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  تحسين إتاحة التكنولوجيات المساعدة

  وٕاثيوبيا وفرنسا  ٕاكوادورو  الجزائر والصين وكوستاريكا قرار مقترح منمشروع 
  والفلبين وزامبيا وباكستان مايكااجوغانا والعراق وٕاسرائيل و وألمانيا 

 
 

 المجلس التنفيذي،

  ١بعد أن نظر في التقرير الخاص بالتكنولوجيات المساعدة،

 جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين باعتماد القرار التالي: يوصي

 جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعون،

إذ تـرى أن هنـاك مليـار شـخص يحتـاجون إلـى التكنولوجيـات المسـاعدة وأنـه مـع   من الديباجـة)  ١(الفقرة 
هــذا العــدد إلــى أكثــر مــن  دادشــيخوخة ســكان العــالم وارتفــاع معــدل انتشــار األمــراض غيــر الســارية، ســيز 

 ؛٢٠٥٠ملياري شخص بحلول عام 

مّكـن مـن إدمـاج األشـخاص ذوي العجـز وٕاذ تالحظ أن التكنولوجيـات المسـاعدة تُ    من الديباجة) ٢(الفقرة 
والمجموعـــات الســـكانية المســـنة واألشـــخاص المصـــابين بالعديـــد مـــن الحـــاالت الصـــحية، ومـــن مســـاهمتهم 

السياســـــي  المجتمـــــع بمـــــا فـــــي ذلـــــك الميـــــدان ميــــادينجتمـــــع المحلـــــي وجميـــــع ومشــــاركتهم فـــــي األســـــرة والم
 ؛واالقتصادي واالجتماعي

يتمكنـون مـن  ممن يحتاجون إلـى التكنولوجيـات المسـاعدة ال ٪٩٠وٕاذ ُتذّكر بأن   من الديباجة)  ٣(الفقرة 
وعــافيتهم وعلــى  بل عيشــهم وصــحتهمعلــى تعلــيم األفــراد وُســ يتــرك آثــارًا ســلبية كبيــرةالحصــول عليهــا، مــا 

 األسر والمجتمعات المحلية والمجتمعات عمومًا؛

إلـى  وهـدفها األسـمى الـذي يرمـي ٢٠٣٠وٕاذ ُتذّكر بخطة التنمية المستدامة لعـام    من الديباجة) ٤(الفقرة 
  ؛"عدم ترك أي أحد خلف الركب"

ي لتحقيــق الغايــات الخاصــة وٕاذ تُقــّر بــأن إدراج التكنولوجيــات المســاعدة ضــرور   مــن الديباجــة)  ٥(الفقــرة 
بأهداف التنمية المسـتدامة المتعلقـة بالتغطيـة الصـحية الشـاملة، والتعلـيم الجيـد الشـامل للجميـع والمنصـف، 
والنمو االقتصادي الشامل للجميع والمستدام، والتوظيف الكامل والمنتج والعمل الالئـق للجميـع، والحـد مـن 

بتمكــــين اإلدمــــاج االجتمــــاعي واالقتصــــادي والسياســــي للجميــــع عــــدم المســــاواة داخــــل البلــــدان وفيمــــا بينهــــا 
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بل اسـتفادة الجميـع وتعزيزه، وجْعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنـة ومسـتدامة، وتـوفير ُسـ
مـــن مســـاحات خضـــراء وأمـــاكن عامـــة آمنـــة وشـــاملة للجميـــع ويمكـــن الوصـــول إليهـــا والســـيما األشـــخاص 

 المصابين بالعجز؛

وٕاذ تُـــذّكر باتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة بشـــأن حقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة التـــي   مـــن الديباجـــة)  ٦(الفقـــرة 
بضمان إتاحة التكنولوجيات المساعدة الجيـدة بتكلفـة  ،بين جملة أمور ،دولة عضوًا بموجبها ١٧٤التزمت 

ود الوطنيـة الراميـة )، دعمـًا للجهـ٣٢و ٢٦و ٢٠و ٤) وبتعزيـز التعـاون الـدولي (المـواد ٢٠ميسورة (المـادة 
 إلى تحقيق الغرض من االتفاقية وأهدافها؛

