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ــة   ــدول األطــراف يف اتفاقي ــؤمتر ال  م

  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
  الدورة التاسعة

  ٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٦-١٤نيويورك، 
  *(د) من جدول األعمال املؤقت ٥البند 

اجتمــاع : تتعلــق بتنفيــذ االتفاقيــةمســائل 

        ٣املائدة املستديرة 
ــة        ــا والتنميـــ ــات والتكنولوجيـــ ــول إىل املعلومـــ ــة الوصـــ ــز إمكانيـــ تعزيـــ

 للجميع الشاملة
   

  مذكرة من األمانة العامة    
  

مـن   مـا هـو متـاح مـن معلومـات وذلـك      أعدت األمانة العامة هذه الوثيقـة اسـتنادا إىل     
تعزيـز إمكانيـة الوصـول إىل    ’’موضـوع   حـول أجل تيسري مناقشات اجتمـاع املائـدة املسـتديرة    
الدورة التاسـعة ملـؤمتر   ا خالل ر عقده، املقر“املعلومات والتكنولوجيا والتنمية الشاملة للجميع

  الدول األطراف يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

    

  
  

  *  CRPD/CSP/2016/1. 
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  مقدمة    
  
، مبـا يف ذلـك الوصـول    توضح كيف أنّ إمكانيـة الوصـول  ة حملة عامة هذه الورق تعطي  - ١

لتحقيـق خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام      هـي مـن األمـور األساسـية     إىل املعلومات والتكنولوجيـا،  
ــع،  ٢٠٣٠ ــهمللجمي ــة  ومن ــة الوصــول ”. ومصــطلح األشــخاص ذوو اإلعاق ــاه “إمكاني ، مبعن

سر الذي يتيح ألكرب عدد ممكن من األفراد، مبـن  املستخدم يف هذه الورقة، يصف القدر من الي
فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة، الوصول إىل بيئة من البيئات أو خدمـة مـن اخلـدمات أو منتـوج     
مــن املنتجــات. وهنــاك إمكانيــات وفــرص هائلــة متأتيــة مــن تعزيــز إمكانيــة الوصــول امليســور،  

ضرية والريفية. ومع التسليم مبختلـف  باعتبارها جزءا ال يتجزأ من سياسات وبرامج التنمية احل
مستويات التنمية وتفاوت الصعوبات االقتصادية اليت تواجهها احلكومات يف النهوض بالتنميـة  
الشاملة للجميع، ال بد كخطوة أوىل، ويف سياق التخطـيط والتنميـة احلضـريني، مـن التشـجيع      

ري التقنية ذات الصلة فيما يتعلق بتيسـري  وباملعاي )١(بفعالية على األخذ باملفاهيم التصميمية العامة
  إمكانية الوصول.

والبيئات ميكن أن تكون عنصرا معطّـال أو عنصـرا مسـاعدا، وهـي بـذلك إمـا تكـرس          - ٢
اإلقصاء أو تعزز املشـاركة واإلدمـاج. وينطبـق هـذا األمـر بـاألخص علـى مسـألة الوصـول إىل          

تشـكّل العراقيـل املنتشـرة علـى      األحيـان،  في كثري مـن تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت. ف
ــات          ــات املعلوم ــوفّر تكنولوجي ــيت ت ــات ال ــة الوصــول إىل البيئ ــاب إمكاني ــاق واســع، أو غي نط
ــون        ــالغ عــددهم بلي ــة، الب واالتصــاالت وخــدماا، صــعوبات كــربى لألشــخاص ذوي اإلعاق

كتهم بالكامــل، شـخص عــرب العـامل، ألنهــا حتـول دون متــتعهم حبقـوق اإلنســان العامليـة ومشــار     
  .)٢(وعلى قدم املساواة مع اآلخرين، يف اتمع ويف حتقيق التنمية

   

__________ 

يعـين تصـميم املنتجـات والبيئـات والـربامج واخلـدمات لكـي يسـتعملها مجيـع النـاس، بـأكرب قـدر             “ التصميم العام”  )١(  
ممكن، دون حاجة إىل تكييف أو تصميم متخصص. وال يستبعد التصـميم العـام األجهـزة املعينـة لفئـات معينـة مـن        

