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  تحسين إتاحة التكنولوجيا المساعدة
  تقرير من األمانة

  
  
اقتراح هذا البند لينظر فيه المجلس التنفيذي في دورته الثامنة والثالثين بعد المائـة، ولكـن قـرر أعضـاء  تم  -١

ــــة الالزمــــة. ــــالزم إلجــــراء المشــــاورات والبحــــوث اإلقليمي ــــد إلفســــاح الوقــــت ال ــــس إرجــــاء مناقشــــة البن  ١مكتــــب المجل
ــًا المزيــد مــن البحــث وتشــاورت مــع المكاتــب اإلقلي وأجــرت عــت األمانــة إلــى اجتمــاع (جنيــف، ميــة. وداألمانــة الحق

  ) مع ممثلين من جميع أقاليم المنظمة.٢٠١٦آذار/ مارس  ٢٢و ٢١
  

  الحاجة إلى التكنولوجيا المساعدة
 
، مجموعــة فرعيــة مــن التكنولوجيــا الصــحية، تشــير إلــى المنتجــات المســاعدة والــنظم التكنولوجيــا المســاعدة  -٢

والخدمات ذات الصلة التي يتم استحداثها للناس بهدف المحافظة على األداء أو تحسـينه وبالتـالي تعزيـز الرفاهيـة. 
فـور الصـحة واالسـتقاللية بمو  فيهـا يتمتعـون منتجـة حيـاة يعيشـوا أن وهي ُتَمكِّن المصابين بصعوبات فـي األداء مـن

والكرامة، مع االنخراط في صفوف التعليم وسوق العمل والحيـاة االجتماعيـة. ويمكـن للتكنولوجيـا المسـاعدة أن تقلـل 
من الحاجة إلى الخـدمات الصـحية وخـدمات الـدعم الرسـمية، والرعايـة الطويلـة األجـل، والعـبء الواقـع علـى مقـدمي 

ـــالعجز والمســـنون وســـائر ذوي الحاجـــة مـــن الرعايـــة. وبغيـــر التكنولوجيـــا الم ـــرًا مـــا يعـــاني المصـــابون ب ســـاعدة، فكثي
  االستبعاد والعزلة والوقوع في براثن الفقر، فيزيد عبء المراضة والعجز.

  
تشـــمل أي منـــتج خـــارجي الغـــرض األساســـي منـــه هـــو المحافظـــة علـــى أداء الفـــرد  المنتجـــات المســـاعدة  -٣

واالســـــتقاللية وبالتـــــالي تعزيـــــز رفاهيـــــة الفـــــرد. وتتضـــــمن المنتجـــــات المســـــاعدة واســـــتقالليته أو تحســـــين هـــــذا األداء 
المتحركــــــة، والمعينــــــات الســــــمعية، وُأطــــــر المشــــــي، والنظــــــارات، وأدوات تنظــــــيم تنــــــاول أقــــــراص الــــــدواء،  الكراســــــي
ــــذاكرة، وأجهــــزة واألرجــــل  الصــــناعية، عــــالوًة علــــى تكنولوجيــــا المعلومــــات واالتصــــاالت المســــاعدة مثــــل معينــــات ال
الحاســــوب المتخصصــــة، وطــــرق االتصــــال المعــــززة والبديلــــة، والهواتــــف المصــــممة خصيصــــًا. والمنتجــــات  وبــــرامج

فقـــدان القـــدرات األساســـية، وللحـــد مـــن عواقـــب تـــدهور األداء  المســـاعدة أدوات أساســـية: للتعـــويض عـــن ضـــعف/
التكـــاليف  وللمســـاعدة علـــى ترشـــيد ،التـــدريجي، ولتقليـــل الحاجـــة إلـــى مقـــدمي الرعايـــة وٕالـــى الوقايـــة األوليـــة والثانويـــة

 الصحية وتكاليف المعافاة.
  
