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  لعجز
  

 ٪١٥ن نســبة 
ة المزمنـية ضـ

لـى نحـو غيـر 

ل حصـــــــولهم 
 ومشــــــــاركتهم 
ر مـــن مــــرتين 

الرعايـــــة  مات
ـــال إبالغهــــــم 

لمعاملــة رض 

صــحة النــاس 
مـن   مجـاالت

 يسـهم التمتـع 

بشــأن  ٩-٦٦
يعـد، لعـام أن 

تســتند إلــى لة 
الوثيقــة عاقــة و 
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 بشأن ال
ن بالعجز

لعجز يشــكلون
المرضالحاالت  

علـ العجـزؤثر 

عتـــــــرض ســـــــبيل
يلهم العلمــــــــي 
عف إلـــى أكثـــر

و خـــــدممقـــــدما 
 مــــــرات احتمـــــ
غهــم عــن التعــر

وتحســين ص. جز
المشـاركة فـي 

كمـا  مجـاالت،

٦ج ص ع لقــرار
مـن المـدير ال 

طــة عمــل شــامل
خاص ذوي اإلع

  

١١ ،ة العالمية

كانو ٣ 

 العالمية
 المصابين

 المصــابين بــا
 وتزايدلسكان 

ويـؤ. ة الـدخلـ

التـــــــي تع قيـــــــل
ســــــــتوى تحصــــــــي

ويتضـــاعفين. 
ي يـــــزّودهم بهـــــا

ثــــــالث علــــــى 
احتمــال إبالغ 

عجرتبطــة بــالم
امـن  لتمكـينل 

فـي تلـك المية 

ســة والســتون ال
ت فيـهوطلبـ ١

، خطألعضــاء
 حقــوق األشــخا

 والتنمية.عاقة 

منظمة الصحة 

  ز
الصحةة 

ة جميع 

  ألمانة

شــخص مــنن 
بب شيخوخة ا

المرتفعـتلـك ي 

راقـعة مـــــــن الع
ة وتــــــــدني مس
هم مـــن المتعـــاف

التـــــيمهـــــارات 
فيمــــــا يزيــــــد، م

أربــع مــراتـى 

المه اإلجحــاف 
عامـل حاسـم  

إيجابيحصائل 
  ة.العالمي 

لعالميــة السادس
،العجـزي عـن 
والــدول األ حــدة

ى مــع اتفاقيــة 
بشأن اإلعحدة 

،، جنيفالعجز

ة لمنظمة    العجز
سين صحة

قرير من األ

مليــون ١٠٠٠ 
بسبفي الزيادة 

لـدخل منهـا فـي

 طائفـــــــة واســـــــع
ــــائل الصــــــــحية
ـــى مـــن ســــواه
م الصـــــحية وال
ة احتياجــــــاتهم

علــىلصــحية، و 

ل وتــذليل أوجــه
 مات الصـحية

تحقيق حو  عامة
ميدان التنمية 

عيــة الصــحة الع
تقريـر العـالمي 
مــة األمــم المتح

بمــا يتماشــىو ، 
مة لألمم المتح

الر العالمي عن 

  

 مائة
  المؤقت

ل العالمية
: تحس٢٠

تق

افــة أكثــر مــن 
 العجز آخذة ف
 المنخفضـة ال

  .راء

بون بـــــــالعجز 
 رداءة الحصـــــ
بمعـــدالت أعلــ
رافـــــق الرعايـــــة
 كافيــــــة لتلبيــــــة

الرعايــة امات 

عراقيــل هــذه ال
الخـدمز إتاحـة 

الحياة العمع و 
سع نطاقًا في 

اعتمــدت جمع 
التقالـواردة فـي  

لمنظوملتابعــة 
ي عــن العجــز

للجمعية العام 

    
التقرير الدولي، 

 ي
بعد الم الثون

دول األعمال 

خطة العمل
٠٢١-٢٠

نحــاء العــالم كا
ومعدالت . يباً 

فـي البلـدانى 
ين والفقروالمسن

المصـــــــانـــــــاس 
مــــــــن يعــــــــانون

الفقـــر بيـــنهم ب 
مر أنعـــــن  الء

غيــــــر د ســــــواء
خــدم مــن ــزمهم

العديــد مــنفــي 
عزيـزن خـالل ت

األسرة والمجتمو 
أوسقيق أهداف 

 ٢٠١٣ مــايو 
توصـيات اليـه 

ى امــات األخــر 
لتقريــر العــالمي
لرفيع المستوى

                 
العالمية، البنك 

لس التنفيذ
ة والثالرابعال 
من جدو ٣-٧

مسودة خ
٠١٤

يوجــد فــي أن 
تقريب كان العالم

وهـي أعلـى، الم
النساء وب في 

ويواجـــــــه النــ 
ويع الخــــــــدمات 

 وتفشـــي صـــادية
هـــــؤالإبـــــالغ  ل
حــــــد علــــــى حية

يلــز مّمــا حرمــان
 

ويمكــن تالفـ 
منبين بالعجز 

عمل و تعليم وال
 جيدة في تحق

أيــار/ فــي و  
 الذي أّيدت فيـ
ور مــع المنظم

الت الــواردة فــي ت
الجتماع الة ل

                  
نظمة الصحة ا
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ب انتهــاء جمعيــة الصــحة العالميــة السادســة والســتين ُأِعــّدت علــى الفــور "مســودة أوليــة" لخطــة العمــل وعقــ  -٥
والمنظمــات  ،الــدول األعضــاءومــنهم مــا يلــي: بالتشــاور مــع طائفــة واســعة مــن أصــحاب المصــلحة، بشــأن العجــز 

ومنظمـات المجتمـع المـدني، ، ميـةالتنوكـاالت مثـل  ،نو ن والوطنيـو منظومـة األمـم المتحـدة، والشـركاء الـدوليالتابعة ل
مسـودة خطــة تعليقـات علـى والـُتِمَس اإلدالء بات المهنيـة. رابطـ، والاألشـخاص المصـابين بـالعجزمنظمـات بمـا فيهـا 

لألشــخاص المصــابين ، مــن ممثلــي المنظمــات الرئيســية خطــةال إعــدادبشــأن قترحــة العمليــة المالعمــل، وكــذلك علــى 
الـدورة أثنـاء انعقـاد والتنميـة وكيانـات األمـم المتحـدة ي العجـز العاملـة فـي مجـال ، ومنظمـات المجتمـع المـدنيبالعجز

يوليـــو تمـــوز/  ١٩-١٧، ق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة ( نيويـــوركالسادســـة لمـــؤتمر الـــدول األطـــراف فـــي اتفاقيـــة حقـــو 
  .(المنظمة) خبراء وموظفي منظمة الصحة العالميةالعن  فضالً ، )٢٠١٣

  
مــن خــالل ) ٢٠١٣يوليــو تمــوز/  ٣١بشــأن العجــز (خطــة العمــل مــن  ١وخضــعت لالســتعراض المســودة   -٦

نطـوت او  ،٢٠١٣/ نـوفمبر تشـرين الثـانيوحتـى مطلـع أغسـطس آب/ منتصـف مستفيضة اعتبارًا من عملية تشاور 
تشـرين األول/  ١٨إلـى أغسطس آب/  ٢٠على شبكة اإلنترنت (مفتوحة أمام الجميع  ة: مشاور العملية على ما يلي

أيلــول/  ١١إلعاقــة (حقــوق األشــخاص ذوي االمعنيــة بلجنــة المــدخالت مــن أعضــاء بالمعلومــات و  ٕاحاطــةو  )؛أكتــوبر
التـي تتخـذ مـن والتشـاور مـع الـدول األعضـاء  ؛سـبتمبر)أيلـول/  ١٣-٢ ، جنيـف،للجنـةالعاشرة  الدورةأثناء  سبتمبر

نظومـــة األمـــم المتحـــدة (جنيـــف، التابعـــة لمومنظمـــات التكامـــل االقتصـــادي اإلقليمـــي والمنظمـــات جنيـــف مقـــرًا لهـــا 
الدول األعضاء وأصحاب المصلحة اآلخرين من خالل تظـاهرات مع  إقليميةمشاورات و )؛ وبرأكتتشرين األول/  ٨

؛ أكتـــوبر)تشـــرين األول/  ٩ يـــوم لكترونيـــةُعِقـــدت مشـــاورة إالمكتـــب اإلقليمـــي ألوروبـــا (، هـــي مكاتـــب إقليمـــيقادتهـــا 
 اإلقليمـي المكتبو  ؛)/ أكتوبراألول تشرين ٢٣و ٩تان عبر الفيديو يومي مشاور المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط (و 

لجنوب شرق آسيا وغرب المحـيط الهـادئ تبان اإلقليميان والمك ؛)أكتوبر/ األولتشرين  ١٨و ١٧ برازافيل،( ألفريقيا
؛ )نــوفمبر/ تشــرين الثــاني ٦و ٥ والمكتــب اإلقليمــي لألمــريكتين (كيتــو، ؛)أكتــوبرتشــرين األول/  ٣١و ٣٠ (مــانيال،

لي ). وقــد ورد حــواأكتــوبرتشــرين األول/ يوليــو و تمــوز/ (رئيســي لة امنظمــالالمــوظفين فــي مقــر كبــار ومشــاورات مــع 
وغيرهـا مـن األشـخاص المصـابين بـالعجز األمـم المتحـدة ومنظمـات ؤسسـات وم ن الدول األعضاءة ممساهم ٣٠٠

منظمــة وشــركاء التنميــة الكيانــات المجتمــع المــدني ومقــدمي الخــدمات والمؤسســات البحثيــة والمراكــز المتعاونــة مــع 
غيــر تقــارير البرنــامج التشــاور و عــن ل بــّين بالتفصــيجــدول زمنــي ملكترونــي منظمــة اإلالموقــع وُيتــاح علــى  .نــاسوال
  ١.نالمشاركيعن تفاصيل ها ، بما فيجميع المشاوراتلرسمية ال

ة خطـسـودة المشـاورات غيـر الرسـمية فـي إعـداد مدِلـي بهـا فـي تلـك التعليقـات التـي أُ بت األمانة عانقد استو   -٧
  ).٢المسودة (الواردة في ملحق هذه الوثيقة عجز بشأن الالعمل 

: ٢٠٢١-٢٠١٤بشــأن العجــز  لمنظمــةلمســودة خطــة العمــل العالميــة فــإن  ٩-٦٦ج ص ع بــالقرار عمــالً و   -٨
األشـــخاص المصـــابين بـــالعجز فـــي تحســـين صـــحة  ، تهـــدف إلـــى اإلســـهامتحســـين صـــحة جميـــع المصـــابين بـــالعجز

للــدول األعضــاء واضــحة ٕاجــراءات أغراضــًا و وفر فهــي تــاإلنســان. هم التــي هــي مــن حقــوق قــوقورفــاههم وٕاعمــال ح
مـا ُيحـرز مـن نجـاح يمكـن اسـتخدامها لتقيـيم لقيـاس المؤشـرات ين، وتقتـرح أيضـًا طنيالـو واألمانة والشركاء الـدوليين و 

  .ونتائجها تنفيذ خطة العملفي تقدم 

  جراء المطلوب من المجلس التنفيذياإل
ُتعرض علـى التـي سـ خطـة العمـلسودة إرشادات بشأن ملس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير وتقديم المج  -٩

  نظر فيها.كي تن ليجمعية الصحة العالمية السابعة والست

                                                 
١     http://www.who.int/disabilities/actionplan/en/index.html. 
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  الملحق
  
  

  لمنظمة الصحة العالمية بشأنمسودة خطة العمل العالمية 
    ١تحسين صحة جميع المصابين بالعجز :٢٠٢١- ٢٠١٤العجز 

ــــي  -١ ــــار/  ف ــــدت  ٢٠١٣ مــــايوأي ــــة السادســــة والســــتون أّي ــــة الصــــحة العالمي ــــي جمعي  ٩-٦٦ج ص ع القــــرارف
يعـد، بالتشـاور مـع مـن المـدير العـام أن  ذاك القرار ت فيوطلب ٢،العجزالتقرير العالمي عن الواردة في توصيات ال

تستند إلى البّينـات الـواردة للمنظمة خطة عمل شاملة ، المنظمات التابعة لمنظومة األمم المتحدةو  ٣الدول األعضاء
، وبما يتماشى مع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والوثيقة الختامية لالجتماع التقرير العالمي عن العجزفي 

وسـائر األهـداف اإلنمائيـة المتفـق عليهـا دوليـًا بلوغ األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة بشأن الرفيع المستوى للجمعية العامة 
قــة ُســبل المضــي قــدمًا: وضــع خطــة تنميــة شــاملة لمســائل اإلعا تحــت عنــوان: ألشــخاص ذوي اإلعاقــةفيمــا يتعلــق با

  .وما بعده ٢٠١٥حتى عام 

 فــرادأأحــد فــي باشــرة أو فــي شخصــه م مســألة شــاملة الطــابع فــالجميع معــرض لإلصــابة بــه ســواءالعجــز و   -٢
طعــن فــي ، وخاصــة عنــدما يفــي مرحلــة مــا مــن حياتــهئــه لوظائفــه أدالــدى  قيــوداً أســرته، إذ يواجــه المصــاب بــالعجز 

منهـا بشـأن  التصـنيف الـدولي لتأديـة الوظـائف والعجـز والصـحة واإلصـدار المشـتقالسن. وتطبق خطـة العمـل هـذه 
المفروضـــة علـــى النشـــاط والقيـــود  لعاهـــاتوصـــفها مصـــطلحًا يشـــمل ا" ب"عجـــزكلمـــة ســـتخدم تألطفـــال والشـــباب، و ا

العوامــــل (البيئيــــة ة) و يعــــاني مــــن حالــــة صــــحيالجوانــــب الســــلبية للتفاعــــل بــــين فــــرد (يــــوحي بالمشــــاركة و ومعوقــــات 
  ة.صرف اجتماعية بيولوجية والال ينجم العجز عن عوامل و . الفردمعيشة هذا  سياقوالشخصية) التي تحكم 

حقـوق اإلنسـان ومسـألة تتعلـق ب عـالمفـي الموميـة بأن العجز مشكلة من مشاكل الصـحة العمنظمة سّلم الوت  -٣
 نطــاقعلــى ، يواجهــون ، بمــن فــيهم األطفــال، فهــو مــن مشــاكل الصــحة العموميــة ألن المصــابين بــهأولويــة إنمائيــةو 

، إعـادة التأهيـليـل خـدمات مـن قبخـدمات، مـا يتصـل بهـا مـن ة و يالصـحالخـدمات حصول على واسع عراقيل في ال
الصـحية حـاالت بعض الهناك قد تكون ردأ نوعية من تلك التي يتمتع بها المتعافون. و صحية أيتمتعون بحصائل و 

ارتفـاع معــدالت ُتسـاء إدارتهــا فـي أغلـب األحيـان، ك مشـاكل صـحية أخـرىإلصــابة بخطـر لالتـي تمثـل أيضـًا عامـل 
لــــدى المصــــابين لســــكري أو ســــرطان األمعــــاء داء اتالزمــــة داون وارتفــــاع معــــدل انتشــــار بــــين المصــــابين بمالســـمنة 

المصــابين بحــاالت عجــز حقــوق اإلنســان ألن البــالغين والمــراهقين واألطفــال تتعلــق بمســألة  العجــز أيضــاً و الفصــام. ب
بوســائل منهــا ، متهمكــرا، بمــا فيهــا نتهاكــات متعــددة؛ وتتعــرض حقــوقهم اللوصــم والتمييــز وعــدم المســاواةيواجهــون ا

 ستقاللمن االهم بسبب إصابتهم بالعجز، ناهيك عن حرمانهم ل وعدم احترامالمعاملة والتحامٕاساءة أعمال العنف و 
قـر العجـز والفألن الـدخل و المنخفضـة فـي البلـدان إنمائية نظرًا الرتفاع معدالت انتشاره العجز أولوية ويمثل الذاتي. 

 ء التغذيـةسـو جـراء العاهـات مـن اإلصـابة بيزيد الفقر من احتمـال ًا، إذ ا بعضمعضهبيديمان و يعّزز أحدهما اآلخر 

                                                 
 ،فــي أنحــاء خطــة العمــل هــذه ككــل اســتخدامًا متبــادالً المصــابون بــالعجز "األشــخاص" و" النــاس"ُيســتخدم المصــطلحان     ١

المصـابين  "األشـخاص ُيسـتخدم تعبيـر اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـةوعمًال بأحكـام ألطفال والشباب. وهما يشمالن ا
معظـــم فـــي " نـــاس المصـــابين بـــالعجز"ال، وتعبيـــر إلـــى الحقـــوق واالســـتحقاقاتفـــي الحـــاالت التـــي تشـــير فيهـــا الخطـــة  "بـــالعجز

 الحاالت األخرى.