 .)اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةمن  ٢(املادة  األشخاص ذوي اإلعاقة حيثما تكون هناك حاجة إليها

 ).٢٠١١(جنيف،  ٢٠١١منظمة الصحة العاملية والبنك الدويل، التقرير العاملي حول اإلعاقة   )٢(  
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  )٣(األطر املعيارية الدولية    

، عنصـرا  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة تعترب إمكانية الوصول، وفقا ألحكام   - ٣
اتمـع  يف وعلـى املشـاركة الكاملـة    باسـتقاللية  علـى العـيش   اإلعاقـة   يألشخاص ذول مساعدا

والتنمية من مجيع اجلوانب. وهي تشـكّل، مـن حيـث أـا مسـألة شـاملة، أحـد املبـادئ العامـة          
) الــيت تقتضــي مــن الــدول أن تعــزز بشــكل اســتباقي   ٤) وااللتزامــات العامــة (املــادة  ٣(املــادة 

منـها تكنولوجيــات  إمكانيـة الوصـول ضـمن إطـار تصـميم وتطـوير التكنولوجيـات اجلديـدة، و        
املعلومــات واالتصــاالت، وتعمــل أيضــا علــى تــوافر هــذه التكنولوجيــات لألشــخاص ذوي         

). ٩اإلعاقـــة. وتنطــــوي االتفاقيــــة علـــى مــــادة مســــتقلة بشـــأن إمكانيــــة الوصــــول (املــــادة    
، املكرسة بالتحديد ملسألة حرية التعبري والرأي واحلصـول علـى املعلومـات، فهـي     ٢١ املادة أما

ــنظم      تقتضــي مــ  ــات وال ــدول أن تعــزز فــرص اســتفادة هــؤالء األشــخاص مــن التكنولوجي ن ال
  اجلديدة يف جمال املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك اإلنترنت.

ــة األخــرية، أســفر    - ٤ ــق    ويف اآلون ــع املســتوى املعــين بتحقي ــة العامــة الرفي اجتمــاع اجلمعي
املتفـق عليهـا دوليـاً فيمـا يتعلـق باألشـخاص       األهداف اإلمنائية لأللفية وسائر األهداف اإلمنائيـة  

أمهيـة كفالـة اسـتفادة    متّ التشـديد فيهـا علـى     )٤(املنحـى  وثيقـة ختاميـة عمليـة   عـن   ذوي اإلعاقة
سـياق  ، مبـا يف ذلـك ضـمن    األشخاص ذوي اإلعاقة من التنمية جبميع جوانبها وإشراكهم فيها

. ودعــا رؤســاء الــدول واحلكومــات يف هــذه الوثيقــة إىل  ٢٠٣٠خطــة التنميــة املســتدامة لعــام  
كفالـة تـوفري التسـهيالت اخلاصـة باألشـخاص ذوي اإلعاقــة، باتبـاع ـج التصـميم العـام، عــن          
طريــق إزالــة احلــواجز الــيت تعيــق وصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة إىل املرافــق ووســائل النقــل    

ــدمات واملع    ــحية واخلـ ــة الصـ ــيم والرعايـ ــة والتعلـ ــل   والعمالـ ــاعدة، مثـ ــزة املسـ ــات واألجهـ لومـ

__________ 

يف مـؤمتر القمـة    ين)، املعتمـد A/60/687انظـر  التزام تونس وبرنامج عمل تونس بشأن جمتمع املعلومـات ( مت يف   )٣(  
مــن جديــد علــى الرغبــة وااللتــزام ببنــاء جمتمــع معلومــات  التأكيــد ، ٢٠٠٥العــاملي تمــع املعلومــات يف عــام 

وجيــا لتعزيــز النفــاذ إىل تكنول علــى الســعي  جــامع وذي توجــه تنمــوي ويضــع البشــر يف صــميم اهتمامــه،       
املعلومات واالتصاالت نفاذاً شامالً ومنصفاً ويسـري التكلفـة مـن أي مكـان، مبـا يف ذلـك النفـاذ إىل التصـاميم         