  

                                                           
  (المشروح). ١٣٨/١م تالوثيقة     ١
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مليـون شـخص قـد يسـتفيدون مـن منـتج أو أكثـر مـن المنتجـات  ١٠٠٠وتَُقدِّر المنظمـة أنـه يوجـد أكثـر مـن   -٤
نحـاء العـالم، فـإن هـذا أالمساعدة. ومع شـيخوخة السـكان وزيـادة معـدالت انتشـار األمـراض غيـر السـارية فـي جميـع 

، مــع احتيــاج العديــد مــن المســنين لمنتجــين أو أكثــر مــن ٢٠٥٠مليــون شــخص بحلــول عــام  ٢٠٠٠العــدد ســيتجاوز 
المنتجات المساعدة كلما تقدم بهـم العمـر. ويتمثـل أشـد النـاس احتياجـًا إلـى التكنولوجيـا المسـاعدة، مـن بـين آخـرين، 

النفســية بمــا  الصــحة ين بــاألمراض غيــر الســارية، والمصــابين بــأمراضفــي: المصــابين بــالعجز، والمســنين، والمصــاب
  في ذلك الِخرف والتوحد، والمصابين بتدهور األداء التدريجي.

  
بلـــغ عـــدد الـــدول األعضـــاء التـــي صـــادقت علـــى اتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة  ٢٠١٦نيســـان/ أبريـــل  ٢٦وفـــي   -٥

. والمصــــادقة تعنــــي أن تلــــك ٢٠٠٦فــــي عــــام  دولــــة منــــذ اعتمادهــــا ١٦٣حقــــوق األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة  بشــــأن
المسـاعدة بتكلفـة ميسـورة وبتعزيـز التعـاون الـدولي بهـدف تحقيـق هـذا األمـر  التكنولوجيـا ملزمة بضـمان إتاحـة الدول

  ).٣٢و ٢٦و ٢٠و ٤(المواد 
  
، أقــــرت الــــدول األعضــــاء بــــاألمم المتحــــدة أهــــداف التنميــــة المســــتدامة. وتــــأتي التغطيــــة ٢٠١٥وفــــي عــــام   -٦
، )األعمـار جميـع فـي وبالرفاهيـة صـحية عـيش بأنمـاط الجميـع تمتـع (ضـمان ٣صحية الشاملة في صميم الهدف ال

ــا بلــوغ  ومــن الضــروري أن تكــون إتاحــة المنتجــات المســاعدة جــزءًا ال يتجــزأ مــن التغطيــة الصــحية الشــاملة إذا أردن
 أهداف التنمية المستدامة.

 
اص الوصـــول إلـــى المنتجـــات المســـاعدة، بســـبب االفتقـــار إلـــى أشـــخ ١٠واليـــوم ُيتـــاج لواحـــد فقـــط مـــن كـــل   -٧

مليـون شـخص إلـى  ٧٠على سبيل المثال: يحتـاج  ١التمويل والتوافر والوعي والعاملين المدربين، وارتفاع التكاليف.
مــــن  ٪١٠، وال يفــــي إنتــــاج المعينــــات الســــمعية ســــوى بـــــ ٪١٥-٥كــــراٍس متحركــــة ولكــــن ال يحصــــل عليهــــا ســــوى 

ــــة و االحتياجــــات ــــدخل. ٪٣العالمي ــــدان المنخفضــــة ال ــــي البل ــــك، ال يحصــــل  ٢مــــن االحتياجــــات ف ــــى ذل وعــــالوًة عل
  النظر األخرى. ضعف تصحيح مليون شخص مصابون بضعف النظر على نظارات طبية أو على أجهزة ٢٠٠

  
وصــونه بشــأن وجــود منتجــات مســاعدة ميســورة التكلفــة وبــأن اســتخدامها قــد  الــوعي إذكــاء الضــروري ومــن  -٨

يمثـــل تـــدخًال ميســـور التكلفـــة لتقليـــل عـــبء المـــرض والعجـــز. ومـــن الضـــروري أن تشـــجع الـــدول األعضـــاء إدمـــاج 
 خطـوة المنتجات المساعدة في الخدمات على مستوى المناطق والمناطق الفرعية والرعاية الصحية األولية باعتبارها

  الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة. طريق على
  
أيلــــــول/  ٢٣للجمعيــــــة العامــــــة بشــــــأن اإلعاقــــــة والتنميــــــة (نيويــــــورك،  لرفيــــــع المســــــتوىاالجتمــــــاع اوفــــــي   -٩

)، طلــب أصــحاب المصــلحة إلــى المنظمــة وضــع وتنســيق مبــادرة عالميــة لــدعم الــدول األعضــاء فــي ٢٠١٣ ســبتمبر
ـــادة إ ـــة األمـــم المتحـــدة بشـــأن حقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة مـــن أجـــل زي ـــواردة فـــي اتفاقي تاحـــة تنفيـــذ التزاماتهـــا ال

)، أنشــــأت األمانـــة مبــــادرة ٢٠١٤تمــــوز/ يوليـــو  ٤و ٣التكنولوجيـــا المســـاعدة. وعقــــب اجتمـــاع استشــــاري (جنيـــف، 
فــي مجــال التكنولوجيــا المســاعدة بالشــراكة مــع المنظمــات الدوليــة، والوكــاالت المانحــة، والمنظمــات  العــالمي التعـاون

 المهنية، والمؤسسات األكاديمية، وجماعات المستخدمين.
  
  

                                                           
ـــــــة،     ١  ٢٠١٠المبـــــــادئ التوجيهيـــــــة المجتمعيـــــــة إلعـــــــادة التأهيـــــــل: مكـــــــون الصـــــــحة. جنيـــــــف: منظمـــــــة الصـــــــحة العالمي
 )http://www.who.int/disabilities/cbr/guidelines/en ،/ ٢٠١٦نيسان/ أبريل  ١٤تم االطالع في.(  
ـــــــــــــم     ٢ ـــــــــــــائع رق ـــــــــــــدان الســـــــــــــمع: صـــــــــــــحيفة وق ـــــــــــــة، ٣٠٠الصـــــــــــــمم وفق ـــــــــــــف: منظمـــــــــــــة الصـــــــــــــحة العالمي  ٢٠١٥. جني
)http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/en/ ، ٢٠١٦ مارس/ آذار ٢١تم االطالع في.(  
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ولهــذا التعــاون الــدولي هــدٌف واحــد أال وهــو: تحســين إتاحــة المنتجــات المســاعدة الميســورة التكلفــة العاليـــة   -١٠
ــــالجـــودة علـــى الصـــعيد العـــالمي. وســـوف تـــدعم هـــذه المبـــادرة خطـــة عم ــــل األمـ ــــانة العالميـــة بشـ ــــأن العجـ ــــز للفتــ رة ــ

ها وضع سياسات وآليات تمويل ومعايير بهدف والتي تحث الدول األعضاء على جملة أمور من ٢٠٢١،١-٢٠١٤
 العمـــل وخطـــة االســـتراتيجية ). وتعتـــزم المبـــادرة أيضـــًا دعـــم مســـودة٢زيـــادة إتاحـــة التكنولوجيـــا المســـاعدة (الغـــرض 

التـــي وضــعتها األمانـــة، إذا اعتمــدتها جمعيـــة الصـــحة  ٢٠٢٠-٢٠١٦والصـــحة للفتــرة  الشــيخوخة بشـــأن العــالميتين
الـوارد فـي  ١-٢ويـدعو الغـرض االسـتراتيجي  ٢تون التي ُقدمت إليها المسودة كي تنظـر فيهـا.العالمية التاسعة والس

خطــة العمــل الــدول األعضــاء إلــى جملــة أمــور منهــا تــوفير المنتجــات المالئمــة بهــدف "تمكــين المســنين مــن الحفــاظ 
قــدراتهم". وتتوقــع المبــادرة أن تقــدم  فــي الكبيــر التراجــع مــن الــرغم علــى حيــاتهم فــي الــتحكم مــن علــى أقصــى درجــة

  األمانة قائمة بالمنتجات المساعدة األساسية دعمًا لهذا الغرض.
 

