
 

 

  ١٤٢/٢١تم   المجلس التنفيذي    
 ٢٠١٧ نوفمبر/ الثانيتشرين  ٢٧  بعد المائة الثانية واألربعون الدورة

    EB142/21  من جدول األعمال المؤقت ٥-٤البند 
  
  
  

  تحسين إتاحة التكنولوجيا المساعدة
  المدير العامتقرير من 

  
  
بنسـخة سـابقة  علماً  بعد المائة ينالتاسعة والثالث في دورته المجلس التنفيذي أحاط، ٢٠١٦في أيار/ مايو   -١

ووافــق المجلــس فــي تلــك الــدورة علــى إدراج البنــد فــي "جــدول أعمالــه الــدائر". كمــا وافــق أعضــاء  ١مــن هــذا التقريــر.
على تأجيـل النظـر فـي البنـد إلـى دورة المجلـس التـي سـتعقد فـي  ٢٠١٧مكتب المجلس في دورته المعقودة في عام 

وتراعــي هــذه النســخة المحّدثــة المــدخالت التــي ســاهمت بهــا الــدول األعضــاء عقــب  ٢٠١٨.٢كــانون الثــاني/ ينــاير 
  المناقشات التي دارت في المجلس.

  
  الحاجة إلى التكنولوجيا المساعدة

 
ن التكنولوجيــا الصــحية، تشــير إلــى المنتجــات المســاعدة والــنظم ، مجموعــة فرعيــة مــالتكنولوجيــا المســاعدة  -٢

والخدمات ذات الصلة التي يتم استحداثها للناس بهدف المحافظة على األداء أو تحسـينه وبالتـالي تعزيـز الرفاهيـة. 
واالسـتقاللية بموفـور الصـحة  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 المســـاعدة، فكث يـــرًا مـــا يعـــاني المصـــابون ب
  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
ـــــل معينـــــات الـــــذاكرة، وأجهـــــزة البديلـــــة واألرجـــــل ـــــا المعلومـــــات واالتصـــــاالت المســـــاعدة مث ، عـــــالوًة علـــــى تكنولوجي
الحاســــوب المتخصصــــة، وطــــرق االتصــــال المعــــززة والبديلــــة، والهواتــــف المصــــممة خصيصــــًا. والمنتجــــات  وبــــرامج

فقــــدان القــــدرات األساســــية، وللحــــد مــــن عواقــــب تــــدهور األداء  المســــاعدة أدوات أساســــية: للتعــــويض عــــن ضــــعف/

                                                           
المحاضــر المــوجزة للمجلــس التنفيــذي فــي ، ١/ ســجالت/١٣٩/٢٠١٦م تانظــر أيضــًا الوثيقــة  ؛١٣٩/٤م تانظــر الوثيقــة    ١

 .(باإلنكليزية) التاسعة والثالثين بعد المائة، الجلسة الثانية دورته
  (المشروح). ١٤٠/١م تانظر الوثيقة    ٢
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التكـــاليف  وللمســـاعدة علـــى ترشـــيد التـــدريجي، ولتقليـــل الحاجـــة إلـــى مقـــدمي الرعايـــة وٕالـــى الوقايـــة األوليـــة والثانويـــة،
  الصحية وتكاليف المعافاة.

 
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 ٢٠٥٠مليــون شــخص بحلــول عــام  ٢٠٠٠ســيتجاوز  غالبــًا مــا العــدد

أكثر من المنتجات المساعدة كلما تقدم بهم العمر. ويتمثل أشد الناس احتياجـًا إلـى التكنولوجيـا المسـاعدة، مـن بـين 
 الصـــحة الســـارية، والمصـــابين بـــأمراضآخـــرين، فـــي: المصـــابين بـــالعجز، والمســـنين، والمصـــابين بـــاألمراض غيـــر 

  النفسية بما في ذلك الِخرف والتوحد، والمصابين بتدهور األداء التدريجي.
  