. والتــزم برنــامج عمــل تــونس، بعــد  العامليــة والتكنولوجيــات املســاعدة، جلميــع البشــر، خاصــة ذوي اإلعاقــة  
بنـاء القـدرات للجميـع يف    صـادي والتنميـة، ب  التسليم بدور تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف النمو االقت

 -املعلومات واالتصاالت وبناء الثقة يف استخدام اجلميـع لتكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت      جمال تكنولوجيا
وذلك من خـالل تقـدمي وحتسـني بـرامج وأنظمـة تعليميـة وتدريبيـة مالئمـة          - األشخاص ذوو اإلعاقةمبن فيهم 

إيالء اهتمـام خـاص لوضـع مفـاهيم لتصـميمات عامليـة واسـتخدام        ؛ ووالتعلم عن بعد تشمل التعليم مدى احلياة
ــا         ــاذ إىل تكنولوجي ــة النف ــاقون، إمكاني ــيهم املع ــن ف ــع األشــخاص، مب ــق جلمي ــيت حتق ــات املســاعدة ال التكنولوجي

 .املعلومات واالتصاالت

 .٦٨/٣قرار اجلمعية العامة   )٤(  
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تكنولوجيــات املعلومــات واالتصــاالت، يف مجيــع املنــاطق، مبــا فيهــا املنــاطق النائيــة أو الريفيــة،   
  .لالستفادة على حنو تام من إمكانات األشخاص ذوي اإلعاقة يف مجيع مراحل حيام

ا، الـدولَ األعضـاء   ، يف مواطن كـثرية منـه  )٥(٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام وتلزم   - ٥
إمكانيـة وصـول اجلميـع إىل    من الـدول أن تـوفّر    ١١بتعزيز إمكانية الوصول؛ ويقتضي اهلدف 

ومستدامة، مع إيـالء اهتمـام خـاص الحتياجـات      والوصولنظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة 
)؛ ٢-١١(اهلـدف  األشـخاص ذوي اإلعاقـة   كاألشخاص الذين يعيشون يف ظل ظروف هشـة  

 ســبل اســتفادة اجلميــع مــن مســاحات خضــراء وأمــاكن عامــة، آمنــة وشــاملة للجميــع    تــوفريو
). وتتضـمن  ٧-١١(اهلـدف   ألشخاص ذوي اإلعاقةلوميكن الوصول إليها، وال سيما بالنسبة 

خطة التنمية املستدامة، يف مواطن أخرى، أهدافا عاملية تنطبـق علـى األشـخاص ذوي اإلعاقـة،     
حتقيـق زيـادة   ج (-٩)، واهلـدف  قيق التغطية الصحية الشـاملة حت( ٨-٣ومن ذلك مثال اهلدف 

كبرية يف فـرص احلصـول علـى تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت، والسـعي إىل تـوفري فـرص          
ــام        ــول ع ــوا حبل ــدان من ــل البل ــت يف أق )، ٢٠٢٠الوصــول الشــامل وامليســور إىل شــبكة اإلنترن

ــى مســاكن وخــدمات أ   ( ١-١١واهلــدف  ــع عل ــة  ضــمان حصــول اجلمي ساســية مالئمــة وآمن
  ).وميسورة التكلفة، ورفع مستوى األحياء الفقرية

  
  القضايا والتحديات    

تـُمكّن املعلومات األفراد من اختاذ قرارام ومن املشاركة واإلسـهام بشـكل مفيـد يف       - ٦
ومـات والتكنولوجيـات ذات الصـلة    لاتمع والتنمية. لذلك، تكتسي إمكانيـة الوصـول إىل املع  

فــرص جديــدة  خللــقنطــوي علــى إمكانــات  يــة حامســة يف عصــر جمتمــع املعلومــات. فهــي ت  أمه
 صـعوبات  الـذين يواجهـون يف كـثري مـن األحيـان      ، وال سيما األشـخاص ذوي اإلعاقـة  لألفراد

ووصـوهلم   تكنولوجيات املعلومات واالتصاالتحصوهلم على بسبب احلواجز اليت حتول دون 
  ة.البيئات املادية واالفتراضي إىل