 .٢٠١١، جنيف، منظمة الصحة العالمية، العجزالتقرير العالمي عن منظمة الصحة العالمية، البنك الدولي،     ٢

 ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي، حسب االقتضاء.    ٣
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 ياتمســتو إلــى تــدني العجــز ؤدي قــد يــو . والعمــل والســفرالمعيشــة خطــورة ظــروف و  الرعايــة الصــحيةورداءة خــدمات 
  صابة بالعجز.كبدة عن اإلنفقات المتزيادة الو  التعليم والعمل والكسببفعل قصور إتاحة فرص المعيشة والفقر 

، وينبغي أن تعـود بالفائـدة الشيخوخةسن حتى و منذ الوالدة وسُتعنى خطة العمل بالناس المصابين بالعجز   -٤
، علـى أنهـم مصـابون بعجـزًا تقليـديواألشخاص الذين يعانون من حاالت عوق هـم نـاس ُينظـر إلـيهم . عليهم جميعاً 

صم الأو أو المكفوفون الكراسي المتحركة مستخدمو ومنهم مثًال األطفال المصابون بالشلل الدماغي عند الوالدة أو 
أو من حاالت صحية نفسـية، وكـذلك المجموعـة الكبيـرة مـن النـاس  الفكريةفي القدرات  الذين يعانون من ضعف أو

األمراض ، كــة واســعة مــن الظــروف الصــحيةمــن طائفــ وظــائفهم نتيجــة معانــاتهمصــعوبات فــي أداء واجهــون الــذين ي
التقــدم فــي الســن. تــنجم عــن العصــبية واإلصــابات، والحــاالت التــي واالضــطرابات عديــة األمــراض المغيــر الســارية و 

كــل مــن يعــانون هــم  ألشــخاص ذوي اإلعاقــةالــى أن عمــن اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة  ١لمــادة وتــنص ا
دنيــة أو عقليــة أو ذهنيــة أو حّســَية، قــد تمــنعهم لــدى التعامــل مــع مختلــف الحــواجز مــن مــن عاهــات طويلــة األجــل ب

ـــة فـــي المج ـــة وفعال " النـــاس"المصـــطلحان . وُيســـتخدم تمـــع علـــى قـــدم المســـاواة مـــع اآلخـــرينالمشـــاركة بصـــورة كامل
ألطفـــال ا وهمـــا يشـــمالن ،المصـــابون بـــالعجز فـــي أنحـــاء خطـــة العمـــل هـــذه ككـــل اســـتخدامًا متبـــادالً "األشـــخاص" و

فـي  "المصـابين بـالعجز "األشـخاص ُيسـتخدم تعبيـر اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـةوعمـًال بأحكـام والشباب. 
فـي معظـم الحـاالت " نـاس المصـابين بـالعجز"ال، وتعبيـر إلى الحقوق واالستحقاقاتالحاالت التي تشير فيها الخطة 

  .األخرى

، العجـز لمراضـة أوا وأالوفـاة سـبب الصـحية التـي قـد تحـاالت الوتكّرس المنظمـة جـّل مهمتهـا للوقايـة مـن   -٥
هم، لـذا فهـي ال ورفـاهالناس المصابين بالعجز وأدائهـم لـوظيفتهم تحسين صحة هذه موجهة نحو عمل الخطة ولكن 

إلـى  الوصـولالعجز إلـى التمتـع بسـبل مـا تسـتدعيه حاجـة األشـخاص المصـابين بـبقـدر تنظر في مسألة الوقايـة إال 
ة مــن التــدابير الراميــة إلــى الحــد مــن الوقايــة طائفــة واســعشــمل ت. و اآلخــرينبالتســاوي مــع ت والبــرامج الوقائيــة الخــدما

رشـاد اإلن قبيـل تقـديم ، مـ: تعزيـز أنمـاط الحيـاة الصـحيةعلى النحو التـاليالصحة المحدقة بالمخاطر أو التهديدات 
مــن نــاس وحمايــة ال ؛البــدني واالمتنــاع عــن تعــاطي التبــغنشــاط ممارســة الاالنتظــام فــي وأهميــة  جيــدةبشــأن التغذيــة ال

مأمونــة بشــأن ممارســات  اتبــاع ضــد األمــراض المعديــة أومنيع التكــ، ولالمقــام األفــي  ةصــحياإلصــابة بالحــاالت ال
السـكري إجـراء فحـوص داء مثـل ، مصحوبة باعتالالتحالة صحية ثانوية أو أي عن  الكشفواإلبكار في الوالدة؛ 

بــرامج  وتــدبير اآلالم عالجيــًا أل مثــوســائل ب، راســخة حالــة صــحيةات المترتبــة علــى تــأثير ال، والحــد مــن أو االكتئــاب
إتاحــة تحســين و . عراقيــل التــي تعتــرض ســبيل إتاحــة الخــدماتدعــم المرضــى أو إزالــة الجماعــات  وأإعــادة التأهيــل 

هــو أمــر يتناولــه و  ،صــحية أفضــلحصــائل مهــم لتحقيــق لألشــخاص المصــابين بــالعجز  الخــدمات والبــرامج الوقائيــة
  من هذه الخطة. ٢و ١الغرضان 

  لمحة عامة عن الوضع العالمي

، أي مــا نســبته المصــابين بــالعجزالنــاس شــخص مــن مليــون  ١٠٠٠أجمــع مــا يزيــد علــى فــي العــالم يوجــد   -٦
البـالغين مـن هـذا العـدد ويتـراوح عـدد . مـن كـل سـبعة أشـخاصأو بواقـع شـخص واحـد  من سكان العالمتقريبًا  ٪١٥

شـير التقـديرات إلـى وت. شـخصمليـون  ١٩٠وماليـين  ١١٠بـين فـي أدائهـم لـوظيفتهم كبيـرة صـعوبات مّمن يعـانون 
يعـانون مـن حـاالت عجـز   -عامـًا  ١٥طفـًال دون سـن  ٢٠أو طفـل واحـد مـن أصـل  –مليون طفـل  ٩٣أن هناك 

وسيستمر عدد الناس المصابين بالعجز في االرتفاع بسبب شيخوخة السكان وتفاقم شديدة. والمتوسطة تتراوح بين ال
اتجاهـــات الظـــروف الصـــحية بوطنيـــة العجـــز ال. وتتـــأثر أنمـــاط فـــي العـــالممزمنـــة الصـــحية المعانـــاة مـــن الظـــروف ال
حـاالت السـقوط، وأعمـال العنـف، و حـاالت ، و يـة علـى الطـرقحوادث المرور ال، كـمن العوامل والعوامل البيئية وغيرها

  ٕاساءة استعمال المواد.و غير الصحي الكوارث الطبيعية والنزاعات والنظام الغذائي ، ومنها الطوارئ اإلنسانية
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فقيرة  أسرالمنحدرين من األطفال ، كما أن النساء والمسنين والفقراءعلى غير متناسب تأثيرًا  العجزويؤثر   -٧
 العجزمعرضــون لخطــر اإلصــابة بــاألقليــات العرقيــة مــن جماعــات لنــاس المنتمــين إلــى االســكان األصــليين و فئــات و 

 اً قائمـًا عنفـشـمل ي "اً مزدوجـ اً "تمييـز حتمـل أن تواجـه النسـاء والفتيـات المصـابات بحـاالت عجـز ن المومـ. بشكل كبيـر
تعـرض ألوجـه إجحـاف مـا ت غالبـاً مـرأة المصـابة بـالعجز العليـه فـإن . و المعاملـة والتهمـيشٕاسـاءة على نـوع الجـنس و 

 ن داخليــاً والمشــردو ن و الســكان األصــليبالرجــل المصــاب بــالعجز وبــالمرأة المتعافيــة. ويواجــه أيضــًا مقارنــة إضــافية 
ديات خاصــــة فــــي تحــــالمصــــابون بحــــاالت عجــــز ن والســــجناء و المهــــاجر و الجنســــية والالجئــــون والمواطنــــون عــــديمو 

ة المرتفعـأكثـر منهـا فـي تلـك البلدان المنخفضـة الـدخل لعجز في وترتفع معدالت انتشار ا. الحصول على الخدمات
أشارت الوثيقة الختامية لالجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة بشـأن اإلعاقـة والتنميـة قد و  .الدخل

 ة،يعيشــون فــي بلــدان ناميــنــاس المصــابين بحــاالت عجــز ٪ مــن ال٨٠إلــى وجــود نســبة تقــّدر بنحــو  ٢٠١٣فــي عــام 
هـا خطـة التنميـة ، بمـا فيفي جميـع جوانـب التنميـةالمصابين بالعجز األشخاص إدراج على ضرورة ضمان  تدوشدّ 

  .٢٠١٥لما بعد عام 

ل ، من قبيةيالصحالخدمات حصول على في ال عراقيلواسع  نطاقعلى ويواجه الناس المصابون بالعجز   -٨
والعمالـة  التكنولوجيـات المسـاعدة) والتعلـيمالرعايـة الطبيـة والعـالج و ومنهـا (الرعايـة الصـحية المقدمة في مجال تلك 

شـريعات والسياسـات التعراقيـل فـي قصـور ال سـاس هـذهأويكمن مـثًال السكن والنقل. ها والخدمات االجتماعية، بما في
وعـدم فهمهـا؛  بمشكلة العجزنقص الوعي و  ها؛تقديمالمواجهة في مشاكل الو ؛ وعدم تقديم الخدمات ؛واالستراتيجيات

المشـاركة فـي اتخـاذ القـرارات ؛ وعـدم التمويـل؛ ونقـص الوصـولانعـدام إمكانيـة و ؛ التمييـزممارسـة المواقف السلبية و و 
محــددة فيمــا مباشــرة فــي حيــاة المصــابين بــالعجز. ويواجــه أيضــًا األشــخاص المصــابون بــالعجز عراقيــل  التــي تــؤثر
علـى قـدم المسـاواة مـع والحصـول عليهـا ونقلهـا المعلومات واألفكار س التماعلى التعبير عن آرائهم و  قدرتهميتعلق ب
  وسائل االتصال التي يختارونها.باالستعانة بو  ،اآلخرين

فـــي خصوصـــًا و لمصـــابون بـــالعجز، اتعـــرض لهـــا النـــاس لتـــي يتلـــك العراقيـــل فـــي أوجـــه اإلجحـــاف اتســـهم و   -٩
فضًال عـن ارتفـاع معـدالت ، أقل من مستوى المتعافينالتي يكون فيها مستوى هؤالء الناس الصحي  البلدان النامية
محدوديـــة و  يةالســـتقاللتـــدني مســـتوى التمتـــع باو ل العمـــقلـــة فـــرص معـــدالت التحصـــيل العلمـــي و تـــدني و الفقـــر فيهـــا 
. ويبـّين عجزالمرتبطـة بـالأوجـه اإلجحـاف وتـذليل العراقيـل التـي يواجههـا هـؤالء العديـد مـن ويمكن تالفـي . المشاركة

 ناسالجابهها يعن السبل الكفيلة بتذليل العراقيل التي المتاحة أفضل توليفة من البّينات  عن العجزالتقرير العالمي 
والوصـول إلـى سـاعدة لماالـدعم و عـادة التأهيـل و إ و الخدمات في مجال الصحة في الحصول على المصابون بالعجز 

  .التعليم والعملم وفرص بيئاته

  والمبادئ التوجيهية والنهوج الرؤية والهدف واألغراض
 بمـن فـيهم األطفـالشـخاص المصـابين بـالعجز، فيه جميع األنعم عالم يخطة العمل في إيجاد  رؤية تتمثل  -١٠

  تحقيق كامل إمكاناتهم.وتمّكنهم من  الحقوق والفرصحياة كريمة تساويهم في ب، وأسرهم

خطة العمل فهو اإلسهام في تمتع األشخاص المصابين بالعجز كافة بأمثل مستوى من الصحة  هدفأما   -١١
  .إلنسانالرفاه وحقوق االوظيفة و وأداء 

  خطة العمل:الثالثة التي تصبو إليها  األغراضوفيما يلي   -١٢

  ؛الخدمات والبرامج الصحيةإتاحة وتحسين عراقيل إزالة ال  )١(
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 المســـاعدة تكنولوجيـــات اإلعانـــة و التأهيـــل و و إعـــادة التأهيـــل فيمـــا يخـــص  المقدمـــةخـــدمات التعزيـــز   )٢(
  ؛التأهيل المجتمعيإعادة  خدماتالدعم، و و 

حــاالت بودعــم البحــوث المتعلقــة  قابلــة للمقارنـة دوليــاً الو بــالعجز تعزيـز جمــع البيانــات ذات الصــلة   )٣(
  .المرتبطة بهاالخدمات العجز و 

علــى نحــو  المصــابين بــالعجزحقــوق األشــخاص معــّدة لغــرض إعمــال التــدابير الهــذه الخطــة تنفيــذ وتؤيــد   -١٣
(حــاالت  ١١ والمــادة(إمكانيــة الوصــول)  ٩ ةالمــادخاصــة تفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، و تــنص عليــه ا مــا

مــام أباألشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى قــدم المســاواة مــع آخــرين (االعتــراف  ١٢والمــادة الخطــر والطــوارئ اإلنســانية) 
 (الصـحة) ٢٥والمـادة (التنقـل الشخصـي)  ٢٠والمادة ) عيش المستقل واإلدماج في المجتمع(ال ١٩ والمادةالقانون) 
(جمـع  ٣١والمـادة ) (مستوى المعيشة الالئـق والحمايـة االجتماعيـة ٢٨والمادة عادة التأهيل) إ التأهيل و ( ٢٦والمادة 

). كمــا علــى الصــعيد الــوطني ( التنفيــذ والرصــد ٣٣ المــادةولي) و (التعــاون الــد ٣٢والمــادة  اإلحصــاءات والبيانــات)
(النســـاء ذوات اإلعاقـــة)  ٦والمـــادة  (المســـاواة وعـــدم التمييـــز) ٥والمـــادة ) االلتزامـــات العامـــة( ٤تؤيـــد الخطـــة المـــادة 

الخطــة  قتــرحوت. )(حريــة التعبيــر والــرأي والحصــول علــى معلومــات ٢١ المــادة) و ذوو اإلعاقــة( األطفــال  ٧ والمــادة
 الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة فـــيالوثيقـــة الختاميـــة التـــي اعتمـــدتها تـــي ُقِطعـــت فـــي إجـــراءات لـــدعم االلتزامـــات ال

تاحـــة خـــدمات الرعايـــة لضـــمان إ )٢٠١٣ســـبتمبر أيلـــول/  ٢٣الرفيـــع المســـتوى بشـــأن اإلعاقـــة والتنميـــة ( هـــااجتماع
 بياناتالتحسين جمع ل، و المساعدة األجهزةة التأهيل و إعادها خدمات ، بما فيالصحية لألشخاص المصابين بالعجز

  ١مجتمع بموضوع العجز وفهمه.ال وعيدعيم المعارف وٕاذكاء وتحليلها ورصدها وتالمتعلقة بالعجز 

بمـا يتمشـى ، وذلـك في برامجهاموضوع العجز  تواصلة بشأن دمجمنظمة المأعمال العمل الخطة عّضد تو   -١٤
مـع برنـامج العمـل العـام الثـاني وهـي منسـجمة  ٢،معية العامة لألمم المتحـدةالجعن قرارات ما صدر مؤخرًا من مع 
برنــامج تعكــس الحقــائق السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة والبيئيــة الجديــدة و أنهــا ، وال ســيما ٢٠١٩-٢٠١٤ عشــر

ها، مــن قبيــل تلــك راتيجياتســتاو المنظمــة خطــط ســائر تنفيــذ الخطــة وتؤيــد ل كّمــت. و العمــل الصــحي اآلخــذ فــي التطــور
طــــوارئ ، وحــــاالت الوصــــحة األم والطفــــل ،لصــــحة اإلنجابيــــةوا، الشــــيخوخةالمتعلقــــة بــــالتمتع بالصــــحة فــــي مرحلــــة 

  ، واألمراض غير السارية.من العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهماوالوقاية ، يةنفسوالكوارث، والصحة ال

اتفاقيــة حقــوق األشـــخاص ذوي التاليــة، ومعظمهــا مجّســد فــي  المبــادئبوُيسترشــد فــي إعــداد خطــة العمــل   -١٥
  اإلعاقة:

  حتـــرام كرامـــة األشـــخاص المتأصـــلة واســـتقاللهم الـــذاتي بمـــا فـــي ذلـــك حريـــة تقريـــر خيـــاراتهم بأنفســـهم ا
  واستقالليتهم؛

  عدم التمييز؛  

   كاملة وفعالة في المجتمع؛واإلشراك بصورة المشاركة كفالة  
                                                 

 .٢٠٠٦حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، نيويورك: األمم المتحدة؛ اتفاقية     ١

(اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وبروتوكولهــا  ٦٦/٢٢٩(المســتقبل الــذي نصــبو إليــه) والقــرار  ٦٦/٢٨٨ر القــرا    ٢
(اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة الرفيـــع المســـتوى المعنـــي بتحقيـــق األهـــداف اإلنمائيـــة لأللفيـــة وســـائر  ٦٦/١٢٤االختيـــاري) والقـــرار 

ــًا فيمــا يتعلــق ب (تحقيــق األهــداف اإلنمائيــة  ٦٥/١٨٦األشــخاص ذوي اإلعاقــة) والقــرار األهــداف اإلنمائيــة المتفــق عليهــا دولي
(إعمال األهداف اإلنمائيـة لأللفيـة  ٦٤/١٣١وما بعده) والقرار  ٢٠١٥لأللفية فيما يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة حتى عام 

 فيما يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة).
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  ؛التنوع البشري والطبيعة البشرية ول األشخاص ذوي اإلعاقة كجزء مناحترام الفوارق وقب  

  تكافؤ الفرص؛  

  إمكانية الوصول؛  

  المساواة بين الرجل والمرأة ؛  

  ؛في الحفاظ على هويتهمهم احترام القدرات المتطورة لألطفال ذوي اإلعاقة واحترام حق  

   نعندما يكبرون في السمرار تقديرهم باستو األشخاص ذوي اإلعاقة احترام كرامة.  