 ٢٠٢٠-٢٠١٣ويتمثــل الهــدف مــن خطــة العمــل العالميــة للوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا   -١١
ة والوفيــــات والعجــــز نتيجــــة وتالفيــــه للمراضــــ منــــه الوقايــــة يمكــــن الــــذي العــــبء التــــي وضــــعتها األمانــــة فــــي تقليــــل

وتلعــــــب التكنولوجيــــــا المســــــاعدة دورًا رئيســــــيًا فــــــي تقليــــــل المراضــــــة والعجــــــز والوقايــــــة  ٣غيــــــر الســــــارية. األمــــــراض
ــــى منهمــــا؛ ســــبيل المثــــال يخفــــض انتعــــال األحذيــــة العالجيــــة معــــدالت اإلصــــابة بقرحــــات القــــدمين، ممــــا يقــــي  عل

الكبيــــر الواقــــع علــــى الــــنظم الصــــحية المثقلــــة الكاهــــل  بءالعــــ يقلــــل الطــــرفين الســــفليين ومــــن ثــــم بتــــر حــــاالت مــــن
  األمرين. بكال

  
الفتــرة  فــي النفســية بالصــحة الخاصــة الشــاملة العمــل المســاعدة أيضــًا فــي تنفيــذ خطــة وتســهم التكنولوجيــا  -١٢

 االجتماعيـــة الحيـــاة التـــي وضـــعتها المنظمـــة، والســـيما فـــي تمكـــين األشـــخاص مـــن المشـــاركة فـــي ٢٠٢٠٤-٢٠١٣
  كاملة والعيش في المجتمع. مشاركة

  
المسـاعدة سـوف تـدعم أنشـطة األمانـة فـي التصـدي للعوامـل الرئيسـية المسـهمة  التكنولوجيـا إن زيادة إتاحـة  -١٣

الوالديــة،  للمــرض، بمــا فــي ذلــك حــوادث المــرور علــى الطــرق، والعنــف والصــراعات، والعيــوب العــالمي فــي العــبء
 ، والعدوى بفيروس زيكا، مثلما حـدث فـي الزيـادة األخيـرة فـي حـاالت صـغربورولي وشلل األطفال، والجذام، وقرحة

  باريه. الرأس ومتالزمة غيالن
  

  تأثير التكنولوجيا المساعدة
  

يتجاوز تأثير التكنولوجيا المساعدة بكثير الفوائـد التـي تعـود بهـا الصـحة والرفاهيـة علـى آحـاد المسـتخدمين   -١٤
إن لها أيضًا فوائد اجتماعية اقتصادية، بخفض التكاليف المباشرة المتعلقة بالصحة والمعافاة (مـن قبيـل  وأسرهم. إذ

                                                           
 ٣، الملحــق ١ســجالت/ /٦٧/٢٠١٤ج ص ع؛ لالطــالع علــى الــنص، انظــر الوثيقــة ٧-٦٧ج ص عالمعتمــدة فــي القــرار     ١

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67-REC1/A67_2014_REC1-en.pdf#page=112 ، تـــــــــــــــم االطـــــــــــــــالع فـــــــــــــــي
  ).٢٠١٦نيسان/ أبريل   ١٤
  .٦٩/١٧الوثيقة ج    ٢
    ٤، الملحق ١سجالت/ /٦٦/٢٠١٣ج ص عانظر الوثيقة     ٣
)http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66-REC1/WHA66_2013_REC1_complete.pdf#page=132 ، تــم االطــالع

  .)٢٠١٦نيسان/ أبريل  ١٤في 
 ٣، الملحــق ١ســجالت/ /٦٦/٢٠١٣ج ص ع؛ لالطــالع علــى الــنص انظــر الوثيقــة ٨-٦٦ج ص عالمعتمــدة فــي القــرار     ٤
)http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66-REC1/WHA66_2013_REC1_complete.pdf#page=108 ، تــم االطــالع

  .)٢٠١٦نيسان/ أبريل  ١٤في 
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إنتاجيــة ويحفــز النمــو  أعلــى عاملــة قــوى تكــاليف دخــول المستشــفيات أو اإلعانــات الرســمية)، ممــا يســفر عــن تــوافر
 االقتصادي. على سبيل المثال:

  
 ــ ات الســمعية اســتعماًال مالئمــًا إلــى تحســين المهــارات اللغويــة، يــؤدي اســتعمال صــغار األطفــال للمعين

 ودونها يعاني المصابون بفقدان السمع محدودية شديدة في فرص االلتحاق بالتعليم والتوظيف

  تزيد الكراسي المتحركة المناسبة من الوصول إلى التعليم والتوظيف، ويقلل استخدامها تكاليف الرعاية
 ١طر اإلصابة بقرح الفراش وتقلص العضالتالصحية بفضل انخفاض مخا

  مـــن الممكـــن أن تـــنخفض مخـــاطر حـــوادث الســـقوط لـــدى المســـنين بفضـــل التـــدابير العالجيـــة لتـــدهور
  ٢ة، بما في ذلك ضعف النظر والسمع والقدرة على الحركةساسيالقدرات األ

  
فـي منـازلهم وأن تـؤخر الحاجـة أن تمكن المسنين من االستمرار في العـيش المساعدة من شأن التكنولوجيا   -١٥

 إلى الرعاية الطويلة األجل أو تمنعها.
  

  التحديات في إتاحة التكنولوجيا المساعدة وتوفيرها
  

علـى  البيِّنات الالزمة التي تثبـت بشـكل تجريبـي االحتياجـات غيـر الملبـاة ٣التقرير العالمي عن العجزقدم   -١٦
الصــعيد العــالمي مــن التكنولوجيــا المســاعدة مــن جميــع األنــواع. فكثيــر مــن النــاس يقــل، أو ينعــدم، حصــولهم علــى 

البلــدان المرتفعــة الــدخل. وٕاذا تــوافرت  بعــض المنتجــات المســاعدة األساســية مــن قبيــل المعينــات الســمعية، حتــى فــي
قــديرات إلــى نســب مرتفعــة بشــكل مــذهل (تصــل الت هــذه المنتجــات المســاعدة، يهمــل المســتخدمون نســبة كبيــرة منهــا

  ).٪٧٥ تبلغ
  

عدد قليل من البلدان لديها سياسات أو برامج بشأن التكنولوجيا المساعدة الوطنية. وفي العديد من البلـدان   -١٧
ن تتسم إتاحة المنتجات المساعدة في القطاع العام بالضعف أو االنعدام، مما يسفر عن ارتفـاع معـدالت اإلنفـاق مـ

شكل عبئًا على المستخدمين وأسـرهم. ويضـطر المواطنـون مـن شـرائح المجتمـع الفقيـرة إلـى ياألموال الخاصة والذي 
وهــي تتضــمن غالبــًا تقــديم كميــات كبيــرة مــن المنتجــات  –االعتمــاد علــى التبرعــات أو خــدمات المؤسســات الخيريــة 

المنخفضـــة الجـــودة أو المســـتعملة، وليســـت مالئمـــة فـــي معظـــم األحيـــان بالنســـبة للمســـتخدم أو للســـياق، وتفتقـــر إلـــى 
  اآلليات الالزمة لإلصالح أو المتابعة.

  
١٨-   ً ا اً حكومي ة تقتضي التزام ورة التكلف اعدة الميس ا المس ة التكنولوجي افي  إن إتاح ل الك وفير التموي بت

  والمستدام عالوةً على كفاءة شراء المنتجات المساعدة المالئمة ونظم التقديم.
  

                                                           
؛ جنيف: منظمة الصـحة العالميـةالقليلة الموارد.  المواضع في اليدوية المتحركة الكراسي توفيرالمبادئ التوجيهية بشأن     ١

٢٠٠٨ )http://www.who.int/disabilities/publications/technology/wheelchairguidelines/en/ ، تـــــــــــــم االطـــــــــــــالع فـــــــــــــي
  .)٢٠١٦ آذار/ مارس  ٢١
  ٢٠١٥الصحة العالمية؛  التقرير العالمي حول الشيخوخة والصحة. جنيف: منظمة    ٢
)http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/186463/1/9789240694811_eng.pdf?ua=1 ، نيســـــان/  ١٥تـــــم االطـــــالع فـــــي