__________ 

  )٥(   فــرص احلصــول علــى املعلومــات وتعزيــز  اجلميــع يف تكــافؤ علــى  ٢٠٣٠خطــة التنميــة املســتدامة لعــام  تــنص
التشـجيع  ( ١٦. فعلـى سـبيل املثـال، تلتـزم اخلطـة ضـمن اهلـدف        إمكانية الوصول للتكنولوجيـات ذات الصـلة  

ساملة ال يهمـش فيهـا أحـد مـن أجـل حتقيـق التنميـة املسـتدامة، وإتاحـة إمكانيـة وصـول            على إقامة جمتمعات م
إقامـة  ) باجلميع إىل العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشـاملة للجميـع علـى مجيـع املسـتويات     

ة اإلقليميـة والعـابرة   بىن حتتية جيدة النوعية وموثوقة ومستدامة وقادرة على الصمود، مبـا يف ذلـك الـبىن التحتيـ    
للحدود، لدعم التنمية االقتصادية ورفاه اإلنسان، مع التركيز على تيسـري سـبل اسـتفادة اجلميـع منـها بتكلفـة       

 ).١-٩(اهلدف  ميسورة وعلى قدم املساواة
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وعلى الرغم من إحراز تقدم كـبري يف إذكـاء الـوعي حبقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة         - ٧
ــة يف عــام     ــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاق ــاك  ٢٠٠٦يف أعقــاب اعتمــاد اتفاقي ــزال هن ، ال ت

ويف أحنـاء كـثرية    املعلومات والتكنولوجيات ذات الصلة. الوصول إىلثغرات كبرية يف إمكانية 
البيئات املاديـة  معوقات ضمن األشخاص ذوو اإلعاقة يواجهون حواجز أو  من العامل، ال يزال

املعلومات واالتصاالت، مثل صعوبة الوصـول إىل املعلومـات أو االفتقـار إىل    البيئات املتعلقة بو
الـيت  لغـة اإلشـارة، أو املواقـع الشـبكية     أو طريقـة برايـل،   كالكتابة بأشكال ميسرة، باملعلومات 

  حمتوياا على الشاشة.يسهل قراءة 

الكتـب املنشـورة   ومن األمثلة الصارخة عـن هـذه املعوقـات قلّـة فـرص احلصـول علـى          - ٨
ــبة ــرية   ل بالنسـ ــات البصـ ــخاص ذوي العاهـ ــوفني واألشـ ــرى يف لمكفـ ــات األخـ ــراءة  واإلعاقـ قـ

أنّ نســبة الكتــب املنشــورة الــيت توضــع يف   الحتــاد العــاملي للمكفــوفني . وقــد أورد ااملطبوعــات
، وبصـيغة مسـموعة، وخبـط غلـيظ) مل تكـن      “يـل ابر”ناول هؤالء األشـخاص (مـثال بصـيغة    مت

املائـة يف البلـدان    ١هـي أقـلّ مـن    املائة يف أغـىن بلـدان العـامل،     ٧تتعدى نسبة  ٢٠١٣قبل سنة 
ومن أجـل معاجلـة هـذا الوضـع، تسـعى املعاهـدة الـيت اعتمـدا املنظمـة العامليـة            .)٦(األكثر فقرا
تصـديقًا، إىل   ٢٠، والـيت سـيبدأ نفاذهـا بعـد حصـوهلا علـى       )٧(٢٠١٣فكرية يف عام للملكية ال

بإدراج استثناءات من حقوق التأليف والنشـر حـىت يتسـىن نقـل      “العطش للكتاب”جتاوز هذا 
مـــن املكفـــوفني وذوي العاهـــات البصـــرية مليـــون  ٢٨٠الكتـــب عـــرب احلـــدود إىل أزيـــد مـــن 

  .عاتقراءة املطبو واإلعاقات األخرى يف

، بالوسـائل الرقميـة بطيئـا   التقدم يف ربط األشخاص ذوي اإلعاقة يزال نسق  هذا، وال  - ٩
ففــي أفريقيــا، مــثال، ظــلّ مســتوى اخلــدمات الشــبكية  ال ســيما يف العديــد مــن البلــدان الناميــة.