مـــن نوعهـــا عـــن إصـــابتهم بـــالعجز وعـــن حـــالتهم، بيـــد أنهـــم رؤى فريـــدة ولـــدى النـــاس المصـــابون بـــالعجز   -١٦
مــن  ٤المــادة أحكــام مــع  تمشــياً و . مباشــرة حيــاتهمفــي  تــؤثرقضــايا ات المتعلقــة بمــن عمليــة صــنع القــرار ُيســتبعدون 

حـول جميـع مراحـل  من خالل المنظمات التي تمـثلهمأولئك الناس مع على نحو وثيق تشاور فإنه ينبغي ال تفاقيةاال
  .فعلياً فيها ، وٕاشراكهم همالتي تتعلق بوالقوانين والخدمات وضع وتنفيذ السياسات 

  :وتسترشد بهاعمل الخطة التي ترتكز إليها عملية إعداد وتنفيذ  النهوجوفيما يلي   -١٧

  ؛المصابين بالعجزتمكين األشخاص يشمل  ، بمانسانالنهج القائم على حقوق اإل  

   الرعاية المتواصلة؛تقديم ، بما في ذلك يدوم طوال العمرنهج  

  ؛التغطية الصحية الشاملة  

   ؛محوره األشخاص ومالئم ثقافياً نهج  

   ١تأهيل المجتمعي؛ال/ إعادة متعدد القطاعاتنهج  

  أدناه) ٢٩الفقرة انظر عام (التصميم ال.  

  األمانةين و والوطني ينالدوليوالشركاء  لدول األعضاءة لاإلجراءات المقترح
تبـّين بالتفصـيل محـددة  جـراءاتإتخـاذ لـدول األعضـاء والشـركاء الـدوليين والـوطنيين واألمانـة اعلـى اقترح يُ   -١٨

تنفيـــذ تلـــك  كيفيـــة المتاحـــة بشـــأنخيـــارات الثالثـــة. و العمـــل الخطـــة إنجازهـــا لتحقيـــق أغـــراض يمكـــن التـــي  األعمـــال
بّينـات لـى إاإلجـراءات والمـدخالت تلـك تسـتند و من مختلـف األطـراف. مقدمة  مدخالتاإلجراءات مقترحة في شكل 

، عـن العجــز التقريـر العـالميالخـدمات المبينــة فـي إتاحـة التـي تحـول دون سـبل الناجحـة فـي تـذليل العقبــات التثبـت 
  الناس المصابين بالعجز.ية حياة تحسين نوعلألمانة الذي تضطلع به الى العمل التقني وإ 

                                                 
 المجتمـع صـعيدأهداف التنمية علـى بلوغ قوق اإلنسان و إلعمال حة يعملالتأهيل المجتمعي منهجية تؤمن عملية إعادة     ١

  .وأسرهمالمصابين بالعجز ألشخاص اتمكين تسنى بفضله متعدد القطاعات يشامل نهج باالستناد إلى 
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تنفيــذ فســيلزم لفاعلــة الجهــات ينطــوي علــى مشــاركة مختلــف الجميــع القطاعــات و يشــمل العجــز ونظــرًا ألن   -١٩
واسـعة مـن الشــركاء فـي هـذا المضـمار مـن جانـب طائفـة تـوفير المـوارد والعمــل بشـأن التـزام قـوي قطـع خطـة العمـل 

الحكومات الوطنية والمحلية وتؤدي . وتعزيزهاشبكات إقليمية وعالمية ين، وبشأن إنشاء والوطنيين الدوليين واإلقليمي
غيرهــا، ومنهــا  مهمــةاألخــرى بــأدوار الجهــات الفاعلــة ينبغــي أن تضــطلع أيضــًا ولكــن فــي هــذا الميــدان،  ألدوارأهــم ا
المصــابين بــالعجز؛ والجهــات  اصومنظمــات األشــخمنظومــة األمــم المتحــدة ومنظمــات التنميــة ؤسســات التابعــة لالم

؛ والمؤسسات األكاديمية ؛المجتمع المدني والمنظمات الدينيةبين صفوف الموجودة ها تلك لخدمات، بما فيالمقدمة ل
بأهميــة إســهام الجهــات  الخطــة أيضــاً ســّلم وأســرهم. وت ؛ والنــاس المصــابين بــالعجزوالمجتمعــات؛ والقطــاع الخــاص

المصــابين بــالعجز، وبمــا يلزمهــا مــن متطلبــات ألشــخاص ة لخــدمات الرعايــة دعمــًا لالمقدمــالرســمية وغيــر الرســمية 
  خاصة ألداء هذا الدور.دعم 

آليـات عمليـة للتنسـيق والتنفيـذ بـين يقتـرن ب نهـج فعـال متعـدد القطاعـاتاتبـاع نجاح الخطة على وسيتوقف   -٢٠
عادة التأهيل إ الخدمات الصحية و ن بالعجز بزويد األشخاص المصابيالوزارات واإلدارات المسؤولة عن تالمعني من 

 والحمايـة االجتماعيـة عجـزوخـدمات القطاعات الحكومية ذات الصلة الصحة خدمات. وتشمل الما يرتبط بها من و 
التنســيق و التعلــيم. و  والعمــل واالتصــاالت والبنيــة التحتيــة والنقــل لوالرعايــة االجتماعيــة والخــدمات المجتمعيــة والتمويــ

أن تُتــاح ضــمان  عــنمســؤولة فــي المقــام األول أن تكــون ٕادارة ووكالــة كــل وزارة و علــى ولكــن  ضــروريالفعــال أمــر 
  .المصابين بالعجز وأن تستجيب لمتطلباتهمألشخاص ل الرئيسيةمجاالت نشاطها 

صــبح ير هــذا النشــاط ل. وقــد تطــوّ قطاعــاتتســهيل التعــاون المتعــدد الوٕاعــادة التأهيــل المجتمعــي مــن طرائــق   -٢١
بين الخدمات العمومية وتعزيز قدرتها بما يكفل ربط الكيفية عن توجيهات عملية تقدم استراتيجية متعددة القطاعات 

، ة واالجتماعيــــةيالصــــحالخــــدمات التعلــــيم والعمــــل و المصــــابين بــــالعجز وأســــرهم علــــى فــــرص األشــــخاص حصــــول 
أســرهم المصــابين بــالعجز و  ود األشــخاصتضــافر جهــُيحّقــق ذلــك بفضــل . و واســتفادتهم مــن تلــك الفــرص والخــدمات

ــــر الحكوميــــة  ةيــــالحكوموالجهــــات  والمنظمــــات والمجتمعــــات المحليــــة المعنيــــة بخــــدمات الصــــحة ذات الصــــلة وغي
مـن  بلـداً  ٩٠أكثـر مـن وُيطّبـق هـذا الـنهج حاليـًا فـي . األخـرى الخـدماتوشـؤون المجتمـع و  والتدريب المهني والتعليم
فقـرهم ودمجهـم فـي الفرص والحد من صابين بالعجز ومساواتهم في الحصول على األشخاص الم إعادة تأهيلأجل 

  .المجتمع

جهودهـا الراميـة إلـى األقـاليم فـي البلـدان و ونقـاط انطـالق تباين كبيـر فـي سـياقات بوجود عمل الخطة وتقّر   -٢٢
فـالغرض مـن . ددةمح دعمجوانب و برامج إتاحة الخدمات الصحية لألشخاص المصابين بالعجز وتزويدهم بضمان 
ويلــزم مواءمــة ". الجميــع يناســبوّحــد القيــاس "محــًال كــون تأن ات ولكنهــا ال يمكــن توجيهــكــل و اوفير هيهــو تــالخطــة 

  اإلقليمية والوطنية القائمة.غايات خطة مع االلتزامات والسياسات والخطط والالرامية إلى بلوغ أغراض الإلجراءات ا

  خطة العملغراض تحقيق أفي رصد التقدم المحرز 
بلـوغ فـي لمسـاعدة فـي رصـد وقيـاس التقـدم المحـرز غـرض لالنجـاح المحـددة لكـل  يمكن اسـتخدام مؤشـرات  -٢٣

غايـات إلـى أن الوبـالنظر . بمجـرد الموافقـة علـى الخطـةية والغايـات األساسـبيانـات وسُيبّت فـي أمـر الهدف الخطة. 
بإمكانهــا أن المحـددة ولكــن غايــات جميـع الة عضــو فــإن مـن غيــر المتوقـع أن تبلــغ كــل دولـ عالميـةتكون طوعيــة و سـ

زويد الدول األمانة تتولى ست ٣المتعلقة بالغرض اإلجراءات في بلوغها. ومثلما هو مبّين في بدرجات متفاوتة تسهم 
خاصــة بــالعجز بيانــات الالتحســين تحليــل  لمــن أجــعلــى طلبهــا،  ءً ، بنــايالــدعم التقنــوالتــدريب و األعضــاء بالتوجيــه 

وٕابـالغ األجهـزة رصد التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمـل هـذه وُيوصى ب. عالية المردودواستخدامها بطريقة فعالة و 
  .)٢٠٢١عام (من تنفيذها األخير  عامال) وخالل ٢٠١٧عام (الرئاسية بذلك في المرحلة الوسطى من تنفيذ الخطة 
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  ج الصحيةالخدمات والبرامإتاحة وتحسين عراقيل الإزالة  :١الغرض 
يـنص حالة من اكتمال السالمة بدنيًا ونفسيًا واجتماعيًا، ال مجرد انعـدام المـرض أو العجـز. و الصحة هي   -٢٤

. حق من الحقوق األساسـية لكـل إنسـانهو التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه دستور المنظمة على أن 
مقبولــــة وبطريقــــة فــــي الوقــــت المناســــب عاليــــة الجــــودة علــــى رعايــــة صــــحية الحصــــول ويشــــمل الحــــق فــــي الصــــحة 

ــ ومعقولــة كــل تمّكــن تهيئــة الظــروف المناســبة التــي الــدول األعضــاء مــن الحــق هــذا تعزيــز أيضــًا يتطلــب و ة. التكلف
الخــدمات الصــحية علــى أســاس الموافقــة الحــرة وتقــديم التمتــع بــأعلى مســتوى مــن الصــحة يمكــن بلوغــه مــن شــخص 

  والمستنيرة.
قـد تتسـبب فـي اعـتالل الصـحة العجز بـن بعض الظـروف الصـحية المرتبطـة أرغم و غاية. ز متنّوع للوالعج  -٢٥

النـــاس جميـــع يتســـبب فـــي ذلـــك فـــإن لـــدى ال قـــد اآلخـــر ها بعضـــوأن  يـــة الصـــحيةكبيـــرة مـــن الرعااحتياجـــات وخلـــق 
يلـــزمهم بالتـــالي و ، ي شـــخص آخـــرنفســـها الالزمـــة ألالرعايـــة الصـــحية العامـــة مـــن حتياجـــات المصـــابين بـــالعجز اال

الحصول على خدمات الرعاية الصـحية العموميـة. وقـد يواجـه النـاس المصـابون بـالعجز خطـورة أكبـر فـي التعـرض 
تلــزمهم  وربمــاواعــتالالت مرضــية مصــاحبة وظــروف أخــرى مرتبطــة بالســن،  ظــروف ثانويــةلمــا يمكــن توقيــه مــن 

مـن  معاملـة أو تـدابير وقائيـة أخـرىلـى الخضـوع لوُيجَبـر هـؤالء أحيانـًا ع. ةالرعايـة الصـحيمتخصصـة مـن خدمات 
أو حـــوادث المـــرور دون مـــوافقتهم، وهـــم معرضـــون أكثـــر مـــن المتعـــافين لخطـــورة العنـــف واإلصـــابات الناجمـــة عـــن 

لدى بعض فئات الناس رتفع يمعدل السلوكيات الخطرة إلى أن بعض الدراسات أيضًا الحروق أو السقوط. وأشارت 
  .البدنيالخمول و غير الصحي الغذائي النظام و  التدخينمثل المصابين بالعجز، 

 األشـخاصب حاالت الطوارئ في اإلصابة بالعجز كما يمكنهـا أن تزيـد المخـاطر التـي يتعـرض لهـا بوتتس  -٢٦
 سـياق فـيعنهـا  ىغاَضـتَ يُ األساسـية والخاصـة أو ن ُتهمـل فـي كثيـر مـن األحيـان احتياجـاتهم الذيالمصابون بالعجز 

وقوع حالة الطوارئ وأثناء وقوعها وبعدها، قبل ال ُتحّدد غالبًا تلك االحتياجات حاالت الطوارئ. و في ر إدارة المخاط
بـــرامج السياســات و صــياغة الفــي المصــابين بــالعجز أو يجــدون مــن يمــثلهم األشــخاص ونــادرًا مــا يــتم التشــاور مــع 

  إدارة المخاطر في حاالت الطوارئ.المتعلقة ب
ولكــن  ،التعلــيم والعمــلومنهــا ة واســعة مــن األنشــطة، طائفــالمشــاركة فــي والتمتــع بصــحة جيــدة يمّكــن مــن   -٢٧

علـى خـدمات يعـانون مـن اإلجحـاف فـي الحصـول ، ، بمـن فـيهم األطفـالنـاس المصـابين بـالعجزأن الالبّينات تثبت 
لمســتويات صــحية أدنــى مــن عامــة  ويتعرضــونالرعايــة  هم مــن تلــكاحتياجــاتوال ُيلّبــى الكثيــر مــن  الرعايــة الصــحية

الرعايــة الصــحية أن تلّبــي كمــا ينبغــي احتياجــات أولئــك النــاس مــن  نالــنظم الصــحية عــوكثيــرًا مــا تعجــز . الســكان
والماديــــة يواجهــــون طائفــــة مــــن العراقيــــل التمييزيــــة بمــــن فــــيهم األطفــــال،  علــــى حــــد ســــواء، فهــــم، العامــــة والخاصــــة

تحليـــــل المســـــح ويبـــــّين لـــــى الرعايـــــة الصـــــحية. الســـــعي إلـــــى الحصـــــول عتـــــرض ســـــبيلهم عنـــــد عالتـــــي ت المنهجيـــــةو 
احتمــــــال إبــــــالغ عنــــــد مقارنــــــة المتعــــــافين بالنــــــاس المصــــــابين بــــــالعجز أن لمنظمــــــة الخــــــاص باالعــــــالمي  الصــــــحي
غيـر  الرعايـة الصـحية و خدماتمقدمالتي يزّودهم بها مهارات المرافق الرعاية الصحية و  أنبالعجز عن  المصابين
ن هـؤالء النـاس عـ ، فيما يزيد على ثالث مرات احتمال إبالغيتضاعف إلى أكثر من مرتين ية احتياجاتهمكافية لتلب

. احتمـال إبالغهـم عـن التعـرض لمعاملـة سـيئة أربـع مـراتعلى الرعاية الصحية، و الحرمان مّما يلزمهم من خدمات 
ومـــن ، الرعايـــة الصـــحيةدمات نفقـــات مـــا يلـــزمهم مـــن خـــأمين تـــ المصـــابين بـــالعجزاألشـــخاص نصـــف وال يســـتطيع 

نفقات كارثية لقـاء حصـولهم علـى الخـدمات الصـحية أكثـر مـن غيـرهم مـن المتعـافين بنسـبة أن يتكبد هؤالء  المرّجح
  ١.٪٥٠تزيد على 

                                                 
يكـون كبيـرًا يمكـن أن فـإن مقـدار التكـاليف  أو يشـارك فـي دفعهـا تكاليف الرعاية الصـحيةعندما يضطر الفرد إلى سداد     ١

 علـى الخـدماتاإلنفـاق إلى نظر منظمة أن يُ ال"كارثة مالية". وقد اقترحت جدًا مقارنة بدخله ويسفر عن معاناته أو أسرته من 
، أي الــدخل المتــاح بخــالف مســتوى الكفــاف ألســرةادخــل مــن أو يســاويها ٪ ٤٠ة بوصــفه كارثيــًا عنــدما يتجــاوز نســبة الصــحي

  .سيةاالحتياجات األساعقب تلبية 
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 تصـميمب: الحـواجز الماديـة المتصـلة الحصول على الخدمات الصـحية التي تحول دونوفيما يلي العراقيل   -٢٨
بمـا يلـزم مـن  مقـدمي الخـدمات الصـحيةقصـور تمتـع و  ؛النقـل طالمعدات الطبيـة أو وسـائ وأالمرافق الصحية هيكل 

تفيد افتراضات  المصابين بالعجز التي تؤدي إلى وضعصحة األشخاص عن المفاهيم الخاطئة و ؛ مهاراتمعارف و 
عـدم احتـرام و  األمـراض؛وتقـيهم شـّر ز صـحتهم ال يحتـاجون إلـى خـدمات وبـرامج صـحية تعـزّ ألشـخاص هؤالء ا بأن

صـــعوبات و  عقبـــات المتعلقـــة بالمعلومـــاتالو ؛ همتجـــاهالمتخـــذة الســـلبية والســـلوكيات أو المواقـــف هـــؤالء األشـــخاص 
  ن حقهم في الحصول على الخدمات الصحية.عألشخاص هؤالء ال الالزمة عدم كفاية المعلومات؛ و االتصال

فــي التمتــع بــأعلى هــؤالء األشــخاص حــق مــن اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة  ٢٥المــادة  زعــزّ وت  -٢٩
فتبــّين بإيجــاز مــا يلــزم اتخــاذه (إمكانيــة الوصــول)  ٩مــادة أمــا ال مســتويات الصــحة دون تمييــز علــى أســاس اإلعاقــة.