بلـــغ عـــدد الـــدول األعضـــاء التـــي صـــادقت علـــى اتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة  ،٢٠١٧أيلـــول/ ســـبتمبر  ٦وفـــي   -٥

والمصــــادقة تعنــــي أن تلــــك . ٢٠٠٦دولــــة منــــذ اعتمادهــــا فــــي عــــام  ١٧٥حقــــوق 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 ٣ي صميم الهدف الصحية الشاملة ف
ـــة ل اإلتاحـــة المنصـــفة والميســـورة التكلفـــةومـــن الضـــروري أن تكـــون  لمنتجـــات المســـاعدة جـــزءًا ال يتجـــزأ مـــن التغطي

 الصحية الشاملة إذا أردنا بلوغ أهداف التنمية المستدامة.
 
ارتفــاع  الوصـول إلــى المنتجـات المســاعدة، بسـبب محتــاجين أشـخاص ١٠فقــط مـن كــل لواحـد  حُيتــاواليـوم   -٧

مليـون شـخص  ٧٠على سبيل المثال: يحتاج  ١االفتقار إلى التمويل والتوافر والوعي والعاملين المدربين.و  التكاليف
مــن  ٪١٠بـــ ، وال يفــي إنتــاج المعينــات الســمعية ســوى ٪١٥-٥ولكــن ال يحصــل عليهــا ســوى  ٢إلــى كــراٍس متحركــة

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

  
التكلفــة وبــأن اســتخدامها قــد وصــونه بشــأن وجــود منتجــات مســاعدة ميســورة  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

  لشاملة.الوصول إلى التغطية الصحية ا طريق على

                                                           
    ٢٠١٦. جنيف: منظمة الصحة العالمية، التكنولوجيا المساعدة. صحيفة وقائع   ١
)http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/en/ ٢٠١٧تشرين األول/ أكتوبر  ٦، تم االطالع في.(  
جنيـــف: منظمـــة الصـــحة  القليلـــة المـــوارد.  المواضـــع فـــي اليدويـــة المتحركـــة الكراســـي بشـــأن تـــوفيرالمبـــادئ التوجيهيـــة    ٢

  ٢٠٠٨  العالمية؛
http://www.who.int/disabilities/publications/technology/English%20Wheelchair%20Guidelines%20(EN%20for(

%20the%20web).pdf?ua=1  
مليـون ُعـدل وفقـًا لنمـو  ٦٥). التقـدير المحـدد فـي المبـادئ التوجيهيـة والبـالغ ٢٠١٧تشـرين األول/ أكتـوبر  ٢تم االطالع فـي 

 السكان في العالم.

    ٢٠١٧صحيفة وقائع. جنيف: منظمة الصحة العالمية،  .الصمم وفقدان السمع    ٣
)http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/en/ ٢٠١٧تشرين األول/ أكتوبر  ٢، تم االطالع في.(  
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بشـــأن اإلعاقـــة والتنميـــة  لألمـــم المتحـــدة الثامنـــة والســـتين للجمعيـــة العامـــة االجتمـــاع الرفيـــع المســـتوىوفـــي   -٩
المنظمـة وضـع وتنسـيق مبـادرة عالميـة لـدعم  مـن)، طلب أصحاب المصلحة ٢٠١٣ أيلول/ سبتمبر ٢٣(نيويورك، 

مم المتحدة بشأن حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة مـن أجـل الدول األعضاء في تنفيذ التزاماتها الواردة في اتفاقية األ
)، أنشـأت األمانـة ٢٠١٤تمـوز/ يوليـو  ٤و ٣زيادة إتاحة التكنولوجيـا المسـاعدة. وعقـب اجتمـاع استشـاري (جنيـف، 

فـــي مجـــال التكنولوجيـــا المســـاعدة بالشـــراكة مـــع المنظمـــات الدوليـــة، والوكـــاالت المانحـــة،  العـــالمي مبـــادرة التعـــاون
 ت المهنية، والمؤسسات األكاديمية، وجماعات المستخدمين.والمنظما

  
واحــد أال وهــو: تحســين إتاحــة المنتجــات المســاعدة الميســورة التكلفــة العاليـــة  ولهــذا التعــاون الــدولي هــدف  -١٠