وٕاذ تؤكــد ضــرورة اّتبــاع نهــج شــامل ومســتدام ومتعــدد القطاعــات لتحســين إتاحــة   مــن الديباجــة)  ٧(الفقــرة 
والدوليــة،  التــي تــنص عليهــا اللــوائح الوطنيــة التكنولوجيــات المســاعدة التــي تفــي بمعــايير المأمونيــة والجــودة

 عيدين الوطني ودون الوطني؛على الص

ــــــــرة  ــــــــالقرارات   مــــــــن الديباجــــــــة)  ٨(الفق ــــــــذّكر ب   ) ٢٠١٤( ٧-٦٧ج ص ع) و٢٠١٦( ٣-٦٩ج ص عوٕاذ ُت
التي تدعو فيهـا جمعيـة الصـحة الـدول األعضـاء بالترتيـب وبـين جملـة  ٣٤-٧٠ج ص عو ٤-٦٦ج ص عو

المسنين واألشخاص المصابين بـالعجز واألشـخاص  أمامأمور، إلى تحسين إتاحة التكنولوجيات المساعدة 
 المصابين بفقدان البصر أو السمع على التوالي؛

اللجنــة اإلقليميــة لشــرق المتوســط التابعــة  الــذي قدمتــهوٕاذ تحــيط علمــًا بالطلــب   مــن الديباجــة)  ٩(الفقــرة 
كنولوجيـــــات بشـــــأن تحســـــين إتاحـــــة الت ٣ -/ق٦٣مجلـــــس التنفيـــــذي فـــــي القـــــرار ش م/ل إإلـــــى ال للمنظمـــــة

 المساعدة، بإدراج التكنولوجيات المساعدة كبند من بنود جدول أعمال جمعية الصحة.

  الدول األعضاء على ما يلي: تحث)   من المنطوق ١الفقرة (

حسـب االقتضـاء، مـن أجـل تحسـين إتاحـة  ،وضع السياسات والبـرامج وتنفيـذها وتعزيزهـا  )١(
 الشاملة بالخدمات الصحية و/ أو االجتماعية؛ التكنولوجيات المساعدة في إطار التغطية

ــــة والمدربــــة الالزمــــة لتقــــديم المنتجــــات المســــاعدة   )٢( ضــــمان تــــوافر المــــوارد البشــــرية الكافي
 وصيانتها، على جميع مستويات تقديم الخدمات الصحية واالجتماعية؛

لـــى ضـــمان إمكانيـــة حصـــول مســـتخدمي التكنولوجيـــات المســـاعدة ومـــزوديهم بالرعايـــة ع  )٣(
 أنسب المنتجات المساعدة واستخدامهم لها على نحو من المأمونية والفّعالية؛

إعداد قائمة وطنية، عنـد االقتضـاء، للمنتجـات المسـاعدة ذات األولويـة الميسـورة التكلفـة   )٤(
وذات المردود التي تفي بالحد األدنى من معايير الجودة والمأمونية، باالستناد إلى قائمة المنظمة 
للمنتجات المساعدة ذات األولوية، حسب مقتضى الحال و/ أو حيثما ينطبق ذلك، باالستناد إلى 

 االحتياجات والسياقات الوطنية؛

تعزيز البحـث والتطـوير واالبتكـار وتصـميم المنتجـات أو االسـتثمار فـي ذلـك، فـي سـبيل   )٥(
ل تطــوير جيــل جديــد مــن جعــل المنتجــات المســاعدة الموجــودة بالفعــل ميســورة التكلفــة، وفــي ســبي

المنتجـــات بمـــا فـــي ذلـــك التكنولوجيـــات المســـاعدة الرفيعـــة المســـتوى أو المتقدمـــة، باالســـتفادة مـــن 
التصــميم العـــام ومـــن التكنولوجيـــات الجديـــدة المســـّندة بالبّينـــات، مـــن خـــالل الشـــراكة مـــع األوســـاط 
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 المصـابين بـالعجزاألكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، والشراكة بصفة خاصـة مـع األشـخاص 
 حسب االقتضاء؛ ،والقطاع الخاص والمسنين والمنظمات الممثلة لهم