لبيئــة الماديــة المحيطــة األشــخاص، علــى قــدم المســاواة مــع غيــرهم، إلــى اأولئــك تكفــل إمكانيــة وصــول  تــدابيرمــن 
، والمرافـق والخـدمات )بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات واالتصـال( ائل النقل والمعلومات واالتصاالتووس

 هـذه التـدابيرتشـمل األخرى المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليـه فـي المنـاطق الحضـرية والريفيـة علـى السـواء. و 
ــ المبــاني والطــرق ووســائل النقــل فيمــا يخــص  إمكانيــة الوصــول وٕازالتهــاتحــول دون  التــي اتتحديــد العقبــات والمعوق

 المعلومــات واالتصــاالت والخــدمات األخــرى)، و المرافــق الطبيــةهــا بمــا في( والمرافــق األخــرى داخــل البيــوت وخارجهــا
فــإن مــن  ت الصــحيةالمســتفيدين مــن الخــدما ). ونظــرًا إلــى تنــّوعمــا فيهــا الخــدمات اإللكترونيــة وخــدمات الطــوارئ(ب

بطريقـة يتسـنى المنتجـات والبيئـات والبـرامج والخـدمات خاص بالتصميم العـام لضـمان تصـميم  نهجالضروري اتباع 
  متخصص.ها على نحو أو تصميم هادون حاجة إلى تكييفمن  بأكبر قدر ممكناالستفادة منها جميع الناس بها ل

نظـم الرعايـة الصـحية القائمـة علـى جميـع كثر شمولية على فضل إضفاء طابع ألفوارق الصحية با وستُقلَّل  -٣٠
ة موميـبـرامج الصـحة العتمكين األشخاص المصـابين بـالعجز، بمـن فـيهم األطفـال، مـن الوصـول إلـى المستويات، و 

 لنشـاط البـدني).اممارسـة وتشـجيع أتباع نظـم غذائيـة محّسـنة وتعزيز ومنها البرامج المعنية بأنماط الحياة الصحية (
اتخـاذ المصابين بـالعجز فإنـه يلـزم الرعاية الصحية لألشخاص حّد من إتاحة خدمات عوامل متعددة تسبب وجود بو 

الــوعي رفــع مســتوى و تصــريف الشــؤون تحســين ومنهــا ، جميــع مكونــات نظــم الرعايــة الصــحيةفيمــا يخــص  إجــراءات
أفضـل بشـكل النظر تسنى لها بحيث ي تزاراما يتصل بها من و الصحة و وزارات البيانات في وزيادة توافر والمعرفة 

تحتـوي علــى  ١االجتماعيـةوُيوصـى بصـون حـدود وطنيــة دنيـا للحمايـة الخـدمات. إتاحــة العجـز وزيـادة فـي موضـوع 
تـأمين الرعايـة الصـحية األساسـية و خـدمات حصول الجميع على بشأن الضمان االجتماعي تكفل ضمانات أساسية 

سياسـات الرعايـة الصـحية الوطنيـة بـأن أقـل تقـدير. ويلـزم ان تعتـرف رسـميًا  بأدنى مستوى محّدد وطنيًا علىالدخل 
علــى طريــق خطــوة أساســية ذلــك وســيكون  ؛تفــاوت صــحيفئــات النــاس المصــابين بــالعجز يعــانون مــن أوجــه بعــض 

دة وٕاعـا. الرعايـة الصـحيةخـدمات بـين مقـدمي فيمـا التـزام بالتعـاون واتبـاع نهـج منسـق وقطـع الفوارق الصحية  لتقلي
في المناطق الريفية وخصوصًا ، وٕاتاحتهاتنسيق الخدمات الصحية وتحسين التأهيل المجتمعي وسيلة هامة لضمان 

  النائية.تلك و 

شــخاص مــدخالت مــن األبالنجــاح تقــديم الخــدمات الصــحية إتاحــة تحســين عراقيــل و إزالــة الويتطلــب تكليــل   -٣١
 إصـدار المعلومـاتبتلك العراقيل واألشد تضررًا بها. ومن الضـروري أن ُيكَفـَل كثر دراية المصابين بالعجز، فهم األ

وســـائل االتصـــاالت تلبـــي وأن إليهـــا كمـــا ينبغـــي األشـــخاص صـــيغة يســـهل وصـــول أولئـــك الصـــحة فـــي المتعلقـــة ب
لتأكيــد حقهــم فــي الصــحة مــًا عالمــذكورين دبعــض األشــخاص وقــد يحتــاج أيضــًا  .)ات(مثــل لغــة اإلشــار هم متطلبــات

  حصول على الخدمات الصحية.مساواتهم في فرص الو 

                                                 
بشـأن : توصـية ٢٠١٢، المتعلقـة بالحـدود الوطنيـة الـدنيا للحمايـة االجتماعيـة) ٢٠٢توصية منظمة العمل الدوليـة (رقـم     ١

 .٢٠١٢حزيران/ يونيو  ١٤، اعُتِمدت في للحماية االجتماعية ياالدن دودتوفير الح
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  الخدمات والبرامج الصحيةإتاحة وتحسين عراقيل ال: إزالة ١الغرض 
  بّينات النجاح  وسيلة التحقق  مؤشرات النجاح

لـديها من البلدان التـي  ٪×نسبة   ١-١
ـــة  ـــّين سياســـات صـــحية وطني صـــراحة تب

الحــق المصــابين بــالعجز ألشــخاص لأن 
بـــأعلى مســـتوى مـــن الصـــحة فـــي التمتـــع 
  يمكن بلوغه

  
ـــــــدان ×نســـــــبة   ٢-١ ـــــــي ٪ مـــــــن البل الت

 شـــركات التـــأمين الصـــحيعلـــى تحظـــر 
حـــاالت العجــــز الموجــــودة التمييـــز ضــــد 

  مسبقاً 
  
المصــــــــابين نســــــــبة األشــــــــخاص   ٣-١

يتمتعـون بسـبيل الحصـول الـذين بالعجز 
  خدمات صحيةعلى ما يلزمهم من 

  
 التـي لـديها٪ مـن األسـر ×نسبة   ٤-١

ناســــًا مصــــابين بــــالعجز وتتكبــــد نفقــــات 
كارثية من جيبها الخاص لقاء الحصول 

  ةالخدمات الصحيعلى 

  
  
  
  

التــــــي المســــــوح جمــــــع البيانــــــات بفضــــــل 
يجريهــا المبلغــون الرئيســيون بالمعلومــات 
فـــي وزارات الصـــحة والمجتمـــع المـــدني/ 

، المصابين بالعجز منظمات األشخاص
للبيانــــــــــات عنــــــــــد خــــــــــط األمانــــــــــة وٕادارة 

 ٥مضــي فتــرة تتــراوح بــين  بعــداألســاس 
  عليها سنوات ١٠و
  
  

(انظـر نموذجي عن العجـز مسح إجراء 
ومســـــوحات وطنيـــــة أخـــــرى ) ٣غـــــرض ال

فـــي ســـياق إطـــار الصـــحة عـــن العجـــز و 
ونهـــج  التغطيـــة الصـــحية الشـــاملةرصـــد 
  .قياسها

  
  
  
  

اتفاقيـة تتمشـى مـع سياسة صـحية إيجاد 
  اإلعاقة حقوق األشخاص ذوي

  
  
  
  
  
  
  

إدراج األشخاص المصابين بـالعجز فـي 
  الشاملةالتغطية الصحية 

  
  

إجراءات بشأن 
  ١الغرض 

مدخالت مقترحة للشركاء   مدخالت لألمانة  مدخالت مقترحة للدول األعضاء
  الدوليين والوطنيين

وضع و/ أو  ١- ١
إصالح القوانين 

والسياسات 
واالستراتيجيات 

والخطط المتعلقة 
من  بالصحة والعجز

أجل مواءمتها مع 
اتفاقية حقوق 

األشخاص ذوي 
  اإلعاقة

وتنقــــيح السياســــات اســــتعراض   •
األحكـام والتخّلص مـن  القائمة

ــــــــــــــة ــــــــــــــواردة فيهــــــــــــــا  التمييزي ال
 للمســــــــــــاعدة علــــــــــــى ضــــــــــــمان
تحســـين إتاحـــة قطـــاع الصـــحة 

لقطاعــــــــــــــــــــــــات األخــــــــــــــــــــــــرى وا
المصـابين بـالعجز ألشخاص ل

  وٕادراجهم في تلك القطاعات
القطــاع الصــحي قــدرات تعبئــة   •

ي وضـع اسـتراتيجية لإلسهام ف
ـــــــــــــين وطنيوخطـــــــــــــة عمـــــــــــــل  ت

عـــــــن القطاعـــــــات  تيمتعـــــــددو 
خطــوط العجــز تكفــالن وضــع 

لمســـــــــؤولية بشـــــــــأن ا واضـــــــــحة
ـــــــــــات  ـــــــــــة بوآلي التنســـــــــــيق معني

  والرصد واإلبالغ
ـــد ت  • بالـــدعم  قطـــاع الصـــحةزوي

ــــــــــــــذ رصــــــــــــــد ألغــــــــــــــراض  تنفي
ه وتقييمـــــالسياســـــات الصـــــحية 

المتثــــــــــال ألحكــــــــــام ضــــــــــمانًا ل
  االتفاقية

؛ نـــــــــــيتقتقـــــــــــديم الـــــــــــدعم ال  •
مبــــــادئ توجيهيــــــة ووضــــــع 
ــــــــــــبشــــــــــــأن  ــــــــــــز ال نظم تعزي

 لعجـــــزالشـــــاملة لصـــــحية ال
مســـــاعدة فـــــي مـــــن أجـــــل ال

  تحقيق التغطية الشاملة.
  
قـــديم الـــدعم التقنـــي وبنـــاء ت  •

القــــــــــــدرات داخــــــــــــل وزارات 
الصـــــــــــحة وســـــــــــواها مـــــــــــن 
القطاعـــــــات المعنيـــــــة مـــــــن 

القـــــــــــوانين وضـــــــــــع أجـــــــــــل 
والسياســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
واالســــــتراتيجيات والخطــــــط 

 وتنفيذها ورصدها

  

تبـــــــادل فـــــــرص تعضـــــــيد   •
وضـــــع  معلومـــــات عـــــنال

تعـــــــّزز سياســـــــات فعالـــــــة 
صــــــــــــــــحة األشــــــــــــــــخاص 

  المصابين بالعجز
  
 مشاركة الهيئات الوطنيـة  •

ومنهـــــــــــــا ، ذات الصـــــــــــــلة
 منظمــــــــــات األشــــــــــخاص
المصـــــــــــــــابين بــــــــــــــــالعجز 
ـــــــــات  وغيرهـــــــــا مـــــــــن كيان

فــــــي  ،المجتمــــــع المــــــدني
إصــــــــــــــــــــالح القــــــــــــــــــــوانين 
والسياســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
واالســتراتيجيات والخطــط 
المتعلقـــــــــــــــــة بالصـــــــــــــــــحة 

 والعجز
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إجراءات بشأن 
  ١الغرض 

مدخالت مقترحة للشركاء   مدخالت لألمانة  مدخالت مقترحة للدول األعضاء
  الدوليين والوطنيين

الترويج لتقديم خدمات صحية   •
فــــــــــــــرد وٕاشــــــــــــــراك حورهــــــــــــــا الم
المصــابين بــالعجز ألشــخاص ا
معنيــــة بهــــم فــــي منظمــــات الالو 

ــــــك  ــــــةتل بكــــــل مراحلهــــــا  العملي
  إشراكًا فعاالً 

تطوير القيادة  ٢- ١
وتصريف الشؤون 
فيما يخص دمج 
العجز في قطاع 

  الصحة

معنيــــة  اتصــــالمراكــــز تحديــــد   •
داخــل وزارات الصــحة بــالعجز 

داخليــة وصــياغة خطــط عمــل 
ـــــد دمـــــج ت خـــــدمات الرعايـــــة ؤي

  العمومية وٕاتاحتها الصحية
 ةضمان مشاركة قطاع الصح  •

فـــي هيئـــات التنســـيق الوطنيـــة 
  المعنية بالعجز

منظمــــــــات مشــــــــاركة ن ضــــــــما  •
المصــابين بــالعجز  األشــخاص

 لسياســـات الصـــحيةرســـم افـــي 
  عمليات ضمان الجودةو 

 الـــــــدول األعضـــــــاءزويـــــــد ت  •
ها لبناء قـدراتبالدعم الالزم 

ــــــــة  حزمــــــــة ٕاعــــــــداد و القيادي
ــــةدورات  عــــن دمــــج  تدريبي

ة قطــاع الصــحالعجــز فــي 
  وتنفيذ تلك الحزمة

حلقــــــات عمــــــل استضــــــافة   •
التغطيــــــــــة عــــــــــن  إقليميــــــــــة

 الصحية الشاملة والمسـاواة
ودمجهـــــــــــــــــا بالمبـــــــــــــــــادرات 

/ ذات الصـــــــــــــلة الجاريـــــــــــــة
الصــــــحة  اتلمــــــوظفي وزار 

السياســــــــــــــــــات راســــــــــــــــــمي و 
منظمـــــــــــــــــــــات وممثلـــــــــــــــــــــي 
المصــــــــــــابين  األشـــــــــــخاص

ســـتفادة باالوذلـــك ، بـــالعجز
  رب القطريةاالتجمن 

ــــــــد ت  • وزارات الصــــــــحة زوي
لبنـــــــــاء بالـــــــــدعم الـــــــــالزم 

القياديـة مـن أجـل  هاقدرات
خــــــدمات تقــــــديم ضــــــمان 
شــــــاملة للعجــــــز  يةصــــــح

  ).٣٢(المادة 
منظمــــــــــات  ةبنــــــــــاء قــــــــــدر   •

المصــــــــابين  األشــــــــخاص
المشــــاركة بــــالعجز علــــى 
تصــــــــريف  الفعالــــــــة فــــــــي

الخــــــــــــــــــــدمات شــــــــــــــــــــؤون 
  الصحية

الحواجز إزالة  ٣- ١
حول دون التي ت
التمويل والقدرة توفير 

 على تحمل التكاليف
إتاحة من خالل 
تدابير اتخاذ خيارات و 

تكفل تمكين 
 المصابيناألشخاص 

بالعجز من تحمل 
تكاليف ما يلزمهم من 

لرعاية خدمات ا
ومن  الصحية

الحصول عليها من 
إنفاق أموال دون 

طائلة من جيبهم 
الخاص أو تكّبد 

  كارثية عنهانفقات 

تخصــــــــــــيص مــــــــــــوارد كافيــــــــــــة   •
لضــــــــــمان تنفيــــــــــذ المكونــــــــــات 

ســـــــــــــــــــتراتيجية لالالصـــــــــــــــــــحية 
تين عـــن وطنيالعمـــل الـــ وخطـــة
  العجز 

ت تضـمين مخططـاتأكد مـن ال  •
لرعايـــــــــــة الصـــــــــــحية تمويـــــــــــل ا

حــزم مــن ال دنــىًا أالوطنيــة حــد
الفقـــــــــر الحـــــــــد مـــــــــن وتـــــــــدابير 

التـــــــي  والحمايـــــــة االجتماعيـــــــة
األشــــــــــــــــــــــخاص  تســــــــــــــــــــــتهدف

المصـــــــــابين بـــــــــالعجز وتلبـــــــــي 
الرعايـــــــــــة مـــــــــــن  هماحتياجـــــــــــات
  الصحية

النفقــــات التــــي يصــــرفها  تقليــــل  •
األشخاص المصابون بـالعجز 
مـــــــن جيـــــــبهم الخـــــــاص مّمـــــــن 
ليســــت لــــديهم وســــيلة لإلنفــــاق 

الرعايــــــــــــــة خــــــــــــــدمات علــــــــــــــى 
، أو إلغـــــــــــاء تلـــــــــــك الصـــــــــــحية
  النفقات

ــــدان بالمســــاعدة  تزويــــد  • البل
الالزمــــــــة لوضــــــــع التقنيــــــــة 
التمويـــــــــل بشـــــــــأن تـــــــــدابير 
القـــدرة علـــى تزيـــد  الصــحي

الخـــــدمات تحمـــــل تكـــــاليف 
  حصول عليهاوال

المســـــاعدة التقنيـــــة  قـــــديمت  •
ــــــــــدول  ــــــــــى ال والماليــــــــــة إل
األعضـــــــــاء مـــــــــن أجـــــــــل 

مكــــــــــــــــــــــــين ضــــــــــــــــــــــــمان ت
المصــــــــابين األشــــــــخاص 

 الحصــــــولبــــــالعجز مــــــن 
ــــــى  ــــــة عل خــــــدمات الرعاي
  العمومية الصحية

لــــدول األعضــــاء زويــــد ات  •
مجـــــــــال فـــــــــي بالتوجيـــــــــه 

الحــــــدود تعيــــــين وصــــــون 
الوطنيـــــة الـــــدنيا للحمايـــــة 

  ةاالجتماعي
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إجراءات بشأن 
  ١الغرض 

مدخالت مقترحة للشركاء   مدخالت لألمانة  مدخالت مقترحة للدول األعضاء
  الدوليين والوطنيين