ـــــى الصـــــعيد العـــــالمي. وســـــوف تـــــدعم هـــــذه المبـــــادرة خطـــــة عم ــــــالجـــــودة عل ــــــالعالميـــــة بش المنظمـــــةل ـ ــــــأن العجـ ز ــ
والتي تحث الدول األعضاء على جملة أمور منها وضع سياسات وآليات تمويل ومعايير  ٢٠٢١،١-٢٠١٤ رةـــللفت

 العـالميتين العمـل وخطـة المبـادرة أيضـًا االسـتراتيجية دعموتـ). ٢بهدف زيادة إتاحـة التكنولوجيـا المسـاعدة (الغـرض 
فـــي  العالميـــة التاســـعة والســـتون اعتمـــدتها جمعيـــة الصـــحة التـــي، ٢٠٢٠-٢٠١٦والصـــحة للفتـــرة  الشـــيخوخة بشـــأن
الــوارد فــي خطــة العمــل الــدول األعضــاء إلــى جملــة أمــور منهــا  ١-٢ويــدعو الغــرض االســتراتيجي  ٢٠١٦.٢ عــام

 حيـاتهم فـي الـتحكم مـن المالئمـة بهـدف "تمكـين المسـنين مـن الحفـاظ علـى أقصـى درجـة المسـاعدة توفير المنتجات
قائمـة بالمنتجـات المسـاعدة األساسـية إلـى تقـديم المبـادرة األمانـة  وتدعوقدراتهم".  في الكبير التراجع من الرغم على

  دعمًا لهذا الغرض.
 

 مــــن األمــــراض غيــــر الســــارية ومكافحتهــــا الخاصــــة بالوقايــــةويتمثــــل الهــــدف مــــن خطــــة العمــــل العالميــــة   -١١
وتالفيـه للمراضـة والوفيـات  همنـ الوقايـة يمكـن الـذي العـبء فـي تقليـل المنظمـةالتي وضـعتها  ٢٠٢٠-٢٠١٣ للفترة

وتلعـــب التكنولوجيـــا المســـاعدة دورًا رئيســـيًا فـــي تقليـــل المراضـــة والعجـــز  ٣غيـــر الســـارية. والعجـــز نتيجـــة األمـــراض
ســبيل المثــال يخفــض انتعــال األحذيــة العالجيــة معــدالت اإلصــابة بقرحــات القــدمين، ممــا يقــي  علــى والوقايـة منهمــا؛

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

  
ــــــا  -١٢ ــــــذ خطــــــة وتســــــهم التكنولوجي ــــــي تنفي    النفســــــية بالصــــــحة الخاصــــــة الشــــــاملة العمــــــل المســــــاعدة أيضــــــًا ف
 االجتماعيـة الحيـاة التي وضعتها المنظمة، والسيما في تمكين األشخاص من المشاركة فـي ٢٠٢٠٤-٢٠١٣ فترةلل

  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

حـاالت  عـدد بـورولي، والعـدوى بفيـروس زيكـا، مثلمـا حـدث فـي الزيـادة األخيـرة فـي ام، وقرحـةوشلل األطفـال، والجـذ
  باريه. -الرأس ومتالزمة غيان  صغر

  
  
  

                                                           
  .٣الملحق و  )٢٠١٤( ٧-٦٧ج ص عالقرار  ،١سجالت/ /٦٧/٢٠١٤ع ج صانظر الوثيقة    ١
  .١الملحق و ) ٢٠١٦( ٣-٦٩ج ص عالقرار  ،١/ سجالت/٦٩/٢٠١٦ج ص عانظر الوثيقة    ٢
  .٤الملحق و  )٢٠١٣( ١٠-٦٦ج ص عالقرار ، ١سجالت/ /٦٦/٢٠١٣ج ص عانظر الوثيقة    ٣
  .٣الملحق و  )٢٠١٣( ٨-٦٦ص ع جالقرار ، ١سجالت/ /٦٦/٢٠١٣ج ص عانظر الوثيقة    ٤
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  تأثير التكنولوجيا المساعدة
  

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

إنتاجيــة ويحفــز النمــو  أعلــى عاملــة قــوى فر عــن تــوافرتكــاليف دخــول المستشــفيات أو اإلعانــات الرســمية)، ممــا يســ
 :وفيما يلي بعض األمثلة على ذلكاالقتصادي. 