تشجيع التعاون الـدولي و/ أو اإلقليمـي علـى صـناعة المنتجـات المسـاعدة ذات األولويـة   )٦(
 وشرائها وتوريدها، وضمان بقاء هذه المنتجات ميسورة التكلفة ومتاحة عبر الحدود؛

ية المتعلقــة باالحتياجــات الصــحية واالحتياجــات الخاصــة بالرعايــة جمــع البيانــات الســكان  )٧(
الطويلـــة األجـــل، بمـــا فـــي تلـــك التـــي يمكـــن أن تلبيهـــا التكنولوجيـــات المســـاعدة، فـــي ســـبيل وضـــع 

 االستراتيجيات والسياسات والبرامج الشاملة المسّندة بالبّينات؛

مـن العوائـق وتعزيزهـا حتـى يتسـنى االستثمار في تهيئة البيئات الشاملة للجميع والخاليـة   )٨(
لجميع األشخاص الذين يحتاجون إلى التكنولوجيات المساعدة االستفادة منها على الوجه األمثل، 

 كي يعيشوا حياة مستقلة وآمنة ويشاركوا مشاركة كاملة في جميع نواحي الحياة؛

ميـــع والخاليـــة مـــن تعزيـــز إدراج المنتجـــات المســـاعدة ذات األولويـــة والبيئـــات الشـــاملة للج  )٩(
 العوائق في برامج التأهب واالستجابة للطوارئ؛

 المدير العام ما يلي: من تطلب   )من المنطوق ٢الفقرة (

إعداد تقرير عالمي عن التكنولوجيات المسـاعدة فـي سـياق نهـج متكامـل، باالسـتناد إلـى   )١(
الوحــدات المعنيــة فــي األمانــة بمشــاركة جميــع و  لعلميــة والخبــرات الدوليــة المتاحــةأفضــل البّينــات ا

وبالتعــاون مــع جميــع أصــحاب المصــلحة المعنيــين، مــع إمكانيــة إنشــاء فريــق خبــراء استشــاري فــي 
 حدود الموارد المتاحة، لهذا الغرض؛

تقديم ما يلزم من الـدعم التقنـي والـدعم لبنـاء القـدرات إلـى الـدول األعضـاء، بمـا يتماشـى   )٢(
وضـــع السياســـات والبـــرامج الوطنيـــة الخاصـــة بالتكنولوجيـــات  مـــن أجـــلمـــع األولويـــات الوطنيـــة، 

المســاعدة، بمــا فــي ذلــك فيمــا يتعلــق بالشــراء والتمويــل، والتنظــيم، والتــدريب فــي مجــال الخــدمات 
الصـــحية واالجتماعيـــة، وتقـــديم الخـــدمات علـــى النحـــو المالئـــم، وتهيئـــة البيئـــات الشـــاملة للجميـــع 

 والخالية من العوائق؛

م التقنـــي والـــدعم لبنـــاء القـــدرات إلـــى البلـــدان، بنـــاًء علـــى طلبهـــا، لتقيـــيم مـــدى تقـــديم الـــدع  )٣(
 إمكانية إنشاء شبكات إقليمية أو دون إقليمية لتصنيع التكنولوجيات المساعدة وشرائها وتوريدها؛

ــدنيا للمنتجــات والخــدمات   )٤( المســاهمة والمشــاركة حســب االقتضــاء فــي تحديــد المعــايير ال
 يتها من حيث التكلفة ومالءمتها؛ولوية من أجل تعزيز مأمونيتها وجودتها وفّعالالمساعدة ذات األ

تقريـــر عـــن التقـــدم الُمحـــرز فـــي تنفيـــذ هـــذا القـــرار إلـــى جمعيـــة الصـــحة العالميــــة  تقـــديم  )٥(
تقريـر كـل أربـع سـنوات إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة حتـى  تقـديمالخامسة والسبعين، ثم بعـد ذلـك 

 .٢٠٣٠ عام
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