  .)٢٠١٦أبريل 
  .٢٠١١؛ جنيف: منظمة الصحة العالمية. العجز عن العالمي التقرير    ٣
)http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/ ، ٢٠١٦نيسان/ أبريل  ١٥تم االطالع في(.  
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ويستطيع المواطنون في العديد من البلدان المرتفعة الدخل الحصول على التكنولوجيا المساعدة مـن خـالل   -١٩
فـي كثيـر مـن األحيـان مسـتقلة بـذاتها ومجـزأة. النظم الصحية أو نظم الرعايـة االجتماعيـة، رغـم أن الخـدمات تكـون 

ويضطر المواطنون إلى حضـور مواعيـد عديـدة فـي مواقـع مختلفـة، وتلـك سلسـلة مـن األحـداث مكلفـة وتضـيف إلـى 
  العبء الواقع على مقدمي الرعاية وعلى الميزانيات الصحية وميزانيات الرعاية االجتماعية.

  
ى المنتجات  ويشيع  -٢٠ زداد الحاجة إل رامج االستجابة للطوارئ، حيث ت ذلك في ب ابه ك يناريو مش س

ؤدي  ا ي ى عجل، مم ة عل ر مالئم ديم منتجات غي تم تق د ي المساعدة ولكن يتم تجاھلھا في الغالب. وبالتالي ق
  إلى حدوث مضاعفات صحية ثانوية بل وإلى الوفاة المبكرة.

  
لمساعدة في الوقت الحالي بالمحدودية والتخصص، حيث تخدم بصفة وتتسم صناعة التكنولوجيا ا  -٢١

أساسية األسواق المرتفعة الدخل. ويوجد نقص في التمويل الرسمي، وأنشطة البحث والتطوير التي تركز 
 على المستخدمين، ونظم الشراء، ومعايير الجودة والسالمة، وتصميم المنتجات المالئمة للسياق.

  
املين الصـــحيين المـــدربين مـــن أجـــل ســـالمة وصـــف المنتجـــات المســـاعدة، ومالئمتهـــا، وال غنـــى عـــن العـــ  -٢٢

وتــدريب المســتخدمين عليهــا، ومتابعتهــا. ودون هــذه الخطــوات الرئيســية فغالبــًا لــن يكــون للمنتجــات المســاعدة فائــدة 
  وسيتم إهمالها بل قد تسبب ضررًا بدنيًا، وكل هذا يسفر عن تكاليف رعاية صحية إضافية.

  
 سين اإلتاحة: استجابة األمانةتح
 

لقد صاغت السنوات العديدة من الخبرة في العمل مع البلدان من أجل جعل المنتجات الصحية ميسورة   -٢٣
صاغت  –التكلفة ومتاحة من خالل االبتكار، والشراكة، ونقل التكنولوجيا، واإلنتاج المحلي، والشراء بكميات كبيرة 

مكونات مترابطة فيما بينها  ةالعالمي في مجال التكنولوجيا المساعدة لينصب على أربعتركيز مبادرة التعاون 
  النحو المفصل أدناه) ضمن إطار التغطية الصحية الشاملة. (على

  
  السياسة: إطار سياسة التكنولوجيا المساعدة

 
تقــدم األمانــة الــدعم للــدول األعضــاء مــن أجــل وضــع بــرامج وطنيــة للتكنولوجيــا المســاعدة مــن خــالل بــدء   -٢٤

حوارات بشأن السياسات الوطنية. ويجـري إعـداد إطـار لسياسـة التكنولوجيـا المسـاعدة بهـدف دعـم هـذه العمليـة، مـع 
بـرامج التـأمين الصـحي وتـأمين  وجود أمثلـة علـى أفضـل الممارسـات. وسـوف يتضـمن اإلطـار آليـات التمويـل، مثـل

الرعاية االجتماعية، بهدف ضمان استدامة تقديم الخدمات واإلتاحة الشاملة. وسوف يتضمن أيضًا إرشـادات بشـأن 
 تنفيذ قائمة المنتجات المساعدة ذات األولوية، والحد األدنى من المعايير، والتدريب المالئم، وتقديم الخدمات.