  
  ،يــؤدي اســتعمال صــغار األطفــال للمعينــات الســمعية اســتعماًال مالئمــًا إلــى تحســين المهــارات اللغويــة

 .توظيفودونها يعاني المصابون بفقدان السمع محدودية شديدة في فرص االلتحاق بالتعليم وال

  تزيد الكراسي المتحركة المناسبة من الوصول إلى التعليم والتوظيف، ويقلل استخدامها تكاليف الرعاية
 ١.الصحية بفضل انخفاض مخاطر اإلصابة بقرح الفراش وتقلص العضالت

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

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

 إلى الرعاية الطويلة األجل أو تمنعها.
  

  التحديات في إتاحة التكنولوجيا المساعدة
  

البيِّنات الالزمة التي تثبـت بشـكل تجريبـي االحتياجـات غيـر الملبـاة علـى  ٣العالمي عن العجزالتقرير قدم   -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 هــذه المنتجــات المســاعدة، يهمــل المســتخدمون نســبة كبيــرة منهــا بشــكل مــذهل (تصــل الت

  ويرد فيما يلي توضيح لهذه التحديات. ).٪٧٥ تبلغ
  

يركـز ال ا المسـاعدة ومنـا هـذا، كـان معظـم البحـث والتطـوير فـي مجـال التكنولوجيـحتى ي. والتطوير البحث  -١٧
حـة إلـى توجيـه البحـث لّ السياقات المرتفعـة الـدخل تحديـدًا. وثمـة حاجـة مُ  إال يخصال على المنتجات المساعدة و إال 

ـــديم  ـــة وتق ـــادة التركيـــز علـــى القـــوى العامل والتطـــوير الحتياجـــات مختلـــف المســـتخدمين والســـياقات حـــول العـــالم، وزي
 لـــذلك أن يكّمـــل. وينبغـــي ، واالســـتثمار فيهـــاوالمنتجـــات المســـاعدة المتقدمـــة الروبوتـــاتاالهتمـــام ب يـــزدادالخـــدمات. و 

نــتقص يوأال  أمــام الجميــع، الجهــود المبذولــة لضــمان إتاحــة المنتجــات المســاعدة األساســية ذات التكنولوجيــا البســيطة
زيـادة قاعـدة  من هذه الجهود بما فـي ذلـك تلـك التـي تُبـذل فـي سـبيل اسـتحداث منتجـات جديـدة وتلـك التـي تسـتهدف

                                                           
جنيــــف: منظمــــة الصــــحة القليلــــة المــــوارد.  المواضــــع فــــي اليدويــــة المتحركــــة الكراســــي المبــــادئ التوجيهيــــة بشــــأن تــــوفير   ١

تـــم ، /http://www.who.int/disabilities/publications/technology/wheelchairguidelines/en( ٢٠٠٨ ؛العالميـــة
  .)٢٠١٧تشرين األول/ أكتوبر  ٢االطالع في 

  ٢٠١٥التقرير العالمي حول الشيخوخة والصحة. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛    ٢
)http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/186463/1/9789240694811_eng.pdf?ua=1 ، ـــــم االطـــــالع فـــــي ت
  .)٢٠١٧تشرين األول/ أكتوبر   ٢
  .٢٠١١؛ جنيف: منظمة الصحة العالميةالعجز.  عن العالمي التقرير   ٣
)http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/ ، ٢٠١٧تشرين األول/ أكتوبر  ٢تم االطالع في(.  
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البيانات الخاصـة بفّعاليـة مـا هـو قـائم بالفعـل مـن المنتجـات المسـاعدة األساسـية ذات التكنولوجيـا البسـيطة، بمـا فـي 
  .أثر كل منها وأثر مستويات التكلفةذلك 

