
إتاحة النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة

تشير التقديرات إلى أن أكثر من بليون شخص أي حوايل 15% من جمموع سكان العامل يعانون من نوع من 
أنواع اإلعاقة البدنية أو اإلدراكية1. وتعيش نسبة مئوية عالية يف البلدان النامية، يف حني أن عدد السكان 

املسنني يتزايد بسرعة يف أماكن أخرى. وبغية حتقيق جمتمع معلومات شامل حقاً، جيب أن يكون كل فرد قادراً 
على استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بكل ثقة. وهذا يعين أن حتسني “إمكانية النفاذ” إىل 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جيب أن حيتل الصدارة يف جدول أعمال مقدمي اخلدمات واألجهزة.

واقترُح أن تضاف مادة جديدة تشمل هذه املسألة إىل لوائح االتصاالت الدولية لدى استعراضها يف املؤمتر 
العاملي لالتصاالت الدولية لعام WCIT 2012( 2012(. وستشجع هذه املادة اجلديدة احلكومات الوطنية على 

توفري اخلدمات العاملية لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت استناداً إىل املعايري التقنية اليت تضمن 
إمكانية النفاذ. وهذا ما يتماشى مع املادة 9 من اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة اليت 
تشجع استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتمكني اجلميع من املشاركة التامة يف اجملتمع على قدم 

املساواة مع اآلخرين.
وهذا اهلدف هو أيضاً إحدى أولويات االحتاد الذي يعمل على هذه املسألة من خالل الفريق املتخصص املعين 

بقابلية النفاذ إىل الوسائط السمعية املرئية مثاًل الذي مت تشكيله حتت رعاية جلنة الدراسات 16 لقطاع تقييس 
االتصاالت باالحتاد2. وتشمل األنشطة األخرى يف القطاع تقييس خدمات التحيل ملساعدة الصم على استخدام 

االتصاالت. وأصدر القطاع أيضاً القائمة املرجعية إلمكانية النفاذ إىل االتصاالت اليت تساعد اخلرباء الذين يقومون 
بتطوير املعايري التقنية على مراعاة احتياجات أولئك الذين ال يتمتعون إال بنفاذ حمدود.

ويركز العمل الذي يضطلع به قطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تنمية االتصاالت باالحتاد على مواضيع من 
قبيل العرض النصي للبث التلفزيوين وأنظمة االتصاالت الالسلكية لألشخاص الذين يعانون من ضعف السمع 

ودعم مبادرات التدريب وتبادل املعلومات بشأن أفضل املمارسات يف جمال إمكانية النفاذ. وإضافة إىل ذلك، مت 
تطوير “جمموعة أدوات بشأن إمكانية النفاذ اإللكتوين واالحتياجات من اخلدمة بالنسبة لألشخاص ذوي 

اإلعاقة” لتوفري التوجيه لواضعي السياسات واملنظمني3. 
ومت أيضاً االعتاف باألمهية احملورية لإلنتنت. ويف 2007، يف االجتماع الثاين ملنتدى إدارة اإلنتنت، نظم 

االحتاد ورشة عمل بشأن إمكانية النفاذ يف التكنولوجيات الناشئة والويب، مجعت بني خرباء من مجيع  أحناء العامل. 
وأدت إىل تشكيل التحالف الدينامي املعين بإمكانية النفاذ واإلعاقة الذي يرمي إىل ضمان إدراج هذا املوضوع يف 

املناقشات الرئيسية املتعلقة باإلنتنت.
–––––––
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