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  نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة وذوي االحتياجات الخاصة
  إلى خدمات االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  بيان الحالة أو المشكلة  1
العامل يتعايشون مع نوع ما من اإلعاقة. ووفقاً  يف إىل أن مليار شخص (WHO)تشري تقديرات منظمة الصحة العاملية 

ا، يعيش زهاء  البلدان ذات الدخل املنخفض. وتظهر اإلعاقة  ذوي اإلعاقة يفمن األشخاص  80%ملعلومات املنظمة ذا
ع تؤدي متوسط العمر املتوق يف بأشكال ودرجات خمتلفة تتعلق باجلوانب البدنية أو احلسّية أو العقلية. كذلك، فإن الزيادة

م. ومن مث، يرّجح أن يستمر عدد األشخاص الذين يعانون من اإلعاقة   التزايد. يف لدى املسنني إىل اخنفاض ُقُدرا
اجملتمع سياسة عامة لدى الدول األعضاء. واهلدف من هذه السياسة هو توفري  ذوي اإلعاقة يفويُعد إدماج األشخاص 

م  يف على نفس الفرصوي اإلعاقة ذالشروط الضرورية اليت تكفل حصول األشخاص  ذلك شأن باقي  يف العيش شأ
، وهي ال تقتصر على توفري الرعاية الصحية األولية باألشخاص ذوي اإلعاقةالسكان. وقد تطورت السياسة العامة املتعلقة 

أدى تنفيذ السياسة وإعادة تأهيل األشخاص الذين عانوا من اإلعاقة بعد مرحلة الشباب. و ذوي اإلعاقة وتعليم األطفال 
، وحتسني اخلدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل املدن يف املتعلقة باملعوقني إىل إتاحة إمكانية الوصول إىل البنية التحتية

  هلذه الفئة. وباإلضافة إىل ذلك، متثل مبادئ تكافؤ الفرص وعدم التمييز سياسات مشرتكة للدول األعضاء.
 20 ) مبوجب القرار2002رت الدول األعضاء أثناء املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (إسطنبول، وفيما يتعلق باالتصاالت، قر 

) أن ُسُبل احلصول على التكنولوجيات والتسهيالت وخدمات االتصاالت ينبغي توفريها على 2002إسطنبول،   املراَجع يف(
  متييزي. أساس غري

املعلومات واالتصاالت من أجل التطور االجتماعي والثقايف واالقتصادي والسياسي وقد أُقر بضرورة االتصاالت/تكنولوجيا 
، أكد كل من (WSIS)  إطار القمة العاملية جملتمع املعلومات  ويف والدميقراطي فضًال عن ممارسة العديد من احلقوق األساسية.

علومات واالتصاالت على مجيع جوانب احلياة تقريباً إعالن املبادئ والتزام تونس على التأثري الضخم لالتصاالت/تكنولوجيا امل
  واعتبارها وسيلة لإلنتاجية والنمو االقتصادي وتوليد فرص عمل واحلكم الرشيد واحلوار بني األفراد واألمم.

  .ذوي اإلعاقةبأنه ينبغي إيالء عناية خاصة حلاجات املسنني واألشخاص  العاملية جملتمع املعلومات وأقرت القمة
النفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وافق جملس االحتاد على أن  ذوي اإلعاقة يفرًا حبق األشخاص وإقرا

: ذوي اإلعاقةهو "توصيل األشخاص  2008مايو) لعام  17يكون موضوع اليوم العاملي جملتمع املعلومات واالتصاالت (
  جيا املعلومات واالتصاالت".جمال االتصاالت/تكنولو  يف متساوية للجميع فرص
  .(CRPD) ذوي اإلعاقةوافقت اجلمعية العامة لألمم املتحدة على االتفاقية املعنية حبقوق األشخاص  2006ديسمرب  13ويف 

 عحني وقّ  يف بلداً، 137، وقع عليها 2009فرباير  16، وحىت 2007مارس  30 يف وقد مت فتح باب التوقيع على هذه االتفاقية
بلداً. وتضع  28بلدًا وعلى الربوتوكول  48على الربوتوكول االختياري. وقد صّدق من بني هؤالء على االتفاقية  بلداً  81



االتصاالت/تكنولوجيا ذوي اإلعاقة إىل االتفاقية املبادئ األساسية وكذلك التزامات الدول لضمان النفاذ املنصف لألشخاص 
  اإلنرتنت.ذلك  يف املعلومات واالتصاالت، مبا

االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ولدى  إىلإمكانية النفاذ اليت حتكم األحكام القانونية احملددة  يف وهناك نقص
 إىلبعض البلدان قوانني ضد التمييز أو قوانني خبصوص االتصاالت. ولدى البعض أحكام قانونية من املنظور الطيب تنظر 

ا "عجز"  بدًال من مواجهتها من خالل التأكيد على القدرة واالندماج. وينبغي توفر األحكام القانونية لتحويل اإلعاقة على أ
  األحكام اجليدة خبصوص إمكانية النفاذ إىل واقع.