يف املائـة مـن البلـدان     ٤املقدمة للفئات احملرومة والضعيفة متـدنيا، حيـث ال تقـوم سـوى نسـبة      
فري هذه اخلدمات للفقراء ولألشخاص ذوي اإلعاقة. وتصل هـذه النسـبة يف أوقيانوسـيا إىل    بتو
يف املائـة فيمـا يتعلـق     ٢١يف املائة فيما يتعلق بكبـار السـن واألشـخاص ذوي اإلعاقـة وإىل      ١٤

__________ 

  )٦(  International Federation of Library Associations and Institutions, “IFLA welcomes WIPO treaty for 

blind and print disabled people”, 27 June 2013       وميكن االطّالع على هـذا املقـال يف اإلنترنـت علـى املوقـع .
 .www.ifla.org/node/7811التايل:

ة لفائـدة األشـخاص املكفـوفني أو معـاقي البصـر أو ذوي      معاهدة مراكش لتيسري النفاذ إىل املصـنفات املنشـور    )٧(  
 .إعاقات أخرى يف قراءة املطبوعات
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بتـوفري تلـك اخلـدمات إىل     األمـريكتني يف املائة من البلدان يف  ٣١بالفقراء. وأخريا، تقوم نسبة 
  .)٨(ألشخاص ذوي اإلعاقة وإىل كبار السنا

إمكانيــة الوصــول أو انعــدام إمكانيــة   تعــذّروهنــاك عــدد مــن العوامــل الــيت تســهم يف     - ١٠
وأول هــذه العوامــل مقــررو السياســات   الوصــول إىل تكنولوجيــات املعلومــات واالتصــاالت. 

وأصحاب املصلحة اآلخرون الذين مل يـدركوا بعـد أنّ إمكانيـة الوصـول ليسـت مسـألة تـوفري        
. فالتصــميم العــام “موعــات خاصــة”بعــض اإلضــافات أو جمــرد الوفــاء باحتياجــات حمــددة  

ــود بال       ــات واالتصــاالت تع ــا املعلوم ــق وخــدمات تكنولوجي ــى مراف ــه عل ــى  وتطبيقات ــدة عل فائ
اجلميع، وهي لذلك ينبغي أن تشكل جزءا ال يتجزأ مـن سياسـات التنميـة. أمـا العامـل الثـاين،       
فهــو قطاعــات تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت الــيت مل تشــملها كلــها التشــريعات املتعلقــة  
ــذه           ــنت ه ــد س ــدان ق ــن البل ــد م ــن أنّ العدي ــرغم م ــى ال ــك عل ــة وذل باألشــخاص ذوي اإلعاق

ت. والعامل الثالث هو التطـور السـريع يف قطـاع تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت       التشريعا
الـذي جيعــل القـوانني الســارية تتخلّـف عــن الركـب. فهــذه القـوانني مــثال ال تتطـرق يف معظــم       
األحيان للهواتف احملمولة وللخـدمات القائمـة علـى اإلنترنـت. وبـذلك، تتـأخر املعـايري التقنيـة         

ــة بتطــوي  ــات.  املتعلق ــذه التكنولوجي ــك،  ر ه ــن    وباإلضــافة إىل ذل ــوفر م ــو مت ــا ه ــد يصــبح م  ق
باليــا إىل تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت  املعينــة علــى الوصــولالتكنولوجيــات واألجهــزة 

وبسـبب قلـة عـدد تكنولوجيـات     ، بسرعة جـراء النسـق املتسـارع لتطـور التكنولوجيـا اجلديـدة      
لكي توفّر سـبل الوصـول وفـق ـج التصـميم العـام.       عتها بطبياملعلومات واالتصاالت املصممة 

ــن هــذه      ــد م ــاع تكــاليف العدي ــاتوأخــريا، يشــكل ارتف ــة    التكنولوجي ــن إمكاني ــا حيــد م عائق
البلـدان ذات الـدخل   سـيما يف   ذوي اإلعاقـة، وال  األشـخاص احلصول عليها ملن حيتاجوا من 

  .متوفّرباهظ التكلفة أو غري كون يغالبا ما  املعينةمن األجهزة  والكثري املنخفض.