 ةمتعــــــــــــددالج و تعزيــــــــــــز النهــــــــــــ  •
التكـــــاليف غطيــــة القطاعــــات لت

غيــــــــــــــر المتكبــــــــــــــدة بصــــــــــــــورة 
الحصــــول علــــى عــــن  مباشــــرة

الرعايـــــــــة الصـــــــــحية خـــــــــدمات 
  ل)(مثل النق

ضـــــــمان تمكـــــــين األشـــــــخاص   •
المصــابين بــالعجز مــن تحمــل 
تكــــــــــاليف خــــــــــدمات التــــــــــأمين 
الصــــحي الخــــاص، فــــي حــــال 
إتاحتهــا، ومــن الحصــول علــى 

  تلك الخدمات
عراقيل الإزالة  ٤- ١

التي تعترض سبيل 
 تقديم الخدمات

العوائق التي  (ومنها
تحول دون الوصول 
المادي والمعلومات 

واالتصاالت 
جميع والتنسيق) عبر 

 لرعايةمرافق ا
، وبرامجها الصحية

بما فيها مبادرات 
الصحة الجنسية 

واإلنجابية وتعزيز 
الصحة وغيرها من 

مبادرات الصحة 
مومية الخاصة الع
  لسكانبا

بشـــأن  عـــايير وطنيـــةاعتمـــاد م  •
مــع تمشــى (تإمكانيــة الوصــول 

) عــــــــــــاممبــــــــــــادئ التصــــــــــــميم ال
 وضــــمان االمتثــــال لهــــا داخــــل

ــــــــق الخــــــــدمات  الصــــــــحية مراف
  عموميةال

واســــــــعة مــــــــن طائفــــــــة تــــــــوفير   •
تـذليل وسائل الراحـة المعقولـة ل

التــــــــي تحـــــــــول دون العقبــــــــات 
الحصـــــــــول علـــــــــى الخـــــــــدمات 

وســـــائل ة، بعموميـــــالصـــــحية ال
علـــــى  ديالتتعــــمنهــــا إدخــــال 

التـي  والمعداتهياكل المرافق 
 التصــــــميم العــــــاملهــــــا ســــــمات 
وٕايجـــــاد  التعيـــــينوعلـــــى نظـــــم 

 نمـــاذج بديلـــة لتقـــديم الخـــدمات
وٕارســال المعلومــات فــي صــيغ 

لغــــــــــة ، مــــــــــن قبيــــــــــل مناســــــــــبة
اسـتخدام لغـة برايـل و اإلشـارات 

)Braille الخاصة بـالمكفوفين (
ــــــــــرةوأحــــــــــرف ا  لطباعــــــــــة الكبي
) Easy Readوبرنــــــــامج (

 المعلومـــــاتســـــهيل القـــــراءة و لت
  المصّورة

 آليـــــات دعـــــم لتحســـــينإنشـــــاء   •
حصول األشخاص المصـابين 

 الرعايــةبــالعجز علــى خــدمات 
فــــي الصــــحية باســــتمرار، بمــــا 

العمـــل و تخطـــيط تنفيـــذ ال ذلـــك:
متعـــــــــــــــدد ال بـــــــــــــــروح الفريـــــــــــــــق
وتطـــــــــــــــــــوير  التخصصـــــــــــــــــــات

مســــــــــارات اإلحالــــــــــة ودالئــــــــــل 
  الخدمة

عملية تحديد العراقيل دعم   •
التي تحـول دون الحصـول 

خــــدمات معينـــة مــــن علـــى 
المســــــــاعدة قــــــــديم تخــــــــالل 
جمـــــــــع الالزمـــــــــة ل التقنيـــــــــة

حســب بالبيانــات المصــنفة 
عجـــــــز عـــــــن مـــــــدى نـــــــوع ال

ـــــــــــــك  االســـــــــــــتفادة مـــــــــــــن تل
  الخدمات

بشـــــــــأن تطـــــــــوير المـــــــــوارد   •
المســائل المتعلقــة بإمكانيــة 
الوصــــــــــول إلــــــــــى مرافــــــــــق 

  الرعاية الصحية

ة التقنيـــــات التوجيهـــــقـــــديم ت  •
األشــــــخاص دعمــــــًا إلدراج 

ـــــــالعجز  ـــــــي المصـــــــابين ب ف
ة وميالعم سياسات الصحة

  هاوبرامج هاواستراتيجيات
رامج بـــتعزيـــز بنـــاء قـــدرات   •

، التأهيــل المجتمعــيإعــادة 
وخاصـــــــة فـــــــي المجـــــــاالت 

  ة بالصحةصلالمت

زويـــــــــــــــــــــد جماعـــــــــــــــــــــات ت  •
المســــــــــــتخدمين بالــــــــــــدعم 

 شــــــؤون إمكانيــــــة لتـــــدقيق
إلــــى الخــــدمات الوصــــول 
من أجـل تحديـد الصحية 

عترض التي قد تعراقيل ال
 األشــــــــــــــــــخاصســــــــــــــــــبيل 

المصـــــابين بـــــالعجز فـــــي 
تلـــــــــك الحصـــــــــول علـــــــــى 

  الخدمات
 تجريبيــةالبــرامج تمويــل ال  •

إلــى إظهــار فوائــد الراميــة 
األشـــــــــــــــــــــــــــــــــــخاص إدراج 

  المصابين بالعجز
تمكــــــــــــــــين األشــــــــــــــــخاص   •

المصـــــابين بـــــالعجز مـــــن 
تحســـــــين صـــــــحتهم مـــــــن 
خــالل تـــوفير المعلومـــات 

  ودعم األقران والتدريب
إعـادة دعم تطوير بـرامج   •

 التأهيل المجتمعي
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إجراءات بشأن 
  ١الغرض 

مدخالت مقترحة للشركاء   مدخالت لألمانة  مدخالت مقترحة للدول األعضاء
  الدوليين والوطنيين

إتاحــة الســائد تشــجيع وتســهيل   •
مومية مبادرات الصحة العمن 

ز التـــي تعـــزّ  الوطنيـــة والمحليـــة
  وتحميها الصحة

إلــى اإلحالــة دعــم عمليــة دمــج   •
الرعايـــــــــة الصـــــــــحية خـــــــــدمات 

ة بـــــرامج إعـــــادة ضـــــمن أنشـــــط
التأهيــــــــل المجتمعــــــــي، وذلــــــــك 

  باالستعانة بتلك البرامج
التغلب على  ٥- ١

تحديات محددة في 
مجال جودة الرعاية 

الصحية التي يتلقاها 
 المصابون بالعجز

بما في ذلك المعارف 
والمواقف والممارسات 
السائدة بين العاملين 
الصحيين، ومشاركة 

المصابين بالعجز في 
القرارات التي تؤثر 

  فيهم تأثيرًا مباشراً 

 المزيـــــــــد مـــــــــن الفهـــــــــم  تعزيـــــــــز
والمعرفـــــــــــــــــــــة والتصــــــــــــــــــــــورات 
اإليجابيــــة للمصــــابين بــــالعجز 
مــــــــــــن خــــــــــــالل االتصــــــــــــاالت 
وحمـــــــالت وســـــــائل التواصـــــــل 
االجتماعي الموجهة التـي ُتعـد 
بالتعـــــــــــاون مـــــــــــع المنظمـــــــــــات 

  المعنية بالمصابين بالعجز
  دعـــــم التعلـــــيم والتـــــدريب عــــــن

طريـــق تعزيـــز الجهـــود الراميـــة 
إلــــى دمــــج العجــــز فــــي إطــــار 

علـــــــــــيم الجـــــــــــامعي منـــــــــــاهج الت
والتعلــيم المســتمر ذات الصــلة 
ــــدمي الخــــدمات،  الخاصــــة بمق

  وتشجيع مثل هذه الجهود

  تعميـــق الفهـــم بشـــأن إدراج
القضـــايا الخاصـــة بـــالعجز 
(بما في ذلك الحقوق) فـي 
منــــــــــاهج كليــــــــــات الطــــــــــب 
والتمـــــــريض وغيرهـــــــا مـــــــن 
المؤسســــــــــــــــات المتعلقــــــــــــــــة 
ــــة  ــــز أهمي بالصــــحة، وتعزي

  ذلك
 تصميم المناهج النموذجية 

بشــأن العجــز للعــاملين فــي 
مجــــــــال الصــــــــحة وٕاعــــــــادة 

  التأهيل
  تقـــــديم الـــــدعم التقنـــــي إلـــــى

ــــــــي  ــــــــدول األعضــــــــاء الت ال
تسعى إلى تطبيق المناهج 
النموذجيــــة بشــــأن اإلعاقــــة 

  والصحة

  دمـــــــــــج التعلـــــــــــيم بشـــــــــــأن
الصــحة وحقــوق اإلنســان 

بالمصـــــــــــابين  الخاصـــــــــــة
بــــــــــالعجز فــــــــــي التعلــــــــــيم 
الجــــــــــــــــــامعي والتعلــــــــــــــــــيم 
المستمر لجميع العـاملين 
فـــــــــــي مجـــــــــــال الرعايـــــــــــة 

  الصحية
  ضـــــــــــــــــــــمان مشـــــــــــــــــــــاركة

المصـــــــــــــــابين بــــــــــــــــالعجز 
كمقــــــــــــــــدمين لخــــــــــــــــدمات 
ـــيم والتـــدريب حســـب  التعل

  االقتضاء
  ـــــدعم ـــــدريب وال ـــــوفير الت ت

للعاملين فـي المجتمعـات 
المحليـــــــــــــــــــة ومقـــــــــــــــــــدمي 
الخــدمات غيــر الرســميين 

ن الـــــــــــــــــــــذين يســـــــــــــــــــــاعدو 
المصـــابين بـــالعجز علـــى 
الحصول علـى الخـدمات 

  الصحية
  إتاحة الفـرص للمصـابين

بــــــــــــالعجز مــــــــــــن أجـــــــــــــل 
اكتســــــــــــــــاب المهــــــــــــــــارات 
ـــــــــدفاع عـــــــــن  الالزمـــــــــة لل
ــــــــــــوقهم مــــــــــــن أجــــــــــــل  حق
التصدي على نحو فعال 
لتحـــــديات معينـــــة تتعلـــــق 
بالحصـــــــــــــــــــــول علـــــــــــــــــــــى 

  الخدمات الصحية
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إجراءات بشأن 
  ١الغرض 

مدخالت مقترحة للشركاء   مدخالت لألمانة  مدخالت مقترحة للدول األعضاء
  الدوليين والوطنيين

تلبية  ٦- ١
االحتياجات الخاصة 
بالمصابين بالعجز 

وانب في جميع ج
إدارة مخاطر الطوارئ 

بما في ذلك  الصحية
الوقاية من الطوارئ 

والتأهب لها 
واالستجابة 

لمقتضياتها والتعافي 
  منها

  دمـــــج العجـــــز فـــــي السياســـــات
والتقييمـــات والخطـــط والبــــرامج 
الخاصـــــــــــة بـــــــــــإدارة مخـــــــــــاطر 

  الطوارئ الصحية 
  إدراج إجــــراءات إدارة مخــــاطر

الطـــــــــــوارئ فـــــــــــي السياســـــــــــات 
مج الخاصــــة والخــــدمات والبــــرا

  بالعجز

  ــــــــــــــــــــــديم اإلرشــــــــــــــــــــــادات تق
والمســــــــاعدة التقنيــــــــة مــــــــن 
أجـــــــــــل تعزيـــــــــــز القـــــــــــدرات 
الخاصــــــــة بالتعامــــــــل مــــــــع 
العجــــز فــــي إدارة مخــــاطر 

  الطوارئ الصحية

  دمج العجـز علـى صـعيد
إدارة مخـــــــاطر الطـــــــوارئ 
فـــــــــي أطـــــــــر ومنتـــــــــديات 
السياســــــــــــــات العالميــــــــــــــة 
واإلقليميـــــــــــــة والوطنيــــــــــــــة 
المتعـــــــــــــددة القطاعـــــــــــــات 

  والمتعلقة بالصحة
  إدراج العجـــــــــــــــــــز فـــــــــــــــــــي

تقديرات المخاطر وٕادراج 
تـــــدابير خاصـــــة بـــــالعجز 
فـــــي الخـــــدمات الصـــــحية 
المقدمـــــــــــة فـــــــــــي إطـــــــــــار 
االســـــــــــــتجابة للطـــــــــــــوارئ 

  والتعافي منها
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تعزيــز وتوســيع نطــاق خــدمات التأهيــل وٕاعــادة التأهيــل وتكنولوجيــات اإلعانــة  :٢الغــرض 
  والمساعدة والدعم وخدمات إعادة التأهيل المجتمعية

ال يتطلب جميع المصابين بالعجز خدمات التأهيل وٕاعادة التأهيل وتكنولوجيات اإلعانة والمساعدة والدعم   -٣٢
وخــدمات التأهيــل المجتمعــي، ولكــن العديــد مــنهم يتطلبــون ذلــك. وعــادة مــا يكــون الحصــول علــى مختلــف الخــدمات 

لمشـاركة فـي الحيـاة االجتماعيـة والحصـول والتكنولوجيات شرطًا أساسيًا لكي يتمكن المصابون بالعجز من العمل وا
على الرعاية الصحية، ولكـي يـتمكن األطفـال مـن االلتحـاق بالمـدارس. ويتمحـور تركيـز هـذه الخـدمات حـول تمكـين 

  األفراد من المشاركة واالندماج في المجتمع. 

طـراف التـدابير المالئمـة من االتفاقية (التأهيل وٕاعادة التأهيل) ضـرورة اتخـاذ الـدول األ ٢٦وتوضح المادة   -٣٣
من أجل تنظيم خدمات وبرامج التأهيل وٕاعادة التأهيل وتعزيزها والتوسع في نطاقها في مجاالت الصحة والتوظيف 

أيضــــًا علــــى أن الــــدول األطــــراف ســــتعزز إتاحــــة األجهــــزة  ٢٦والتعلــــيم والخــــدمات االجتماعيــــة. كمــــا تــــنص المــــادة 
ٕاعـادة التأهيـل، والمعرفـة بشـأنها واسـتخدامها وفضـًال عـن ذلـك، فـإن المـادة وتكنولوجيات اإلعانة الخاصة بالتأهيل و 

(التعــــاون الــــدولي) تطالـــب الــــدول األطــــراف  ٣٢(التنقــــل الشخصــــي) والمـــادة  ٢٠(االلتزامـــات العامــــة)، والمـــادة  ٤
بتكلفــة  والمجتمــع الــدولي باالســتثمار فــي تيســير الحصــول علــى تكنولوجيــات اإلعانــة ذات الجــودة، بجعلهــا متاحــة

  ميسورة على سبيل المثال.

ومن شأن التأهيل وٕاعادة التأهيـل أن يحـدا مـن أثـر نطـاق واسـع مـن االعـتالالت الصـحية (مثـل األمـراض   -٣٤
بأنهمـا "مجموعـات مـن التـدابير التـي تسـاعد  التقريـر العـالمي عـن العجـزفي  اإلجراءانواإلصابات). ويعرَّف هذان 
ز أو يحتمل أن يعانوا منه، على تحقيق األداء األمثل في التفاعل مع البيئة المحيطة األفراد الذين يعانون من العج

ج وتكنولوجيــات اإلعانــة ينبغــي علــى الرعايــة الطبيــة والعــال نان اللــذان يشــتمالءبهــم، والحفــاظ عليــه." وهــذان اإلجــرا
  فيها المصابون بالعجز. هما في أقرب وقت ممكن وٕاتاحتهما في أقرب مكان ممكن من األماكن التي يعيش ءبد

وتشهد تكنولوجيات اإلعانة تطـورًا سـريعًا وتشـمل أي سـلعة أو وحـدة مـن المعـدات أو المنتجـات سـواء تلـك   -٣٥
التي يتعين الحصول عليها من مصـادر تجاريـة أو التـي يتعـين تعـديلها أو تصـميمها خصيصـًا، والتـي ُتسـتخدم مـن 

وتشمل تكنولوجيات اإلعانة النظـارات  بالعجز أو الحفاظ عليها أو تحسينها.أجل زيادة القدرات الوظيفية للمصابين 
الطبية، والمعينات السـمعية، وطـرق االتصـال المعـززة والبديلـة، وُأطـر المشـي، والكراسـي المتحركـة، والبـديالت مثـل 

وب، وبــرامج قــراءة ويغطــي المجــال أيضــًا تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت مثــل أجهــزة الحاســ األرجــل الصــناعية.
الشاشــة والهواتــف المصــممة خصيصــًا. وتلعــب تكنولوجيــات اإلعانــة دورًا مهمــًا فــي تمكــين المصــابين بــالعجز مــن 

  األداء والمشاركة.

ـــــ  -٣٦ ن خـــــدمات المســـــاعدة والـــــدعم المصـــــابين بـــــالعجز مـــــن مزاولـــــة أنشـــــطة الحيـــــاة اليوميـــــة والمشـــــاركة وتمكِّ
مــا تتــوافر مــن خــالل أفــراد األســرة والشــبكات المجتمعيــة، وكــذلك مــن خــالل  المجتمعيــة. وهــذه الخــدمات التــي عــادة

مقــدمي الخــدمات الرســميين، تشــمل المســاعدة الشخصــية، والخــدمات الخاصــة بــالعيش المســتقل، وخــدمات الرعايــة 
  المؤقتة، والمترجمين الفوريين بلغة اإلشارة، والدعم الوظيفي والتعليمي، والمعلومات والمشورة. 