ا النطاق العريض واستخدامه يعتمدان إىل حد كبري على املعرفة عامة واملعرفة بتكنولوجي ومن اجلدير بالذكر أيضاً أن النفاذ إىل
مليون شخص  774أن  (UNESCO) منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافةاملعلومات واالتصاالت كذلك. وتقدر 

، أي، ال يستطيعون القراءة أو أمّيونكل أحناء العامل،  يف عامًا وأكثر، 15يبلغون  من سكان العامل) ممن 11% (حوايل
إفريقيا جنوب  يف 22%جنوب وشرق آسيا و يف منهم 52%لنساء. ويعيش مليوناً، من ا 493ثلثيهما، أي  الكتابة. وأن

  الصحراء.
  وتوجد حلول مشرتكة للعديد من القضايا اليت تواجهها جمموعات ذوي اإلعاقة وجمموعات األميني.

  معايير إمكانية النفاذ  1.1
رب عدد ممكن من األشخاص على أن تكون تُعّد هذه املعايري ضرورية لكي يتسىن استعمال التجهيزات واخلدمات من ِقبل أك

قابلة للتشغيل البيين وأن توفر اجلودة املطلوبة للخدمات. وقد أعد قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد العديد من التوصيات 
  والوثائق اليت توفر معلومات عن نطاق واسع من معايري إمكانية النفاذ.

عملية صياغة األحكام  ذوو اإلعاقة يفحيث ينبغي أن يشارك األشخاص  ومن املهم أيضًا مراعاة مشاركة أصحاب املصلحة
  القانونية/التنظيمية والسياسة العامة واملعايري.

استعمال التكنولوجيات املساعدة بواسطة األشخاص املعوقني ذوي اإلعاقات املختلفة. وينبغي هلذه  يف ومن املهم أيضًا النظر
دف إىل  التغلب على الفجوة أو تقليل الفجوة بني االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات التكنولوجيات املساعدة أن 

  .ذوي اإلعاقةواالتصاالت العادية املتاحة بوجه عام وتلك اليت تعاجل حاجات األشخاص 

  معلومات وإحصاءات  2.1
إىل  ذوي اإلعاقةنفاذ األشخاص من املهم أيضًا مجع املعلومات والبيانات اليت تتناول الكثري من القضايا اهلامة املتعلقة ب

  عملية مجع املعلومات. يف االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ومن مث ينبغي وضع منهجية للمساعدة

  أو القضية المطروحة للدراسةالمسألة  2
تقدمًا وتشجيعها وتنفيذها مما يسمح إجراء دراسة حتليلية عن السياسات واالسرتاتيجيات اهلادفة إىل ابتكار أكثر احللول التكنولوجية 

  للمعوقني النفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشروط متساوية مع باقي السكان.



  الناتج المتوقع  3
سيما البلدان النامية وأقل البلدان منواً، من  يُقرتح أن تُفضي املسألة املقرتحة للدراسة إىل إعداد تقرير ميّكن الدول األعضاء، وال

ذوي األشخاص ذوي اإلعاقة و وضع سياسات وتنفيذ اسرتاتيجيات من أجل تعزيز وتنفيذ خدمات وحلول توفر سبل نفاذ 
إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات  إتقان القراءة والكتابة ذين يواجهون صعوبات يفواألشخاص ال االحتياجات اخلاصة

واالتصاالت. وعالوة على ذلك، سيساعد التقرير الدول األعضاء وأعضاء القطاعات على حتديد أفضل املمارسات التجارية 
  .ذوي اإلعاقةيتعلق باألشخاص  املتعلقة باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الواجب تطبيقها فيما

وينبغي أن يتضمن التقرير السياسات التنظيمية الالزمة لتوفري سبل احلصول على االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات 
  ذلك توفري ما يلي، على سبيل املثال ال احلصر: يف ، مباذوي اإلعاقةواالتصاالت لألشخاص 

ت أو مصّنعي التجهيزات تطبيقها (أي تساوي فرص النفاذ، األجهزة اليت املبادئ اليت يتعّني على مقدمي اخلدما  أ ) 
  تكفل سبل النفاذ/األجهزة املالئمة)؛

  توصية بشأن احلصول على النفاذ املرغوب فيه إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛  ب)
  خمططات مقرتحة من أجل تنفيذ السياسات واالسرتاتيجيات؛  ج)
  التكلفة االقتصادية ومقارنة للحلول التكنولوجية املتوفرة؛تقييم ب  د )
توصية بشأن أفضل املمارسات التجارية اليت يطّبقها مقدمو اخلدمات فيما يتعلق بالصعوبات اخلاصة اليت يواجهها   ه )

 األشخاص ذوو اإلعاقة للنفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

  التوقيت  4
باعتبارها  2014‐2018 لقطاع تنمية االتصاالت للفرتة 1برنامج أنشطة جلنة الدراسات  يف ج هذه األنشطةينبغي إدرا 

  جديدة. مسألة
  .2016يُتوقع تقدمي تقرير منتصف املدة حبلول عام   1.4
  .2017يُتوقع تقدمي التقرير النهائي حبلول عام  2.4