  
ن ال يوجد تنظيم وٕاشراف كافيان ويلزم على البلـدان أن تعتمـد آليـات تنظيميـة لضـمان أ .المعايير والتنظيم  -١٨

وأنهــا مأمونــة وفّعالــة. وفيمــا يتعلــق بــبعض  المالئمــةالمنتجــات المســاعدة المطروحــة فــي الســوق تســتوفي المعــايير 
المنتجات المساعدة، ال يوجد إال معايير دولية وعادة ما تكون خاصة بالبيئات المرتفعة الدخل تحديدًا. وثمة حاجـة 

لمعـايير يئات الريفية. وثمة حاجة مماثلـة إلـى االبيئات، والسيما البمعايير الجودة والمأمونية التي تالئم مختلف إلى 
  ).٢٢الخاصة بتقديم الخدمات (انظر الفقرة 

  
ـــه المنتجـــات المســـاعدة  تصـــنيع يواجـــه .التصـــنيع  -١٩ ـــمـــن حيـــث جودت . بعـــض التحـــديات اســـتدامتهو  هوكميات
نتجـات المسـاعدة باسـتخدام قطـع ال يمكـن تبـديلها صـّنع الميتوافر تصميم المنتجـات المالئـم للسـياق. وغالبـًا مـا تُ  وال

هجـــر هـــذه محليـــًا، مثـــل بطاريـــات معينـــات الســـمع وٕاطـــارات الكراســـي المتحركـــة. ويســـهم ذلـــك فـــي زيـــادة معـــدالت 
  يلزم أن ُتصّنع المنتجات المساعدة باستخدام قطع يمكن إصالحها وصيانتها وتبديلها محليًا.المنتجات. ف

  
بشـأن طيـف المنتجـات  يفتقـر مقـدمو الخـدمات ومسـتخدموها إلـى الـوعي. د التكاليفورّ االختيار والتسعير   -٢٠

المتاحـــة وفوائـــدها. وتقتضـــي إتاحـــة التكنولوجيـــا المســـاعدة الميســـورة التكلفـــة التزامـــًا حكوميـــًا بتـــوفير التمويـــل الكـــافي 
شـــكل عبئـــًا علـــى يوالـــذي  ارتفـــاع معـــدالت اإلنفـــاق مـــن األمـــوال الخاصـــةذلـــك إلـــى  تـــوافروالمســـتدام. ويـــؤدي عـــدم 

إلــى االعتمــاد علــى  فــي كثيــر مــن األحيــان المســتخدمين وأســرهم. ويضــطر المواطنــون مــن شــرائح المجتمــع الفقيــرة
كميات كبيرة من المنتجات المنخفضة الجودة أو توزيع تتضمن غالبًا  التيالتبرعات أو خدمات المؤسسات الخيرية 

  .صيانتها أو إصالحها أو تبديلها محلياً  وتتعذر، ةللبيئم أو تخدِ مالئمة بالنسبة للمسغير الالمستعملة، 
  

ال يوجد نظام شامل واسع النطـاق أو نظـام وطنـي لشـراء المنتجـات المسـاعدة فـي  .واإلمدادات المشتريات  -٢١
العديد من البلدان ولذا فإن طائفة محدودة من المستخدمين يستفيدون مـن طيـف محـدود مـن هـذه المنتجـات. وكثيـرًا 

ذلـك البطاريـات،  ، بمـا فـيالغيـارتأمين إمدادات ُيعّول عليها من المنتجات المسـاعدة وقطـع  توجد صعوبات فيما 
بسبب المشكالت المتعلقة بالتمويل أو اللوجيستيات أو الجمارك والرسوم. وثمة حاجة إلى التنسـيق والشـراء بكميـات 

الــُنظم  وٕانشــاءاإلعفــاء مــن رســوم االســتيراد، مــن أجــل الحــد مــن التكــاليف. ويلــزم التخطــيط الطويــل األجــل كبيــرة، و 
  .الغيارا من المنتجات المساعدة وقطع المستدامة لتأمين إمدادات يعّول عليه