فــي إمكــان بــرامج إعــادة التأهيــل المجتمعيــة أن تقــدم خــدمات إعــادة التأهيــل وتكنولوجيــات اإلعانــة والــدعم و   -٣٧
فـــي البلـــدان التـــي تفتقـــر إلـــى المـــوارد وأن تـــؤدي إلـــى تمكـــين المصـــابين بـــالعجز وأســـرهم. وتقـــدم المبـــادئ التوجيهيـــة 

لروابط مع الخدمات العامة وتعزيز قـدرات هـذه الصادرة عن المنظمة بهذا الشأن اقتراحات عملية عن كيفية إنشاء ا
   ١الخدمات وتيسير الحصول على الخدمات المحددة.

                                                 
التأهيـــل المجتمعـــي: الـــدالئل التوجيهيـــة للتأهيـــل المجتمعـــي. جنيـــف، منظمـــة الصـــحة  منظمـــة الصـــحة العالميـــة. إعـــادة    ١

  .٢٠١٠العالمية، 
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ويعــود االســتثمار فــي التأهيــل وٕاعــادة التأهيــل وتــوفير تكنولوجيــات اإلعانــة بالفائــدة ألنــه يــؤدي إلــى بنـــاء   -٣٨
نهم مـن ون من أوجـه القصـور حيـث يمكِّـالقدرات البشرية، وقد يكون بالغ األهمية بالنسبة إلى األشخاص الذين يعان

األداء علــى نحــو يتــيح لهــم البقــاء فــي منــازلهم أو فــي مجتمعــاتهم المحليــة أو العــودة إليهــا، ومــن العــيش المســتقل 
واالنخراط في صفوف التعليم وسوق العمل والحياة المدنية. كما أن في إمكانه الحد من الحاجة إلى خـدمات الـدعم 

  زمن واألعباء البدنية المطلوبة من مقدمي الرعاية. الرسمية والحد من ال

وال تتـــوافر بيانـــات عالميـــة بشـــأن االحتياجـــات مـــن خـــدمات التأهيـــل وٕاعـــادة التأهيـــل وتكنولوجيـــات اإلعانـــة   -٣٩
والدعم والمساعدة ونوعيـة التـدابير المقدمـة وجودتهـا، كمـا ال تتـوافر تقـديرات لحجـم االحتياجـات غيـر الُملبَّـاة. ولكـن 

لبيانات على الصعيد الوطني تنم عن فجوات واسعة في توفير الخدمات وٕاتاحتها في العديد من البلدان المنخفضة ا
ـــا تشـــير إلـــى أن نســـبة  ـــدان فـــي جنـــوب أفريقي ـــال هنـــاك بيانـــات مـــن أربعـــة بل ـــدخل. فعلـــى ســـبيل المث والمتوســـطة ال

. ويلبـي ٪٥٥إلـى  ٪٢٦ليـه تتـراوح مـا بـين األشخاص الذين يتلقـون خـدمات إعـادة التأهيـل الطبـي الـذي يحتـاجون إ
من االحتياجات العالمية، وفي البلدان النامية تبلغ  ٪١٠إنتاج المعينات السمعية في الوقت الحاضر نسبة تقل عن 

ســنويًا. وقــد تــزداد الحاجــة إلــى الخــدمات نتيجــة  ٪٣النســبة الملبَّــاة مــن االحتياجــات مــن المعينــات الســمعية أقــل مــن 
  لعوامل بيئية مثل الكوارث والنزاعات. 

وهنــاك عقبـــات كبيــرة فـــي ســـبيل تــوفير خـــدمات التأهيــل وٕاعـــادة التأهيـــل وتكنولوجيــات اإلعانـــة والمســـاعدة   -٤٠
وغيـاب آليـات التمويـل أو والدعم، بما في ذلك عدم تحديد األولويات؛ وغياب السياسات والخطط؛ وارتفاع التكاليف 

عـــدم كفايتهـــا؛ ونقـــص أعـــداد المهنيـــين المـــدربين تـــدريبًا مالئمـــًا، وغيـــاب المرافـــق والمعـــدات؛ وعـــدم فعاليـــة نمـــاذج 
الخــدمات وعــدم دمــج الخــدمات وعــدم األخــذ بالالمركزيــة (مثــل تــوفير خــدمات إعــادة التأهيــل والتأهيــل فــي منشــآت 

وعــادة مــا تقــع مراكــز إعــادة التأهيــل الرئيســية فــي المنــاطق الحضــرية فــي حــين الرعايــة الصــحية األوليــة والثانويــة). 
لحصــول علــى خــدمات مــن أجــل اتفتقــر المنــاطق الريفيــة حتــى إلــى الخــدمات العالجيــة األساســية. وقــد يكــون الســفر 

ة عـــادة إعـــادة التأهيـــل الثانويـــة أو المتخصصـــة مكلفـــًا ويســـتغرق وقتـــًا طـــويًال، كمـــا أن وســـائل المواصـــالت العامـــ
تكون مالئمة لألشخاص الذين يعانون من صعوبة التحرك. كما أن غياب البحث والبيانـات عـن االحتياجـات  ال ما

واالحتياجـات الملبــاة ونوعيــة الخــدمات المقدمـة وجودتهــا، والتكــاليف والفوائــد، يحــد مـن تهيئــة خــدمات إعــادة التأهيــل 
بالعجز ومشاركتهم في توفير خدمات إعادة التأهيـل ُتعـد غيـر  الفعالة. وفضًال عن ذلك، فالمشاورات مع المصابين

  كافية.

وتمثل أنشطة التأهيل وٕاعادة التأهيل أنشطة شاملة للقطاعات ويمكن تقديمها مـن ِقبـل المهنيـين الصـحيين   -٤١
وفي  إلى جانب غيرهم من المتخصصين في مجاالت التعليم والتوظيف والرعاية االجتماعية وغيرها من المجاالت.

البيئات التي تفتقر إلى الموارد يمكن أن تقدم هذه الخدمات من ِقبل العاملين غير المتخصصين، مثل العاملين في 
مجـــال إعـــادة التأهيـــل المجتمعـــي، فضـــًال عـــن األســـر واألصـــدقاء والتنظيمـــات المجتمعيـــة. ورغـــم أن وزراء الصـــحة 

والمالئمة التوقيت والميسورة التكلفة والعالية الجودة، سيضطلعون بدور محوري في ضمان إتاحة الخدمات المناسبة 
فمن األهمية اإلقرار بالروابط مع الوزارات األخرى وتحديـدها، مثـل وزارة الرعايـة االجتماعيـة (التـي يمكنهـا أن تـوفر 

ـــوفير إعـــادة التأهيـــل المهنـــي)، ووزارة ـــدعم للخـــدمات والمعـــدات)، ووزارة العمـــل (لت ـــيم  األجهـــزة المســـاعدة أو ال التعل
( لتــدريب العــاملين علــى ســبيل المثــال). وعــادة مــا تســهم الكيانــات غيــر الحكوميــة بمــا فــي ذلــك المنظمــات الدينيــة 
والقطــاع الخــاص (الهــادف إلــى الــربح) إســهامًا كبيــرًا فــي تــوفير خــدمات إعــادة التأهيــل. وتضــطلع الحكومــات بــدور 

  من خاللها وتنظيمها على صعيد القطاعات والشركاء.مهم في تحديد اآللية التي يمكن تنسيق هذه الخدمات 

طوعيــة، ومــع ذلــك فقــد يحتــاج بعــض األفــراد إلــى الــدعم فــي النشــطة مــن األوُيعــد التأهيــل وٕاعــادة التأهيــل   -٤٢
اتخاذ القرار بشأن االختيارات المتعلقة بالعالج. وفي جميع األحوال فإن خدمات التأهيل وٕاعـادة التأهيـل والمسـاعدة 

وٕاعـــادة التأهيـــل المجتمعـــي ينبغـــي أن تـــؤدي إلـــى تمكـــين المصـــابين بـــالعجز وأفـــراد أســـرهم. وُتعـــد المشـــاركة  والـــدعم
النشــطة واتخــاذ القــرار مـــن جانــب المصــابين بــالعجز وأســـر األطفــال المصــابين بــالعجز جـــزءًا ال يتجــزأ مــن نجـــاح 

  خدمات التأهيل وٕاعادة التأهيل والمساعدة والدعم. 
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وتوســيع نطــاق خــدمات التأهيــل وٕاعــادة التأهيــل وتكنولوجيــات اإلعانــة والمســاعدة والــدعم تعزيــز   :٢الغــرض 
  وخدمات إعادة التأهيل المجتمعية

  بيِّنات النجاح  وسيلة التحقق  مؤشرات النجاح
ــــــديها  ٪×نســــــبة   ١-٢ ــــــدان ل مــــــن البل

سياســـات وطنيـــة بشـــأن التأهيـــل وٕاعـــادة 
ــــــــــــــــرامج  ــــــــــــــــل والخــــــــــــــــدمات أو الب التأهي
 المجتمعية المتعلقة بالمصابين بالعجز  

  
عــــــــــــدد خريجــــــــــــي المؤسســــــــــــات   ٢-٢

نســمة، حســب  ١٠ ٠٠٠ التعليميــة لكــل
  مستوى التعليم ومجاله 

  
نســــــبة الســــــكان الــــــذين تغطــــــيهم   ٣-٢

أو خـــــدمات إعـــــادة التأهيـــــل المجتمعـــــي 
  غيرها من الخدمات المجتمعية 

  
نســـبة المصـــابين بـــالعجز الـــذين   ٤-٢

ـــــة  ـــــات اإلعان ـــــى تكنولوجي يحصـــــلون عل
التي يحتاجون إليها (على سـبيل المثـال 
المعينــــــــــــــــات الســـــــــــــــــمعية والنظـــــــــــــــــارات 

  والبديالت/ المقاويم) 

اســــتخدام التصــــنيف الــــدولي الموحــــد للمهــــن 
  والمسوحات التي نفذتها المنظمات المهنية  

  
  
  

جمع مــن خــالل المخبــرين البيانــات التــي ســتُ 
الرئيســــــيين فــــــي وزارات الصــــــحة والمجتمــــــع 
المـــــــدني/ المنظمـــــــات المعنيـــــــة بالمصـــــــابين 
بـــــالعجز، وتتـــــولى األمانـــــة معالجتهـــــا عنـــــد 

ســـــــــــنوات  ١٠و ٥األســــــــــاس وبعــــــــــد  خــــــــــط
  )٣-٢(المؤشر 

  
اســـتخدام المســـوحات الخاصـــة بـــالعجز مثـــل 

للمنظمـــة المســح النمــوذجي لحــاالت العجــز 
  )٤-٢(المؤشر 

  

وجــــــــــود التشــــــــــريعات والسياســــــــــات 
ــــوائح الخاصــــة بإعــــادة التأهيــــل  والل
والخـــــــــــدمات المجتمعيـــــــــــة، والتـــــــــــي 
تتماشـــــــــــى مـــــــــــع اتفاقيـــــــــــة حقـــــــــــوق 

  األشخاص ذوي اإلعاقة
  
  
  

  
  

إجراءات بشأن 
  ٢الغرض 

مدخالت مقترحة للشركاء   مدخالت لألمانة  مدخالت مقترحة للدول األعضاء
  والوطنيينالدوليين 

توفير القيادة   ١- ٢
من  وتصريف الشؤون

أجل وضع وتعزيز 
السياسات 

واالستراتيجيات 
والخطط بشأن التأهيل 

وٕاعادة التأهيل، 
وتكنولوجيات اإلعانة، 

وخدمات الدعم 
والمساعدة، وٕاعادة 
التأهيل المجتمعي 

واالستراتيجيات 
  المتعلقة بها 

  ـــــيح التشـــــريعات وضـــــع أو تنق
معـــايير وآليـــات والسياســـات وال

ـــــــل  التنظـــــــيم الخاصـــــــة بالتأهي
وٕاعادة التأهيل، وتكنولوجيـات 
اإلعانــــــــة، وخــــــــدمات الــــــــدعم 
والمساعدة المجتمعية، وٕاعـادة 
التأهيــــــــــــــــــــــــــل المجتمعــــــــــــــــــــــــــي 
  واالستراتيجيات المتعلقة بها  

  إجراء تحاليل الحالة من أجـل
  إرشاد السياسات والتخطيط

  إذكــــــاء الــــــوعي بشــــــأن إعــــــادة
يــــــــــات التأهيــــــــــل وٕانشــــــــــاء اآلل

الخاصـــــــــة بتخطـــــــــيط قطـــــــــاع 
إعــــــــــــادة التأهيــــــــــــل الــــــــــــوطني 

  وتنسيقه وتمويله
  

  تــوفير اإلرشــادات التقنيــة؛
ووضــــع الصــــيغة النهائيــــة 
للمبــــــــــــــــــادئ التوجيهيــــــــــــــــــة 
ـــــات بشـــــأن  المســـــندة بالبيِّن
ــــــق  ــــــل المتعل إعــــــادة التأهي

  بالصحة ونشرها 
  تـــوفير اإلرشـــادات والـــدعم

ـــــــــدرات  ـــــــــاء الق التقنـــــــــي لبن
داخـــــــــــل وزارات الصـــــــــــحة 

مــــــن القطاعــــــات وغيرهــــــا 
ذات الصــــــــلة مــــــــن أجــــــــل 
وضـــــــــــــــــــع التشــــــــــــــــــــريعات 
والسياســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
واالســــتراتيجيات والخطــــط 

  وتنفيذها ورصدها
  استضــــــــــــــــافة األحــــــــــــــــداث

اإلقليميــة بشــأن وضــع و/ 
أو تعزيـــــز خطـــــط العمــــــل 

إعــادة الخاصــة باإلقليميــة 
  التأهيل 

  المشــــــــــــــــــــــــاركة علــــــــــــــــــــــــى
مباشـــــــــــــــر فـــــــــــــــي  نحـــــــــــــــو

السياســــــــــــــــــــات  وضــــــــــــــــــــع
  واالستراتيجيات والخطط 

  تـــوفير المـــدخالت والـــدعم
التقني للبلدان التـي سـتبدأ 
 فــي تقـــديم خــدمات إعـــادة
ــــــي توســــــيع  ــــــل أو ف التأهي

  نطاقها 
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إجراءات بشأن 
  ٢الغرض 

مدخالت مقترحة للشركاء   مدخالت لألمانة  مدخالت مقترحة للدول األعضاء
  والوطنيينالدوليين 

  تــــــــــوفير الــــــــــدعم إلجــــــــــراء
تحاليــــــل الحالــــــة الوطنيــــــة 
واإلقليميــــــــة التــــــــي يمكــــــــن 
اســـــــــتخدام نتائجهـــــــــا فـــــــــي 
تصـــــميم الخطـــــط الراميـــــة 
 إلى تعزيز تقديم الخدمات 

توفير الموارد   ٢- ٢
  المالية الكافية

لضمان توفير خدمات 
التأهيل وٕاعادة 

التأهيل وتكنولوجيات 
  اإلعانة المالئمة

إنشاء أو تعزيز آليات التمويل من 
أجــــــــل زيــــــــادة التغطيــــــــة بخــــــــدمات 
التأهيــــــــــــــــــل وٕاعــــــــــــــــــادة التأهيــــــــــــــــــل 
وتكنولوجيــــــات اإلعانــــــة الميســــــورة 

ومـدى إتاحتهــا وقـد تشــمل  ،التكلفـة
هـــــذه اآلليـــــات مزيجـــــًا ممـــــا يلـــــي، 
حســب الظــروف الخاصــة بكــل بلــد 

  من البلدان:
  التمويـــــل العـــــام الموجـــــه إلـــــى

المصابين بالعجز مع إعطاء 
األولويـــــــــة لعناصـــــــــر إعـــــــــادة 
التأهيــــل األساســــية، بمــــا فــــي 
ذلــــــك تكنولوجيــــــات اإلعانــــــة، 
ـــــادرين  ـــــر الق ولألشـــــخاص غي

  على الدفع
  المنصـــــــــفة تعزيـــــــــز اإلتاحـــــــــة

إلعـــــادة التأهيـــــل مـــــن خـــــالل 
تغطيـــــــــة التـــــــــأمين الصـــــــــحي 

  واالجتماعي
  إعــــــــادة تخصــــــــيص المــــــــوارد

  الحالية وٕاعادة توزيعها
  تــــــــوفير الــــــــدعم مــــــــن خــــــــالل

التعـــاون الـــدولي، علـــى ســـبيل 
المثــــــال فــــــي حالــــــة األزمــــــات 

  اإلنسانية

  توفير اإلرشـادات المسـندة
بالبيِّنــــــــات بشــــــــأن آليــــــــات 
 تمويــــــــل إعــــــــادة التأهيـــــــــل

ــــ الصــــحة وغيرهــــا  وزاراتل
مــــــــــــــن القطاعـــــــــــــــات ذات 
الصــــــــــــــــــــلة وأصــــــــــــــــــــحاب 