ــذّر   - ١١ ــبب تعـ ــات      وبسـ ــول إىل تكنولوجيـ ــة الوصـ ــدام إمكانيـ ــول أو انعـ ــة الوصـ إمكانيـ
اإلعاقة يف أجزاء كـثرية مـن   يعاين األشخاص ذوو  ومرافقها وخدماا، املعلومات واالتصاالت

ــامل  ــل وإقصــاءات كــثرية يف ســبيل املشــاركة يف      الع ــن صــعوبات وعراقي ــاة االجتم ــة احلي ماعي
  .واالقتصادية والسياسية

الوصـول إىل  قد يشـكّل غيـاب فـرص    ويف احلاالت القصوى، مثل الكوارث الطبيعية،   - ١٢
وتكشــف البيانــات املتاحــة أن  تكنولوجيــات املعلومــات واالتصــاالت مســألة حيــاة أو مــوت. 

ني تتــراوح بــحــاالت الكــوارث الطبيعيــة  جــراءاألشــخاص ذوي اإلعاقــة  لــدىالوفيــات  نســبة
__________ 

الـذي نتطلّـع إليـه     املسـتقبل : حكومـة إلكترونيـة مـن أجـل     ٢٠١٤األمم املتحدة، دراسة احلكومة اإللكترونية   )٨(  
 .)، الفصل السادسII.H.1.14(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع 
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وقـد تبـين   عامة السكان يف نفس املنطقـة املتضـررة.    النسبة اليت تصيب أربعة أضعافضعفني و
ــثال،  ــاء م ــذين ضــربا    أثن ــبريين الل ــزال والتســونامي الك ــانشــرق  الزل ــاب، الياب ــة  أنّ غي إمكاني

وعلـى معلومـات خـدمات الـدعم يف مواجهـة الزلـزال       ر احلصول علـى معلومـات اإلنـذار املبكّـ    
األشــخاص ذوي  لــدىارتفــاع معــدل الوفيــات كــان مــن العوامــل الرئيســية الــيت أســهمت يف  

  .)٩(اإلعاقة، وال سيما ذوو اإلعاقات البصرية والسمعية

  
  آفاق املستقبل    

ــال تعزيــز إمكانيــة          - ١٣ ــرت يف الســنوات األخــرية مبــادرات وممارســات جيــدة يف جم ظه
ألغــراض التنميــة احلضــرية والريفيــة الشــاملة تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت الوصــول إىل 

وقـد مت أيضــا إحـراز تقــدم داخـل منظومــة األمـم املتحــدة. فقــد      مجيــع أحنـاء العــامل.  لإلعاقـة يف 
العمـل   عـن فـرص   أول سياسـة لألمانـة العامـة   نشرة األمـني العـام)    واسطةب( أصدر األمني العام

ــة الوصــول املتاحــة   ــة  وإمكاني ــيني  .للمــوظفني ذوي اإلعاق ــام بتع ــوث خــاص   وق ــين مبع ــه مع  ل
التابعـة   شعبة السياسات والتنميـة يف امليـدان االجتمـاعي   وما فتئت الوصول.  وإمكانيةباإلعاقة 

مركـز التنسـيق العـاملي بشـأن اإلعاقـة      تعمـل، بصـفتها    جتماعيـة دارة الشؤون االقتصادية واالإل
، على تعزيز إمكانية الوصول باعتبارها جزءا ال يتجزأ مـن التنميـة   داخل منظومة األمم املتحدة

ت الـدول األعضـاء ومنظمـات األشـخاص ذوي اإلعاقـة علـى       راالشاملة، وعلـى دعـم بنـاء قـد    
علـى اخلـربة املكتسـبة     إمكانية الوصول. وباالعتمـاد  الترويج تمع وتنمية قوامهما السهولة يف

اليت صاغت اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي     ،يف دعم اللجنة املخصصة التابعة للجمعية العامة
ــةمــؤمتر الــدول األطــراف يف االتفاقيــة  يعمــل اإلعاقــة،  خطــوات ملموســة لتحســني   علــى جترب

املنـدوبني  مـن   احتياجـات ذوي اإلعاقـة   تلـيب معقولة  ةتيسرييترتيبات لوضع إمكانية الوصول و
يف السنوات األخرية، بتنظيم سلسلة مـن حلقـات النقـاش    قامت الشعبة، و واملراقبني يف املؤمتر.