  
المسـاعدة  المنتجـات معايير توفر إرشادات بشأن العناصـر األساسـية لخـدمات يلزم وضع. الخدمات تقديم  -٢٢

مــا تتــاح دون تقيــيم أو وصــفة أو قيــاس أو تــدريب للمســتخدم أو آليــة للمتابعــة  الجيــدة. فالمنتجــات المســاعدة عــادةً 
ساسـية فـي تقـديم الخـدمات، وينبغـي أن تتبـع المبـادئ الجامعـة للخـدمات أوالصيانة واإلصالح. وُتعد هـذه العناصـر 

ه الخطـــوات هـــذ ٕاذا لـــم تتحقـــق. و بأكملهـــا ممـــن أجـــل تلبيـــة احتياجـــات المســـتخدِ  ١الصـــحية التـــي تركـــز علـــى النـــاس
ضـررًا بـدنيًا، وتـؤدي  تسـببأو  ،ُتهجـرأو ، سـتكون فـي الغالـب عديمـة الفائـدة منتجات المساعدةهذه ال فإنالرئيسية 

هــذه االحتمــاالت جميعهــا إلــى تكــاليف إضــافية للرعايــة الصــحية. وال يوجــد عــاملون كــافيون علــى جميــع مســتويات 
المنتجات المسـاعدة. وحيثمـا يسـتطيع النـاس الحصـول  لتوفيرة النظام الصحي يتمتعون بالمعارف والمهارات الالزم

 منعزلـةما تكون  على المنتجات المساعدة عن طريق ُنظم الرعاية الصحية أو االجتماعية، فإن هذه الخدمات عادةً 
إلى حضور مواعيد عديـدة فـي مواقـع مختلفـة، وتلـك سلسـلة مـن  في كثير من األحيانويضطر المواطنون  ومجزأة.

حـــداث مكلفـــة وتضـــيف إلـــى العـــبء الواقـــع علـــى مقـــدمي الرعايـــة وعلـــى الميزانيـــات الصـــحية وميزانيـــات الرعايـــة األ
  االجتماعية.

                                                           
 .٦٩/٣٩انظر الوثيقة ج   ١
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. عـــادة مـــا تنشـــأ طفـــرة فـــي الطلـــب علـــى المنتجـــات المســـاعدة أثنـــاء الطـــوارئ الصـــحية الصـــحية الطـــوارئ  -٢٣
الكــــوارث الطبيعيــــة أو النــــزاع، فاألشــــخاص الــــذين كانــــت لــــديهم ناجمــــة عــــن  أكانــــت هــــذه الطــــوارئوبعــــدها، ســــواء 

احتياجات سابقة للمنتجات المساعدة يفقدون هذه المنتجات أثناء الطوارئ ويحتاج العديد مـن األشـخاص المصـابين 
) فــي حــاالت الطــوارئ ٢٠وعــادة مــا يتفــاقم الوضــع المتعلــق بالتبرعــات (انظــر الفقــرة إلــى هــذه المنتجــات ألول مــرة. 

الصحية. ومـن شـأن إدمـاج تـوفير المنتجـات المسـاعدة فـي تخطـيط االسـتجابة للطـوارئ وبرامجهـا أن ييسـر الخـروج 
المبكر من المستشفيات ويقي من الزيادة المفرطة في المراضة. ويلزم أن تكون المنتجات مالئمة للبيئـة وأن توضـع 

آليـــات التنســـيق الوثيقـــة لضـــمان شـــراء  يلـــزم وضـــعا لمتابعـــة والصـــيانة واإلصـــالح أو أن ُيعـــاد إنشـــاؤها. كمـــلآليـــات 
  المنتجات المساعدة وتوفيرها على النحو المالئم.