  
  ت المساعدة ذات األولويةالمنتجات: قائمة المنتجا

 
وهــذه القائمــة  ١وضــعت األمانــة اللمســات النهائيــة علــى تجميــع قائمــة المنتجــات المســاعدة ذات األولويــة.  -٢٥

ـــتم فـــي ضـــوئه قائمـــة وطنيـــة للمنتجـــات  ـــدول األعضـــاء بنمـــوذج ي ليســـت قائمـــة حصـــرية، وٕانمـــا تســـتهدف تزويـــد ال
والمـــوارد المتاحـــة، وقـــد ُوضـــعت علـــى منـــوال قائمـــة المنظمـــة  المســـاعدة ذات األولويـــة حســـب االحتياجـــات الوطنيـــة

 النموذجية لألدوية األساسية.
  

                                                           
  سعة والستين.من المقرر إطالقها خالل جمعية الصحة العالمية التا    ١
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ـي الفـرص المحتملـة للتصـنيع وتقـديم   -٢٦ وسوف تقدم األمانة الدعم للدول األعضاء بناء علـى طلبهـا فـي َتقصِّ
  أو اإلقليمي. الخدمات على المستوى المحلي و/

  
  ولوجيا المساعدةالعاملون: الحزمة التدريبية للتكن

 
ســوف تقــدم األمانــة الــدعم للــدول األعضــاء فــي بنــاء قــدرات القــوى العاملــة الصــحية بتلــك الــدول مــن خــالل   -٢٧

حزمـــة تدريبيـــة للتكنولوجيـــا المســـاعدة. والهـــدف مـــن ذلـــك هـــو توســـيع نطـــاق مجموعـــة مهـــارات العـــاملين الصـــحيين 
لممرضــات، والعــاملين الصــحيين فــي المجتمــع) ُبغيــة تــوفير الحــاليين (بمــا فــي ذلــك العــاملين فــي إعــادة التأهيــل، وا

مجموعة من المنتجات المساعدة األساسية على مسـتوى الرعايـة الصـحية األوليـة أو الرعايـة الصـحية علـى مسـتوى 
المجتمــع المحلــي، بمــا فــي ذلــك تــدريب مقــدمي الرعايــة الرســميين وغيــر الرســميين. أمــا بالنســبة للمنتجــات المســاعدة 

ستلزم تدريبًا متخصصًا (من قبيـل البـديالت أو النظـارات لحـاالت ضـعاف النظـر)، فسـوف تعمـل األمانـة مـع التي ت
ــي الفــرص المحتملــة لزيــادة قــدرات التــدريب المتخصــص علــى المســتوى  ءً الــدول األعضــاء بنــا علــى طلبهــا فــي َتقصِّ

  أو اإلقليمي. المحلي و/
  

  المساعدة من خالل آلية النافذة الواحدةالتقديم: تقديم الخدمات المتعلقة بالمنتجات 
 

يلزم وجود شبكة من مراكز اإلحالـة المتخصصـة مربوطـة بالبنيـة التحتيـة للرعايـة الصـحية األوليـة لضـمان   -٢٨
لــدول األعضــاء بنــاء علــى طلبهــا مــن أجــل وضــع للمبكــر. وســوف تقــدم األمانــة الــدعم اإلتاحــة الشــاملة والتــدخل ا
تعلقــة بالمنتجــات المســاعدة أنســب مــا يكــون لالحتياجــات المحــددة لتلــك الــدول. وســوف نمــوذج لتقــديم الخــدمات الم

ـــن مثـــل هـــذا النمـــوذج المعـــد خصيصـــًا المـــواطنين مـــن الحصـــول علـــى المنتجـــات المســـاعدة لجميـــع احتياجـــاتهم  يمكِّ
دماج نمـوذج الوظيفية، وُيفضل أن تكون من مكان واحد. وسوف تعمل األمانة أيضًا مع الدول األعضاء لضمان إ

  تقديم الخدمات المتعلقة بالمنتجات المساعدة في النظام الصحي.
  
  

  المجلس التنفيذياإلجراء المطلوب من 

  المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير.  -٢٩
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