 ٢٠١٢نيسـان/أبريل  ففـي  واجتماعات أفرقة اخلرباء بشأن املسائل املتعلقة بإمكانيـة الوصـول.   
لإلعــالم ومؤسســة نيبــون اليابانيــة، الشــعبة، بالتعــاون مــع مركــز األمــم املتحــدة  نظّمــت، مــثال

كنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت يف طوكيـو     سبل الوصـول إىل ت اجتماعا لفريق خرباء بشأن 
استكشاف السبل الكفيلـة بـدفع عمليـة الوصـول إىل تكنولوجيـات املعلومـات        وذلك من أجل

ســياق الكــوارث  ضــمن، مبــا يف ذلــك اتمــع والتنميــة الشــاملين للجميــعواالتصــاالت لتعزيــز 
ــادرات علــى    الطبيعيــة واالســتجابة حلــاالت الطــوارئ.  ــوعي  وقــد ســاعدت هــذه املب إذكــاء ال

__________ 

 .٥، الفقرة E/ESCAP/CDR(4)/INF/4انظر   )٩(  
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أصـحاب املصـلحة املعنـيني مـن أجـل تعزيـز إمكانيـة الوصـول إىل          لدىوتعزيز القاعدة املعرفية 
  .لذوي اإلعاقاتوالتنمية الشاملة  ،وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ،املعلومات

اعتمــاد  ٢٠١٣، مت يف مــراكش، بــاملغرب، يف عــام   ٨مثلمــا ذُكــر آنفــا يف الفقــرة    و  - ١٤
معاهدة مراكش لتيسري النفـاذ إىل املصـنفات املنشـورة لفائـدة األشـخاص املكفـوفني أو معـاقي        

ــات    ــراءة املطبوع ــات أخــرى يف ق ــدا  البصــر أو ذوي إعاق ــيت أع ــة   ، ال ــة للملكي ــة العاملي املنظم
إجيـاد   مبـا يسـهل  ملعاهدة علـى االسـتثناءات مـن حقـوق التـأليف والنشـر       اوتركز هذه  .الفكرية
هـذا، ومـا يـزال     من الكتب وغريها من األعمال احملفوظة مبوجب تلك احلقوق. ميسورةنسخ 

  تصديقا حىت يبدأ نفاذ املعاهدة. ٢٠األمر يتطلب 

 وبفضــلقيــة، تنفيــذ االتفا مــنالســنوات العشــر  خــاللواســتنادا إىل اخلــربة املتراكمــة    - ١٥
موقعـا جيـدا   اتمـع الـدويل    يتبوأ، ٢٠٣٠اعتماد خطة التنمية املستدامة لعام  العائد منالزخم 

ملسـائل اإلعاقـة    املراعيـة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنميـة  يؤهله للدفع قدما 
عامليـة، مثـل مـؤمتر األمـم     بشـأن املسـائل اإلمنائيـة ال    ةمؤمترات األمم املتحـدة املقبلـ   وذلك خالل

املتحدة املعين باإلسكان والتنمية احلضرية املسـتدامة (املوئـل الثالـث) املزمـع عقـده يف كيتـو يف       
التشــجيع علــى العمــل عامليــا وخــالل العقــدين      إىل  واهلــادف ٢٠١٦تشــرين األول/أكتــوبر  

  .القادمني خبطة إمنائية حضرية شاملة

ف أحـد  يتخلّـ  أالّ ولضـمان ، الطموحـة  ٢٠٣٠مة لعـام  ولتحقيق خطـة التنميـة املسـتدا     - ١٦
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وغريها مـن التكنولوجيـات   ال بد من جعل عن الركب، 

ــة.   متاحــةً  ــع، وال ســيما لألشــخاص ذوي اإلعاق ــر   للجمي ــذا األم ــب وه  أيضــا مشــاركة يتطل
باعتبــارهم مــن عناصــر فاعلــة ، يف التنميـة مشــاركة فعالــة ألشـخاص ذوي اإلعاقــة ومنظمــام  ا

  .عملية التنمية أطوارخالل مجيع  ومستفيدة

تعزيـز إمكانيـة   ويف سرينا حنو املسـتقبل، قـد تكـون األمـور التاليـة ذات أمهيـة بالنسـبة ل         - ١٧
  التنمية الشاملة للجميع:لتحقيق الوصول إىل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت و