  
 تحسين اإلتاحة: استجابة األمانة

 
سنوات عديـدة مـن الخبـرة فـي العمـل مـع البلـدان مـن أجـل جعـل المنتجـات الصـحية ميسـورة ب تتمتع األمانة  -٢٤

وضـــع القواعـــد والمعـــايير، والعمـــل علـــى تعزيـــز القـــدرات التنظيميـــة، و ، والســـيما مـــن خـــالل وضـــع التكلفـــة ومتاحـــة
تركيـز  هـذه الخبـرة صـاغتوقـد  استراتيجيات الشراء واإلرشادات بشأن السياسـات، بمـا فـي ذلـك التسـعير واالختيـار.

النحو  علىمكونات مترابطة فيما بينها ( ةمبادرة التعاون العالمي في مجال التكنولوجيا المساعدة لينصب على أربع
  المفصل أدناه) ضمن إطار التغطية الصحية الشاملة.

  
  السياسة

 
مــن أجــل بنــاًء علــى طلبهــا لــدول األعضــاء التقنــي إلــى االــدعم  علــى وضــع األدوات وتقــديم األمانــة تعكــف  -٢٥

. ويجـــري إعـــداد إطـــار لسياســـة والتأهيـــلوطنيـــة للتكنولوجيـــا المســـاعدة  وسياســـات وخطـــط اســـتراتيجية وضـــع بـــرامج
 . وســوف يتضــمن اإلطــارالجيــدة التكنولوجيــا المســاعدة بهــدف دعــم هــذه العمليــة، مــع وجــود أمثلــة علــى الممارســات

لتمويـــــل، مثـــــل بـــــرامج التـــــأمين الصـــــحي وتـــــأمين الرعايـــــة ل ونمـــــاذج مجموعـــــة أدوات لتقيـــــيم التكنولوجيـــــا المســـــاعدة
سـوف يتضـمن أيضـًا إرشـادات بشـأن تنفيـذ االجتماعية، بهدف ضـمان اسـتدامة تقـديم الخـدمات واإلتاحـة الشـاملة. و 

 قائمة المنتجات المساعدة ذات األولوية، والحد األدنى من المعايير، والتدريب المالئم، وتقديم الخدمات.
  

  المنتجات 
 

فـي اجتمـاع جـانبي أثنـاء انعقـاد جمعيـة الصـحة العالميـة  قائمة المنتجات المساعدة ذات األولويةاستهلت و   -٢٦
ليسـت قائمـة حصـرية، وٕانمـا تسـتهدف  وقائمة المنتجات المساعدة ذات األولويـة ٢٠١٦.١التاسعة والستين في عام 

قائمـــة وطنيــــة للمنتجــــات المســـاعدة ذات األولويــــة حســــب  وضــــع تزويـــد الــــدول األعضـــاء بنمــــوذج يــــتم فـــي ضــــوئه
 ية والموارد المتاحة، وقد ُوضعت على منوال قائمة المنظمة النموذجية لألدوية األساسية.االحتياجات الوطن

  
وتعكــف األمانــة علــى إعــداد دليــل لشــراء التكنولوجيــا المســاعدة لتــوفير اإلرشــادات للــدول األعضــاء بشــأن   -٢٧

قائمـــة المنتجـــات  فـــيمدرجـــة شـــراء المنتجـــات المســـاعدة، بمـــا فـــي ذلـــك المواصـــفات التقنيـــة للمنتجـــات المســـاعدة ال
لتعزيــز القــدرات التنظيميــة  علــى طلبهــا وســوف تقــدم األمانــة الــدعم للــدول األعضــاء بنــاءً المســاعدة ذات األولويــة. 
  أو اإلقليمي. َتقصِّي الفرص المحتملة للتصنيع على المستوى المحلي و/و  واختيار المنتجات وشرائها

                                                           
    ٢٠١٦قائمة المنتجات المساعدة ذات األولوية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛    ١
)http://who.int/phi/implementation/assistive_technology/EMP_PHI_2016.01/en/ ـــــي ـــــم االطـــــالع ف تشـــــرين األول/  ٢، ت

 ).٢٠١٧أكتوبر 
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المعنيــة بــالطوارئ تشــمل إرشــادات بشــأن طيــف المنتجــات المســاعدة  ألفرقــة الطبيــةلمعــايير ت األمانــة نشــر   -٢٨
التــي ينبغــي أن توفرهــا هــذه األفرقــة. وســوف ُينشــر المزيــد مــن اإلرشــادات فــي القريــب العاجــل بشــأن تنســيق شــراء 

