترب 
3/3معلومات شاملة وال أن تُعترب بياناً رمسياً عن أنشطة االحتاد.

التعاون مع األمم المتحدة
واالحتاد شريك فّعال يف اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )CRPD(، وهي صك 

دويل ملزم قانوناً يلزم املوقعني عليه ببناء جمتمع شامل لألشخاص ذوي اإلعاقة. واالتفاقية اليت صدقت 
عليها 147 دولة تعد أول معاهدة حلقوق اإلنسان يف القر احلادي والعشرين. ويساهم االحتاد من 

خالل خرباته وتروجيه الفّعال يف تنفيذ هذه املعاهدة، خاصة املادة 9 )قابلية النفاذ(.

ومن أمثلة هذه املسامهات املبادرة اليت أطلقها االحتاد مع جلنة النطاق العريض واملبادرة العاملية 
 Telecenter.org والتحالف الدويل لإلعاقة ومنظمة )G3ICT( لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الشاملة
وميكروسوفت واليونسكو جلمع مسامهات خلرباء من 55 بلداً إلعداد تقييم بشأن كيفية زيادة تسخري 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل النهوض بالتنمية االجتماعية واالقتصادية لألشخاص ذوي 
اإلعاقة. وبرزت نتائج هذا العمل يف التقرير “فرصة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إلطار تنمية 

شامل لإلعاقة” الذي صدر يف سبتمرب 2013 يف افتتاح اجلمعية العامة لألمم املتحدة.

االتحاد الدولي لالتصاالت منظمة قابلة للنفاذ
يعمل االحتاد من أجل أن يصبح منظمة أكثر قابلية للنفاذ بالنسبة ملوظفيه واملندوبني واجلمهور 

عامة وذلك من خالل سياسة قابلية النفاذ لالحتاد اليت تعمل على إزالة عوائق قابلية النفاذ يف مجيع 
خدمات االحتاد.

وإنه اللتزام كامل لالحتاد جبلب املنافع التمكينية ألحدث التكنولوجيات للجميع ويف كل مكان.

وميكن االطالع على مزيد من املعلومات عن أنشطة االحتاد بشأن قابلية النفاذ إىل تكنولوجيا املعلومات 
www.itu.int/accessibility واالتصاالت، ب ما يف ذلك التقارير املشار إليها يف هذا القسم على

التحدي: عدم القدرة على 
استخدام الشفاه وثني 
األصابع والضغط/تحريك 
المفاتيح 

احلل
التمييز الصويت لتنشيط أوامر 	 

صوتية للحواسيب واهلواتف
النصوص اجلاهزة	 

تطبيقات ضد االهتزاز	 
لوحات مفاتيح/فأرات مكيفة 	 
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