إمكانيــة الوصــول  بــأنّ ن واب املصــلحة اآلخــر احلكومــات وأصــح  تســلّمينبغــي أن   •  
تطـوير  لسياسات وبـرامج  عمليات التنمية املستدامة والعادلة والشاملة و أساسيةٌ جلميع

  .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
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تطـوير   أن تدعم، ضمن خططها لتحقيق التنمية احلضرية والريفيـة،  ينبغي للحكومات  •  
، مبـا يف ذلـك التطبيقـات احملمولـة، واملواقـع      امليسرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

خـــدمات و، آليـــا صـــرف النقـــودأجهـــزة ، وعامـــةوأكشـــاك املعلومـــات الاحلكوميـــة، 
  اليت يتسىن احلصول عليها. تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

تكنولوجيــا املعلومــات  علــى إجــراء البحــوث يف جمــال  أن تشــجعينبغــي للحكومــات   •  
وذلك بـإدراج متطلبـات إمكانيـة    ، وعلى تعميم هذه التكنولوجيا رةامليس واالتصاالت

ــات الوصــول ضــمن   ــام مل عملي ــات    الشــراء الع ــا املعلوم نتجــات وخــدمات تكنولوجي
  .عمالؤها أو موظفوهاواالتصاالت اليت تستخدمها املنظمات العامة أو 

بشـأن تـوفري   أهـداف   الوطنيـة لديـه   التصاالت السلكية والالسـلكية الكثري من هيئات ا  •  
مــن  كحــقالوصــول إىل شــبكات ببالتكلفــة امليســورة و اخلــدمات الشــاملة الــيت تســلّم

وســيتم علــى وجــه االســتعجال إيــالء النظــر يف مســألة إمكانيــة الوصــول         احلقــوق؛
  .)١٠(باعتبارها من األهداف األخرى للخدمات الشاملة

  
  أسئلة مطروحة للبحث    

حتــديات  معــه، علــى الســواء،التقــدم التكنولــوجي ، جلــب يف عصــر جمتمــع املعلومــات  - ١
التــدابري الــيت فمــا هــي  إدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف اتمــع والتنميــة.  يف جمــالوفرصــا 

إىل املعلومـات واالتصـاالت،    وصـول اجلميـع  إمكانيـة   من أجـل ضـمان  اختذا الدول األعضاء 
  مبن فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة؟

ـج التصـميم العـام ومفهومـه يف السياسـات والـربامج اإلمنائيـة         ج إدراإىل أي مدى مت  - ٢
  الوطنية احلالية؟

تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت    ما املطلوب حىت يتم إدراج إمكانيـة الوصـول إىل     - ٣
  ؟وغريها من التكنولوجيات ذات الصلة يف السياسات اإلمنائية

  اإلدراج الذي يعود بالفائدة على اجلميع؟ما هي املمارسات اجليدة يف جمال هذا   - ٤

__________ 

عــن إدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعيــة  الــيت حضــرت منتــدىاخلــرباء مقدمــة مــن أحــد أفرقــة توصــيات   )١٠(  
حــول  ٢٠١٥تشــرين األول/أكتــوبر   ٣٠إىل  ٢٨قــد يف نــريويب يف الفتــرة مــن    الــذي ع ،اإلعاقــة والتنميــة 

 .“راعاة اإلعاقة والتنمية احلضرية القائمة على تيسري سبل الوصولم”موضوع 
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، أن تقـوم  شـراكات القطـاعني العـام واخلـاص    ب تستطيع الـنهج املبتكـرة، ومنـها العمـل      - ٥
بدور هام يف الترويج إلمكانية الوصول داخل اتمع ويف التنمية. فمـا الـذي ميكـن لشـراكات     

وسـائر  يا املعلومات واالتصاالت تكنولوجالقطاعني العام واخلاص أن تفعله من أجل النهوض ب
جـزءا ال يتجـزأ مـن تنفيـذ خطـة التنميـة املسـتدامة         باعتبارهـا  التكنولوجيات األخـرى امليسـرة،  

  .٢٠٣٠لعام 

  