  االستجابة للطوارئ. إطار المنتجات المساعدة وتوفيرها في
  

  العاملون
 

ســوف تقــدم األمانــة الــدعم للــدول األعضــاء فــي بنــاء قــدرات القــوى العاملــة الصــحية بتلــك الــدول مــن خــالل   -٢٩
المساعدة. والهدف من ذلك هو توسيع نطاق مجموعة مهارات العاملين الصحيين الحاليين  للمنتجاتحزمة تدريبية 

ين في المجتمع) ُبغيـة تـوفير مجموعـة مـن (بما في ذلك العاملين في إعادة التأهيل، والممرضات، والعاملين الصحي
المنتجـــات المســـاعدة األساســـية علـــى مســـتوى الرعايـــة الصـــحية األوليـــة أو الرعايـــة الصـــحية علـــى مســـتوى المجتمـــع 
المحلــي. أمــا بالنســبة للمنتجــات المســاعدة التــي تســتلزم تــدريبًا متخصصــًا (مــن قبيــل البــديالت أو النظــارات لحــاالت 

ــي الفــرص المحتملــة لزيــادة  ءً مــل األمانــة مــع الــدول األعضــاء بنــاضــعاف النظــر)، فســوف تع علــى طلبهــا فــي َتقصِّ
  أو اإلقليمي. قدرات التدريب المتخصص على المستوى المحلي و/

  

  تقديم الخدمات
 

ســــوف تنشــــر األمانــــة إرشــــادات بشــــأن النمــــاذج االبتكاريــــة لتقــــديم الخــــدمات بمــــا فــــي ذلــــك األمثلــــة علــــى   -٣٠
شــتى أنحــاء العــالم. وتشــمل العناصــر األساســية دمــج تقــديم الخــدمات الخاصــة بالمنتجــات  مــنالممارســات الجيــدة 

البنية التحتية للرعاية الصـحية شبكة من مراكز اإلحالة المتخصصة مربوطة ب المساعدة في الُنظم الصحية، وٕانشاء
ن معظـم األشـخاص مـن الحصـول علـى المنتجـات المسـاعدة الحتياجـاتهم الوظيفيـة . فمـن شـأن ذلـك أن يمّكـاألولية

لــدول للمبكــر. وســوف تقــدم األمانــة الــدعم اإلتاحــة الشــاملة والتــدخل ا مــن مركــز وحيــد ومــن شــأنه أيضــًا أن يــدعم
ضــع نمــوذج لتقــديم الخــدمات المتعلقــة بالمنتجــات المســاعدة أنســب مــا يكــون علــى طلبهــا مــن أجــل و  األعضــاء بنــاءً 

  لالحتياجات المحددة لتلك الدول.
  

التي ُتعد  -مبادرات لتعزيز خدمات التأهيل  على إعداد األمانة تعكفودعمًا لتوفير المنتجات المساعدة،   -٣١
النحو المالئم. وتشمل هـذه المبـادرات أداة لتقيـيم المنتجات وقياسها واستخدامها على  بعض جزءًا ال يتجزأ من تقييم

السياســـات، والتخطـــيط االســـتراتيجي، والرصـــد والتقيـــيم. ويجـــري أيضـــًا إعـــداد والحـــوارات الخاصـــة بحالـــة التأهيـــل، 
  تقديم الخدمات. نماذجوضع القوى العاملة المعنية بالتأهيل و  تطوير قدراتالمنجزات المستهدفة لدعم 

  
  

  المجلس التنفيذياإلجراء المطلوب من 

تقــديم المزيــد مــن اإلرشــادات بشــأن توجهــات أنشــطة ٕالــى و  بهــذا التقريــرالمجلــس مــدعو إلــى اإلحاطــة علمــًا   -٣٢
  .وتركيزها مستقبالً  ،تحسين إتاحة التكنولوجيا المساعدة الرامية إلى األمانة
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