بالتعـاون ، وذلك المصلحة
مـــــــع الوكـــــــاالت األخـــــــرى 

  المعنية 

  تشـــــجيع الريـــــادة الوطنيـــــة
من أجل زيادة تخصـيص 

  الموارد إلعادة التأهيل
  تـــوفير الـــدعم المـــالي مـــن

خـــــالل التعـــــاون الـــــدولي، 
بمــــا فــــي ذلــــك فــــي حالــــة 

  األزمات اإلنسانية
 

تنمية قدرات   ٣- ٢
قوى عاملة مستدامة 

في مجال التأهيل 
وٕاعادة التأهيل 

ء هذه القوى واستبقا
كجانب من  العاملة

استراتيجية صحية 
  أوسع نطاقاً 

  صــــــــياغة الخطــــــــط الصــــــــحية
وخطط إعادة التأهيل الوطنية 
وتنفيذها من أجل زيادة أعداد 
المـــوارد البشـــرية وقـــدراتها فـــي 

  مجال إعادة التأهيل
  تحســــــــــــين ظــــــــــــروف العمــــــــــــل

واألجــــور وفــــرص العمــــل مــــن 
أجـــــل اجتـــــذاب العـــــاملين فـــــي 
مجــــــــــــــال إعــــــــــــــادة التأهيــــــــــــــل 

  واستبقائهم
  وضــــــــــع المعــــــــــايير الوطنيــــــــــة

الخاصـــــة بالتـــــدريب لمختلـــــف 

  توفير اإلرشـادات المسـندة
بالبيِّنــات لــوزارات الصــحة 
وغيرهــــــا مــــــن القطاعــــــات 
المعنيـــــــــــــــــــة وأصـــــــــــــــــــحاب 
المصــــلحة بشــــأن اســــتقدام 
المــــــــــــــــــوظفين وتــــــــــــــــــدريب 
العـاملين فـي مجـال إعـادة 

  التأهيل واستبقائهم
  ـــــة ـــــوفير المســـــاعدة التقني ت

ــــــــــــدعم وزارات  الالزمــــــــــــة ل
الصــــــــــحة وغيرهــــــــــا مــــــــــن 
القطاعــــــــــــــــــات المعنيــــــــــــــــــة 
وأصـــحاب المصـــلحة مـــن 

  وضـــع المعـــايير الخاصـــة
بالتـــدريب لمختلـــف أنـــواع 
العاملين في مجال إعـادة 

  التأهيل ومستوياتهم
  بنــــــاء القــــــدرات الخاصــــــة

بالتــــــدريب وفقــــــًا للخطــــــط 
الصـــــحية وخطـــــط إعـــــادة 

  التأهيل الوطنية
  تنفيذ التـدابير الراميـة إلـى

تحســين اســتقدام العــاملين 
المتخصصـــين فـــي إعـــادة 
ــــــــــــــــل واســــــــــــــــتبقائهم  التأهي
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إجراءات بشأن 
  ٢الغرض 

مدخالت مقترحة للشركاء   مدخالت لألمانة  مدخالت مقترحة للدول األعضاء
  والوطنيينالدوليين 

أنــــــواع العــــــاملين فــــــي مجــــــال 
إعـــــادة التأهيـــــل ومســـــتوياتهم، 
ـــــي  ـــــيح التطـــــور المهن التـــــي تت
والتعليم المستمر علـى صـعيد 

  المستويات كافة
  العــــــاملين الصــــــحيين تــــــدريب

علــــــى الكشــــــف المبكــــــر عــــــن 
األشخاص الذين فـي إمكـانهم 
االســتفادة مــن التأهيــل وٕاعــادة 
ــــــــــدعم  التأهيــــــــــل وخــــــــــدمات ال
والمساعدة، وعلى تقييم هـؤالء 
األشــخاص وٕاحــالتهم إلــى تلــك 

  الخدمات

أجـــل بنـــاء قـــدرات مقـــدمي 
ب ووضـــع خـــدمات التـــدري

المعـــــــــــــــــــايير الخاصـــــــــــــــــــة 
  بالتدريب

 ة تصـــــــــميم باقـــــــــة تدريبيــــــــــ
ــــل  ــــة بشــــأن التأهي إلكتروني
المجتمعــــــــــي مــــــــــن أجــــــــــل 
ـــــــــة  تعزيـــــــــز القـــــــــوى العامل
ـــــــــى صـــــــــعيد  والســـــــــيما عل

  المجتمعات المحلية

والســــــــيما فــــــــي المنــــــــاطق 
  الريفية والمناطق النائية

  تــــــــــــــــــــــدريب العــــــــــــــــــــــاملين
الصــــــــــحيين مــــــــــن غيــــــــــر 
المتخصصــين فــي مجــال 
العجــــــز وٕاعــــــادة التأهيــــــل 
ـــــــــــــــــــــــــــًا ألدوارهـــــــــــــــــــــــــــم  وفق

  ومسؤولياتهم

توسيع وتعزيز  ٤- ٢
خدمات التأهيل 
من  وٕاعادة التأهيل

أجل ضمان التكامل، 
عبر سلسلة الرعاية، 

مع المستويات األولية 
والثانوية والمتخصصة 

من نظام الرعاية 
الصحية، والوصول 
المنصف، بما في 

ذلك الخدمات 
التدخلية التي توفَّر 
مبكرًا وفي الوقت 
المناسب لألطفال 

  ذوي اإلعاقة

   اســــــتعراض خــــــدمات وبــــــرامج
جــراء إعــادة التأهيــل القائمــة وإ 

التغييــــــرات الالزمــــــة لتحســــــين 
  التغطية والكفاءة والفّعالية

   إدمــاج خــدمات إعــادة التأهيــل
مــــع البنيــــة التحتيــــة الصــــحية 
واالجتماعيــــــــــــــــة والتعليميــــــــــــــــة 

  القائمة
   اســـــــــــتخدام إعـــــــــــادة التأهيـــــــــــل

المســــــــــــتندة إلــــــــــــى المجتمــــــــــــع 
المحلـــــــــــــــــــــي كاســـــــــــــــــــــتراتيجية 
الســـــــــتكمال وتعزيـــــــــز تـــــــــوفير 
خــــــــــدمات التأهيــــــــــل وٕاعــــــــــادة 
التأهيـــل القائمـــة وخاصـــة فـــي 

فيهـــــــــا  ُتتـــــــــاحالبلـــــــــدان التـــــــــي 
  خدمات قليلة

   إنشـــــــــاء آليـــــــــات مـــــــــن أجـــــــــل
التنســـيق الفّعـــال بـــين مختلـــف 
مقدمي خدمات إعادة التأهيـل 

عايـــــــــة ومســـــــــتويات نظـــــــــام الر 
  الصحية 

   العمـــل مـــع مجموعـــة متنوعـــة
مـــن أصـــحاب المصـــلحة مـــن 
أجــــــــــــل ضــــــــــــمان الخــــــــــــدمات 
ــــــــــــــــــة  لألطفــــــــــــــــــال ذوي اإلعاق
والتنســــــــــيق بــــــــــين الوكــــــــــاالت 

  المسؤولة عن هذه الجوانب

   ــــدان فــــي إدمــــاج دعــــم البل
خـــــدمات التأهيـــــل وٕاعـــــادة 
التأهيــــــــــــل فــــــــــــي النظــــــــــــام 
الصحي مع التركيز علـى 
المركزيـــة الخـــدمات علـــى 

 ولــــــــــــــــــــي/المســــــــــــــــــــتوى األ
  المجتمعي

   اســـــتحداث أدوات وبـــــرامج
تدريبيــــــة ذات صــــــلة مــــــن 
أجـــــــــل تطـــــــــوير وتعزيـــــــــز 
خـــــدمات التأهيـــــل وٕاعـــــادة 
التأهيـــــــل بمـــــــا فـــــــي ذلـــــــك 

  لألطفال
   تــــــــوفير إرشــــــــادات تقنيــــــــة

للبلــــدان التــــي ترغــــب فــــي 
تطـــــوير أو تعزيـــــز بـــــرامج 
ـــــل المســـــتندة  إعـــــادة التأهي

  إلى المجتمع المحلي
   دعــم إنشــاء قاعــدة بيانــات

ية بشأن برامج إعـادة عالم
التأهيــــــــل المســــــــتندة إلــــــــى 
ــــي وٕاقامــــة  المجتمــــع المحل
  شبكة عالمية ذات صلة

   العمــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــع وزارات
ــــــــى توســــــــيع  الصــــــــحة عل
وتعزيــــــز تــــــوفير خــــــدمات 
إعــــــــــــادة التأهيــــــــــــل بمــــــــــــا 
يتماشـى مــع خطــط إعــادة 

  التأهيل الوطنية
   التــــرويج إلعــــادة التأهيــــل

المســـــــتند إلـــــــى المجتمـــــــع 
ــــــــــــي كاســــــــــــتراتيجية  المحل
فّعالـــــة لـــــدعم األشـــــخاص 
ذوي اإلعاقـــــــــــة وتيســـــــــــير 
وصــــــولهم إلــــــى خــــــدمات 

  إعادة التأهيل 
   تــــــــــوفير الــــــــــدعم التقنــــــــــي

والمــالي مــن أجــل ضــمان 
تـــــــــــوفير بـــــــــــرامج إعـــــــــــادة 
ـــــــى  ـــــــل المســـــــتندة إل التأهي
ـــدة  المجتمـــع المحلـــي الجي
ت النوعية وصيانة الشبكا

القائمــــة علــــى المســــتويين 
العــالمي واإلقليمــي وعلــى 

  المستوى القطري
   العمـــــــــل مـــــــــع أصـــــــــحاب

المصـــــــــلحة ذوي الصـــــــــلة 
مـــن أجـــل إقامـــة وتبســـيط 
نظـــم إحالـــة بغيـــة ضـــمان 
أن األشـــــــــــــــــــــــــــخاص ذوي 
اإلعاقـــــة، بمـــــا فـــــي ذلـــــك 
األطفـــال، يتـــوافر لهـــم مـــا 
يحتاجونــــــه مــــــن خــــــدمات 
علــــــى كــــــل مســــــتوى مــــــن 
  مستويات النظام الصحي
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إجراءات بشأن 
  ٢الغرض 

مدخالت مقترحة للشركاء   مدخالت لألمانة  مدخالت مقترحة للدول األعضاء
  والوطنيينالدوليين 

إتاحة   ٥- ٢
تكنولوجيات مساِعدة 
مناسبة تتسم بكونها 

مأمونة وجيدة النوعية 
  وميسورة التكلفة

   إدراج تـــــــــوفير التكنولوجيـــــــــات
المســـــــــاعدة فـــــــــي السياســـــــــات 
واالســـــــــــــتراتيجيات والخطـــــــــــــط 
الخاصــــــــة بالصــــــــحة وٕاعــــــــادة 
التأهيـــــــل وســـــــائر القطاعـــــــات 
األخــــــــرى ذات الصــــــــلة، مــــــــع 
إرفـاق الـدعم الــالزم فـي إطــار 

  الميزانية
   تصــميم مجموعــة متنوعــة مــن

آليـــات وبـــرامج التمويـــل، مثـــل 
  نظم االستئجار

   تعريـــــــــــــف معـــــــــــــايير تـــــــــــــوفير
 التكنولوجيا المساعدة

   إعـــــــداد ونشـــــــر إرشـــــــادات
مستندة إلى البّينات بشـأن 
ـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــوفير التكنولوجي ت

  المساعدة واستخدامها
   ـــــة ـــــوفير المســـــاعدة التقني ت

للدول األعضـاء مـن أجـل 
داث بناء القدرة على استح

وتعزيــز تــوفير التكنولوجيــا 
 المساعدة واستخدامها

   تـــــوفير المســـــاعدة التقنيـــــة
والماليـــة للـــدول األعضـــاء 
من أجل بناء القـدرة علـى 
اســـتحداث وتعزيـــز تـــوفير 

 التكنولوجيا المساعدة

الترويج   ٦- ٢
للوصول إلى مجموعة 

متنوعة من خدمات 
 المساعدة والدعم
ودعم المعيشة 

واإلدماج المستقلة 
  الكامل في المجتمع

   اإلســــــهام فــــــي وضــــــع خطــــــط
تـــــــــدعم خـــــــــدمات المســـــــــاعدة 
والدعم المستندة إلـى المجتمـع 
ـــــك مـــــا  ـــــي، بمـــــا فـــــي ذل المحل
يكفــــــي مــــــن المــــــوارد البشــــــرية 
والتمويـــــــــل عنـــــــــدما تتعـــــــــرض 

  المؤسسات لإلغالق
   تعزيــــز خــــدمات اإلحالــــة بــــين

خــــــــــــدمات إعــــــــــــادة التأهيــــــــــــل 
 وخدمات المساعدة والدعم

   ة إلــــــــــــــى اّتبــــــــــــــاع الــــــــــــــدعو
اإلرشـــــــــــــــــــادات التقنيـــــــــــــــــــة 
وتوفيرهــــــا بشــــــأن تصــــــميم 
وتنفيـــذ األطـــر السياســـاتية 

 المناسبة

   الــــدعوة إلــــى وضــــع أطــــر
سياســـاتية لضـــمان تـــوفير 
خدمات المسـاعدة والـدعم 

  بفّعالية
   دعـــم القيـــادة الوطنيـــة فـــي

تحديـــــــد وتـــــــأمين المـــــــوارد 
التقنيـــــة والماليـــــة الالزمـــــة 
لخــــــــــــــــدمات المســــــــــــــــاعدة 

  والدعم
  ير المــدخالت التقنيــة/تــوف 

الــــدعم مــــن أجــــل ضــــمان 
إمكانيـــــــــــــــــــــــة وصـــــــــــــــــــــــول 
األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة 

أو مــــن  وأفــــراد أســــرهم و/
يقومــــــون علــــــى رعــــــايتهم 
بصــورة غيــر رســمية إلـــى 

 الدعم المجتمعي
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إشراك   ٧- ٢
ذوي األشخاص 

وأفراد أسرهم  اإلعاقة
أو من يقومون  و/

على رعايتهم بصورة 
غير رسمية ودعمهم 

 قدراتهم من أجلبناء و 
دعم المعيشة المستقلة 
واإلدماج الكامل في 

  المجتمع

   إدراج األشــــــــــــــــــــــــــــــــــخاص ذوي
أو  اإلعاقــــة وأفــــراد أســــرهم و/

مـــــن يقومـــــون علـــــى رعـــــايتهم 
بصورة غير رسمية في جميع 
جوانــب تطــوير وتعزيــز إعــادة 
ــــــــــدعم  التأهيــــــــــل وخــــــــــدمات ال

  والمساعدة
  مـــع قطاعـــات أخـــرى  التعـــاون

غيــر قطــاع الصــحة مــن أجــل 
ضمان توفير الـدعم المناسـب 
لمـــن يقـــدمون الرعايـــة بصـــورة 

 غير رسمية

   التــــــــــــرويج إلدراك وفهــــــــــــم
حقــــــــوق األشــــــــخاص ذوي 
 اإلعاقـــــة ودور األســـــر و/
أو مــــــن يقــــــدمون الرعايــــــة 

  بصورة غير رسمية
   صــيانة وتــدعيم الشــراكات

مــع المنظمــات والرابطــات 
شـــــــخاص التـــــــي تمثِّـــــــل األ

 ذوي اإلعاقـــــة وأســـــرهم و/
أو مـــــــــن يقومـــــــــون علـــــــــى 
رعــــــــايتهم بصــــــــورة غيــــــــر 

 رسمية

   الــــــــــــدعوة إلــــــــــــى إدمــــــــــــاج
األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة 

أو مـــــــــــــــــن  وأســـــــــــــــــرهم و/
يقومون على رعايتهم فـي 
ـــــــب تطـــــــوير  ـــــــع جوان جمي
وتــــــدعيم خــــــدمات إعــــــادة 

  التأهيل
   ـــــــــة مـــــــــن ـــــــــرويج ألهمي الت

يقــــدمون الرعايـــــة بصـــــورة 
ـــــي حيـــــاة  ـــــر رســـــمية ف غي

ذوي اإلعاقـة،  األشخاص
وأهميـــــة تعزيـــــز صـــــحتهم 

 ورفاههم
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ــًا عــن العجــز ودعــم  :٣الغــرض  ــة دولي ــة للمقارن ــات ذات الصــلة والقابل ــز جمــع البيان تعزي
  البحوث المتعلقة بحاالت العجز والخدمات ذات الصلة

وتخصــيص  البيانــات والبحــوث الجيــدة النوعيــة بشــأن العجــز ضــرورية لتــوفير األســاس للسياســات والبــرامج  -٤٣
الموارد بفّعالية. وهي مهّمة أيضًا لتعميق فهم القضايا المتصلة بالعجز وٕايجاد طرق ناجحة إلزالـة العوائـق وضـمان 

  في المجتمع وٕاسهامهم فيه على قدم المساواة. ذوي اإلعاقةإمكانية مشاركة األشخاص 

ة والبحـوث المتعلقـة بـالعجز ونظـم الرعايـة بيد أنه ليس هناك مـا يكفـي مـن البيانـات الدقيقـة والقابلـة للمقارنـ  -٤٤
فـــي البيانـــات  نقـــٌص الصـــحية علـــى الصـــعيدين الـــوطني والعـــالمي. فثمـــة بيانـــات ُتجمـــع عـــن الوفيـــات، ولكـــن هنـــاك 

الخاصــة بالسياســات فيمــا يتعلــق بتأديــة الوظــائف والعجــز. ففــي كثيــر مــن األحيــان، ال تجمــع نظــم جمــع البيانــات 
دات السكان واالستقصاءات السكانية وسـجالت البيانـات اإلداريـة، بيانـات عـن العجـز. الوطنية، التي قد تشمل تعدا
. يةصـحال تتـدخالالمن التجارب التي تلتمس بّينات علمية على حصائل  ذوو اإلعاقةوكثيرًا ما ُيستبعد األشخاص 

يـة وصـول األشـخاص ذوي وُيشكل نقص البّينات عقبة مهّمة فـي سـبيل اتخـاذ القـرارات، ممـا يـؤثر بـدوره علـى إمكان
  اإلعاقة إلى الرعاية الصحية األساسية والخدمات المتخصصة. 