  ة/الجهات الراعيةقترحمجهات الال 5
  (CITEL)املكسيك/جلنة البلدان األمريكية لالتصاالت 
 اهلند، وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

 السيد كيشور بابو ياراباال
 919013130220+اهلاتف: 

 dot@nic.in‐Dirir2الربيد اإللكرتوين: 
 

 (CDOT)اهلند، مركز تنمية التليماتية 
 السيد ب. سريدهاران، اهلند



 919013130220+اهلاتف: 
 srib@cdot.inالربيد اإللكرتوين: 

  مصادر الُمدخالت  6
يشجع أصحاب املصلحة املبينون أدناه على تقدمي معلومات بشأن املسألة املطروحة للدراسة: الدول األعضاء، أعضاء 

وضع  يف الدولية واإلقليمية ذات الصلة، املؤسسات العامة واخلاصة، منظمات اجملتمع املدين املشاركة القطاعات، املنظمات
ذوو اإلعاقة السياسات العامة واملدافعة عن استحداث حلول تكنولوجية للتخفيف من الصعوبات اليت يواجهها األشخاص 

  للنفاذ إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

  جمهور المستهَدفال  7
 1البلدان النامية البلدان المتقدمة الجمهور المستهَدف

 مهتمون جداً  مهتمون واضعو سياسات االتصاالت

 مهتمون جداً  مهتمون منظمو االتصاالت

 مهتمون جداً  مهتمون مقدمو اخلدمات/املشغلون

 مهتمون مهتمون املصنعون

  سيستخدم الناتجمن تحديداً الذي  - الجمهور المستهَدف   أ ) 
وضع السياسات العامة  يف سُتفيد نتائج الدراسة الدول األعضاء، وبوجه خاص إدارات البلدان النامية وأقل البلدان منواً،

إىل ذوي اإلعاقة وتنفيذ االسرتاتيجيات واإلجراءات اليت تستهدف تنفيذ حلول تكنولوجية حتّسن إمكانيات نفاذ األشخاص 
املعلومات واالتصاالت. وباإلضافة إىل ذلك، فإن هذه النتائج ستمكن أعضاء القطاعات ومقدمي االتصاالت/تكنولوجيا 
تلك البلدان من تصميم وتطبيق ممارسات جتارية ناجحة وثابتة الفعالية من أجل تلبية احتياجات  يف اخلدمات الذين يقيمون

  علومات واالتصاالت.وتسهيل نفاذهم إىل االتصاالت/تكنولوجيا املذوي اإلعاقة األشخاص 

  الطرائق المقترحة لتنفيذ النتائج  ب)
ميكن لسلطات الدول األعضاء أن تبحث تصميم سياسات واسرتاتيجيات لتنفيذ أكثر احللول التكنولوجية مالءمة فيما يتعلق 

ا. ا وبلدا جل حبيث هذا اخلصوص، ميكن أن توضع خطط عمل قصرية األجل ومتوسطة، وطويلة األ ويف خبصائص سكا
  ميكن حتقيق التنفيذ على مراحل.

وسيكون التقرير مفيداً أيضًا إلدارات الدول األعضاء وأعضاء القطاعات ومقدمي اخلدمات من أجل تشجيعهم على اعتماد 
  الذين يواجهون صعوبات خاصة.ذوي اإلعاقة املمارسات التجارية اليت ينبغي تطبيقها لصاحل األشخاص 

                                                            
ا مبرحلة انتقالية.تشمل أقل البلدان منواً   1  والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصادا



  تناول المسألة أو القضيةالطرائق المقترحة ل  8
  ما هي الطريقة؟  أ ) 

  يف إطار جلنة دراسات:  1)
     مسألة (تدرسها جلنة دراسات على مدى عدة سنوات)  -

إىل  (يرجى اإلشارة إىل الربامج واألنشطة واملشاريع، وما يف إطار األنشطة املعتادة ملكتب تنمية االتصاالت  2)
  :دراسة)ذلك، اليت ستكون ضمن أعمال مسألة ال

      : الشمول الرقميالربنامج  -
      املشاريع  -
      اخلرباء االستشاريون  -
      املكاتب اإلقليمية  -

     إطار منظمات أخرى؛ يف يرجى وصفها (مثًال على الصعيد اإلقليمي؛ -أخرى  سبل  3)
      خطة العمل يف حتدد باالشرتاك مع منظمات أخرى؛ إخل.)

  ما السبب؟  ب)
 تقييس لقطاع التابعة 16 الدراسات جلنة مع الوثيق بالتعاون ،لقطاع تنمية االتصاالت 1 الدراسات جلنة إطار يفتعاَجل املسألة 
  .)26/16 املسألة(االتصاالت. 

  والتعاون التنسيق  9
ص يوصى بالتنسيق مع املنظمات الدولية ذات الصلة ومع مقدمي اخلدمات الذين اعتمدوا أفضل املمارسات املكّرسة لألشخا

  وتيسري نفاذهم إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. اإلعاقة ذوي

 الصلة ببرامج مكتب تنمية االتصاالت 10

  .خطة العمل يف حتدد

  معلومات أخرى ذات صلة 11
 

 