؛ والعوائــق وحــالتهم وتشــمل البيانــات الالزمــة لتــدعيم نظــم الرعايــة الصــحية: عــدد األشــخاص ذوي اإلعاقــة  -٤٥
ة لألشــخاص ذوي ، بمــا فــي ذلــك التمييــز؛ ومــدى اســتجابة نظــم الرعايــة الصــحيالتــي تعترضــهم االجتماعيــة والبيئيــة

، الملّبـى لهـم اإلعاقة؛ واستخدام خدمات الرعاية الصحية من جانب األشخاص ذوي اإلعاقة؛ ومدى الرعاية الالزمة
  منها وغير الملّبى على السواء. 

الصـــعيد الـــدولي، يحتـــاج األمـــر إلـــى وضـــع منهجيـــات لجمـــع البيانـــات عـــن العجـــز واختبـــار هـــذه  وعلـــى  -٤٦
ــــى نحــــو متســــق. وهنــــا إلــــى أدوات لتصــــنيف البيانــــات المتعلقــــة  حاجــــة كالمنهجيــــات عبــــر الثقافــــات وتطبيقهــــا عل

ـــدة وقابلـــة للمقارنـــة دوليـــ الـــتمكن مـــن تحديـــد مـــن أجـــل  اً باألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة. ويتعـــّين أن تكـــون البيانـــات موحَّ
قــدم المحــرز علــى الصــعيدين الــوطني والــدولي بشــأن السياســات الخاصــة بــالعجز وبشــأن تنفيــذ تالمعــايير ورصــد ال

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. وينبغي على الصعيد الوطني إدراج العجز في عملية جمع البيانات وتحليل 
ــدة للعجــز، البيانــات الخاصــة بــالعجز واســتخدامها وفــي رســم ال سياســات والتخطــيط. وُيمكــن باســتخدام تعــاريف موحَّ

الخاصـة باألطفـال والشـباب،  الصـيغةاستنادًا إلى التصنيف الدولي لتأدية الوظائف والعجـز والصـحة، بمـا فـي ذلـك 
 الحصول على بيانـات قابلـة للمقارنـة دوليـًا. وُيمكـن أن يكـون إدراج وحـدة خاصـة بـالعجز فـي استقصـاءات العّينـات

القائمــة نهجــًا فّعــال التكلفــة وكفــؤًا لتوليــد بيانــات عــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة. وينبغــي لالستقصــاءات المخصصــة، 
مثل استقصاء العجز النمـوذجي الـذي تقـوم األمانـة بإعـداده، أن تـوّفر معلومـات شـاملة عـن خصـائص العجـز ذات 

لمرتبطـة بــالعجز، واسـتخدام الخـدمات والحاجــة الصـلة بصـوغ السياسـات، مثــل معـّدل االنتشـار، واألحــوال الصـحية ا
إليها، ونوعية الحياة، والفرص، واالحتياجات من حيـث إعـادة التأهيـل. ومـن المهـّم تصـنيف هـذه البيانـات أكثـر مـن 
ذلك تبعًا للجنس أو السن أو الدخل أو المهنة للكشف عن األنماط واالتجاهات وسائر المعلومات عن "المجموعات 

األشـخاص ذوي اإلعاقــة. وُيمكـن لجمــع البيانـات اإلداريــة أن يـوّفر معلومــات محـددة عــن المســتخدمين الفرعيـة" مــن 
  وأنواع الخدمات ومقدارها وتكلفة الخدمات.

وينبغي اختيار المجاالت ذات األولوية في البحوث المتعلقة بالصـحة علـى أسـاس السـياقات القطريـة، وقـد   -٤٧
د العوائــق التــي تعتــرض تــوفير الرعايــة الصــحية وٕاعــادة التأهيــل والتكنولوجيــا تشــمل قيــاس العجــز ومحدداتــه؛ وتحديــ

المساعدة واستراتيجيات التغلب عليها؛ وعوامل النجاح في تـدخالت تعزيـز الصـحة لفائـدة األشـخاص ذوي اإلعاقـة؛ 
اية الصـحية األوليـة؛ والوقاية من االعتالالت الثانوية؛ واالكتشاف المبكر للمشاكل الصحية وٕاحالتها من خالل الرع

والصــــلة بــــين احتياجــــات إعــــادة التأهيــــل وتلقــــي الخــــدمات والحصــــائل الصــــحية (تأديــــة الوظــــائف ونوعيــــة الحيــــاة) 
والتكــاليف؛ ونمــاذج تــوفير الخــدمات ونهــوج تطــوير المــوارد البشــرية وطرائــق التمويــل؛ وفّعاليــة تكلفــة تــدابير إعــادة 
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ل المســتندة إلــى المجتمــع المحلــي. وينبغــي للبحــوث الخاصــة باإلعاقــة أن التأهيــل، بمــا فــي ذلــك بــرامج إعــادة التأهيــ
عاقـة أو اإلشـخاص ذوي األعاقة، كما ينبغي وضع البرامج البحثية بمشاركة نشطة من اإلذوي  األشخاصتتضمن 

  المنظمات التي تمثلهم.

جمع البيانات ذات الصلة والقابلة للمقارنـة دوليـًا عـن العجـز ودعـم البحـوث المتعلقـة بحـاالت  تعزيز: ٣الغرض 
  العجز والخدمات ذات الصلة

  بّينات النجاح  وسيلة التحقق  مؤشرات النجاح
مـــن البلـــدان تجمـــع  ٪×نســـبة  ١-٣

  عن العجز ١معلومات شاملة
  
  
  
تــــوّفر مــــن البلــــدان  ٪×نســــبة  ٢-٣

بحثية لتمويل البحوث الخاصـة  منح
  بالعجز

  استجابات الحكومات
  
  
  
  

تقــديم التقــارير الوطنيــة مــن وزارات 
الصحة والتعليم أو مراكز االمتياز 

  الوطنية أو الهيئات األكاديمية

عــدد البلــدان التــي توجــد لــديها أداة رصــد صــالحة 
وجـــديرة بالثقـــة تـــوّفر بيانـــات قابلـــة للمقارنـــة دوليـــًا 

لصحية واالجتماعية لألشـخاص ذوي عن الحالة ا
  اإلعاقة 

  
تــواتر جمــع البيانــات وتصــنيفها تبعــًا لمــا إذا كــان 
ذلك جرى خالل السنوات الخمـس السـابقة أو قبـل 

  ذلك
  

بــرامج تمويــل البحــوث، حيثمــا ُوجــدت، التــي تــوّفر 
  الموارد للبحوث الخاصة بالعجز

  
  

 إجراءات بشأن
  ٣الغرض 

مدخالت مقترحة للشركاء   مدخالت لألمانة  مدخالت مقترحة للدول األعضاء
  الدوليين والوطنيين

تحســـــين جمــــــع   ١-٣
 البيانـــــات عـــــن العجـــــز
مــــن خــــالل اســــتحداث 
وتطبيـــــــــــق استقصـــــــــــاء 
ـــد بشـــأن  نمـــوذجي موحَّ

  العجز

  أدوات صـــالحة وجـــديرة  تنفيـــذ
بالثقـــة متســـقة مـــع التصـــنيف 
الــــــــــدولي لتأديــــــــــة الوظــــــــــائف 
والعجــــز والصــــحة مــــن أجــــل 
الســـماح بجمـــع البيانـــات عـــن 

  العجز وتحسينه

   اســــتحداث أدوات مســــتندة
إلـــــــى البّينـــــــات للمســـــــاعدة 
علـــى جمـــع البيانـــات عـــن 
العجـــز وتعزيـــزه، بمـــا فـــي 
ذلــــك استقصــــاء نمــــوذجي 

  بشأن العجز
   بشـــــــأن وضـــــــع إرشـــــــادات

إشـــــــراك األشـــــــخاص ذوي 
العجــز فــي جمــع البيانــات 
عـــــــــن العجـــــــــز وتحليلهـــــــــا 

  واستخدامها
   توفير الدعم التقنـي للـدول

األعضـــاء مـــن أجـــل بنـــاء 
القدرة علـى جمـع البيانـات 
المتعلقــة بــالعجز وتحليلهــا 
واســــــتخدامها مــــــن خــــــالل 
  استحداث التدريب وتنفيذه

  الـــــــــــدعم التقنــــــــــــي  تـــــــــــوفير
والمـــالي لألمانـــة مـــن أجـــل 
المســـاعدة علـــى اســـتحداث 
أدوات لجمــع البيانــات عــن 

  العجز
   تـــــــــــوفير الـــــــــــدعم التقنــــــــــــي

ــــدول األعضــــاء  والمــــالي لل
لتحسين قدرتها علـى جمـع 

  البيانات عن العجز

                                                 
فـــة باعتبارهـــا جميـــع مجـــاالت تأديـــة الوظـــائف (حـــاالت القصـــور فـــي الوظـــائف البدنيـــة والهيكـــل البـــدني) المتعلقـــة     ١ المعرَّ

 ٢٠٠٠ود الراميـة إلـى جمـع المعلومـات عـن العجـز منـذ عـام باالعتالالت الصحية والعوامل البيئية. ويالحـظ أن غالبيـة الجهـ
بيانـــات عـــن جميـــع المجـــاالت األخـــرى. ويتمثـــل خيـــار آخـــر فـــي  اً بلـــد ٥٥ال تأخـــذ العوامـــل البيئيـــة فـــي االعتبـــار؛ وقـــد جمـــع 

مــل اســتحداث دليــل (علــى ســبيل المثــال، نقطــة واحــدة لكــل مجــال مــن مجــاالت تأديــة الوظــائف واالعــتالالت الصــحية والعوا
 نقاط). ٥البيئية بحد أقصى قدره 
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 إجراءات بشأن
  ٣الغرض 

مدخالت مقترحة للشركاء   مدخالت لألمانة  مدخالت مقترحة للدول األعضاء
  الدوليين والوطنيين

إصـــالح الـــنظم   ٢-٣
الوطنيــــــــــــــــــــة لجمــــــــــــــــــــع 

بمــا فــي ذلــك  البيانــات،
نظــــــــــــــــم المعلومــــــــــــــــات 
الصــــــحية، مــــــن أجـــــــل 
إدراج البيانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
الخاصـــــــــــــــة بـــــــــــــــالعجز 
مصـــــنَّفة تبعـــــًا للجـــــنس 
والســن بصــورة روتينيــة 
اســتنادًا إلــى التصــنيف 
الـــــــــــــــــــــدولي لتأديـــــــــــــــــــــة 
الوظـــــــــــــائف والعجـــــــــــــز 

  والصحة 

   تضـــــمين العجـــــز فـــــي الـــــنظم
الوطنيــــــــــة لجمــــــــــع البيانــــــــــات 
وتوفير البيانـات مصـنَّفة تبعـًا 

  للجنس والسن
   ـــــــــة ـــــــــات اإلداري ـــــــــز البيان تعزي

والخدميــــة الخاصــــة بــــالعجز، 
بمــا فــي ذلــك حفــظ الســجالت 

 داخل النظم الصحية 

   ـــوفير اإلرشـــادات التقنيـــة ت
لدعم الدول األعضاء فـي 

أو إصـــالح  اســـتحداث و/
نظمهـــــــا الوطنيـــــــة لجمـــــــع 
البيانـــــات، بمـــــا فـــــي ذلـــــك 
نظم المعلومات الصـحية، 
ــــــــــز المكــــــــــوَّن  ــــــــــة تعزي بغي

 الخاص بالعجز 

   تـــــــــــوفير الـــــــــــدعم التقنــــــــــــي
ــــدول األعضــــاء  والمــــالي لل

أو  التـــــــــــــي تســـــــــــــتحدث و/
ـــــــة  ُتصـــــــلح نظمهـــــــا الوطني
لجمع البيانات بغية تعزيـز 

 المكوَّن الخاص بالعجز

تعزيــز البحــوث   ٣-٣
بشـــــــــــــــــــأن المســـــــــــــــــــائل 
الخاصـــة بـــالعجز ذات 
األولويـــة، مـــع التركيـــز 
بشـــــــكل خـــــــاص علـــــــى 
األغــــــــــراض الرئيســــــــــية 

    لخطة العمل هذه

   العمـــــل مـــــع وكـــــاالت تمويـــــل
البحـــــوث مـــــن أجـــــل التـــــرويج 

  للعجز كمسألة ذات أولوية
   دعــم البحــوث بشــأن المســائل

ـــــــــــــــــالعجز ذات  الخاصـــــــــــــــــة ب
األولويـــــة (مثـــــل االحتياجـــــات 
إلــــى الخــــدمات واالحتياجــــات 
غيـــــــر المســـــــتوفاة، والعوائـــــــق 
ـــــــــــــــديم  ـــــــــــــــرض تق ـــــــــــــــي تعت الت
الخــــــــــــــــــدمات، والحصــــــــــــــــــائل 
الصـــــــحية وحصـــــــائل إعـــــــادة 

ــــائج  التأهيــــل)، مــــع نشــــر النت
وتطبيقهـــــا فـــــي مجـــــالي رســـــم 

 السياسات والتخطيط 

   إعـــــداد إرشـــــادات مســـــتندة
إلــــــــــى البّينــــــــــات ونشــــــــــرها 
وتوزيعهــا مــن أجــل الــدول 
األعضـاء والشـركاء بشـأن 
المســائل الخاصــة بــالعجز 
ذات األولوية (على سبيل 
المثـــــــــال، رصـــــــــد وتقيـــــــــيم 
ـــــل المســـــتندة  إعـــــادة التأهي

  إلى المجتمع المحلي)
  الشـــركاء فـــي  التعـــاون مـــع

مجـــــــال البحـــــــوث لرعايـــــــة 
البحـــــوث بشـــــأن المســـــائل 
الخاصــــــــــة بــــــــــالعجز ذات 
ــــــــى ســــــــبيل  ــــــــة (عل األولوي
المثـــــال، العجـــــز المتعلـــــق 

 باألمراض غير السارية)

   دعـــــــــم الـــــــــدول األعضـــــــــاء
ــــة إلجــــراء البحــــوث  واألمان
بشـــــأن المســـــائل الخاصــــــة 

 بالعجز ذات األولوية
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 إجراءات بشأن
  ٣الغرض 

مدخالت مقترحة للشركاء   مدخالت لألمانة  مدخالت مقترحة للدول األعضاء
  الدوليين والوطنيين

قــــــــــدرة  تــــــــــدعيم  ٤-٣
الموارد البشرية وبناؤها 
فـــــــي مجـــــــال البحـــــــوث 
ــــي  ــــالعجز ف الخاصــــة ب
مجموعــــة متنوعــــة مــــن 

  التخصصات

   اســـتحداث وتنفيـــذ اســـتراتيجية
لتـــدعيم قـــدرة المـــوارد البشـــرية 
وبنائهــــــــــا (بمــــــــــا فــــــــــي ذلــــــــــك 
األشخاص ذوو اإلعاقـة) فـي 
مجـــــــــال البحـــــــــوث الخاصـــــــــة 

  بالعجز
   التعــــــــــاون مــــــــــع المؤسســــــــــات

الرئيســـية  التعليميـــة والتدريبيـــة
ــــــــــى  (الوطنيــــــــــة والدوليــــــــــة عل
السواء) مـن أجـل تـدعيم قـدرة 
المــــوارد البشــــرية وبنائهــــا فــــي 
مجـــــــــال البحـــــــــوث الخاصـــــــــة 

  بالعجز 
   ضــــــــــمان إمكانيــــــــــة وصــــــــــول

األشــخاص ذوي اإلعاقــة إلــى 
ــــــدريب  ــــــه مــــــن ت مــــــا يحتاجون
للتــــأثير فــــي البــــرامج البحثيــــة 
ولكــــي يصــــبحوا هــــم أنفســــهم 

 باحثين 

   ــــــــــــدول التعــــــــــــاون مــــــــــــع ال
عضـــــــــــــــاء والشـــــــــــــــركاء األ

ــــــــــــــــدوليين  الــــــــــــــــوطنيين وال
الرئيســـــــــــيين مـــــــــــن أجـــــــــــل 
اســــــــتحداث اســــــــتراتيجيات 
لتـــــــــــدعيم قـــــــــــدرة المـــــــــــوارد 
البشرية وبنائها فـي مجـال 
 البحوث الخاصة بالعجز

   تـــــــــــوفير الـــــــــــدعم التقنــــــــــــي
ــــدول األعضــــاء  والمــــالي لل
والمجتمع المدني من أجـل 
اســـــــــتحداث اســـــــــتراتيجيات 
لتـــــــــــدعيم قـــــــــــدرة المــــــــــــوارد 

فــي مجــال  البشــرية وبنائهــا
  البحوث الخاصة بالعجز

   إتاحــــــــــــة فــــــــــــرص للــــــــــــتعّلم
والبحــوث عــن طريــق ربــط 
ــــــــدان  الجامعــــــــات فــــــــي البل
ــــــــــــــــــــدخل  المنخفضــــــــــــــــــــة ال
بالجامعـــــــات فـــــــي البلـــــــدان 
المرتفعـــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــدخل 

 والمتوسطة الدخل
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