
א     א
  ١١٨/١٢م ت  المجلس التنفيذي   

  ٢٠٠٦ مايو/ أيار ١١   المائة بعد  عشرةالثامنةالدورة 
  EB118/12   من جدول األعمال المؤقت ١-٨البند 

  
  
  
  

  العجز،: نفيذ القراراتتقرير مرحلي عن ت
  والتدبير العالجي بما في ذلك الوقاية

  )٢٣-٥٨ع ص جالقرار (والتأهيل 
  

 
 ٢٠١١.١-٢٠٠٦العجز والتأهيل للحقبة    ، وضعت خطة عمل بشأن      ٢٣-٥٨ ج ص ع  تجابة للقرار   اس  -١

  .وتشمل خطة العمل تسعة أنشطة رئيسية ستساهم في تنفيذ الطلبات الواردة في القرار
 
وعرضت توصيات خاصة بإيجاز خالل     . وقد استهلت عملية إعداد تقرير عالمي عن العجز والتأهيل          -٢

 التحرير والموارد   أسرةوتم تعيين األعضاء المحتملين في      ). ٢٠٠٥أبريل   /نيسان(اوري األول   االجتماع التش 
  .٢٠٠٦ خالل عام اًاجتماعأسرة التحرير عقد توالخدمات االستشارية وس

  
 العجـز    بظـاهرة  فرصة إلذكاء الـوعي   ) ديسمبر / كانون األول  ٣(أتاح اليوم الدولي للمعوقين     وقد    -٣

  . في جميع مجاالت عمل منظمة الصحة العالميةالنظر المتعلقة بتلك الظاهرةوجهات وتعزيز دمج 
  
 مما سيساهم أيضاً في التقريـر       ، وتوضيح المصطلحات  المعطياتويجري تنظيم أنشطة متعددة لجمع        -٤

سيشارك ) ٢٠٠٦يوليو   /تموز( والمصطلحات   المعطياتوتشمل تلك األنشطة عقد اجتماع بشأن جمع        . العالمي
مثلو منظمات المعوقين والخبراء وسائر الشركاء وموظفو منظمة الصحة العالمية من المقـر الرئيـسي               فيه م 

  .والمكاتب اإلقليمية
  
لدعم الدول األعـضاء فـي مجـالي        ) ٢٠٠٥أبريل   /بوينوس آيرس، نيسان   (بلدانيوقد عقد اجتماع      -٥

 ٢.تحقيق تكافؤ الفـرص للمعـوقين     وحدة بشأن   تعزيز الخدمات الوطنية للتأهيل وتنفيذ قواعد األمم المتحدة الم        
  .٢٠٠٦مايو  / شرق المتوسط في أيارإقليموسيعقد اجتماع آخر في 

  
منظمة الصحة العالمية مشاركة خبراء تقنيين من أثيوبيا وكينيا والصومال وجمهورية تنزانيا            وسهلت    -٦

سـبتمبر   /أديس أبابـا، أيلـول    (ضة التكلفة    التكنولوجيا المالئمة والمنخف   حول يةالمتحدة وأوغندا في حلقة عمل    

                                                      
١   Disability and rehabilitation: WHO action plan 2006-2011هذه الخطة متاحة على الموقع اإللكتروني التالي  :  

http://www.who.int/disabilities/publications.  
 .، الملحق٤٨/٩٦ ،الجمعية العامة لألمم المتحدة   ٢
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وتم دعمها بهدف النهوض بخدمات التأهيـل   ) ٢٠٠٥يونيو   /داكار، حزيران  (يةكما نظمت حلقة عمل   ). ٢٠٠٥
  .في البلدان األفريقية الناطقة باللغة الفرنسية

  
وشرعت األمانة في تنفيذ مشروع يرمي إلى تحسين مستوى معيشة المعوقين في ثمانية بلدان ضـمن                  -٧

 راؤول فـوليرو والمنظمـة      ألصـدقاء  أقاليم منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الجمعية اإليطالية           من أربعة
  .الدولية للمعوقين

 
 الصحيون علـى الـصعيدين الـوطني         يستخدمها العاملون  حتى بشأن التأهيل الطبي     دالئلووضعت    -٨

 :وتتضمن المسودة الموجزة خمسة عناصر رئيسية هي      . والمحلي في تطوير خدمات التأهيل الوطنية وتعزيزها      
  . واالرتقاء بمستوى الصحة، وتكنولوجيا المساعدة، والتدبير الطبي، والوقاية، والبحثالمعطياتجمع 

  
وينبغي إعداد الصيغة النهائيـة     . المجتمعية برامج التأهيل    لتعزيزصياغة دالئل   وعقد اجتماعان بشأن      -٩

  .٢٠٠٧ عام لتلك الدالئل
  
لألطراف  بشأن تصنيع كراس متحركة وإنتاجها وتوزيعها بالتعاون مع الجمعية الدولية            وأعدت دالئل   -١٠

 التـابع   وصندوق ليهاي لضحايا الحـرب     Motivationاالصطناعية والتقويم ومركز التأهيل الدولي ومؤسسة       
  .للتنمية الدولية الواليات المتحدة وكالةل
  
وأعدت وحدة تدريبية بشأن العجز والتأهيل إلدراجها في منهج منظمة الصحة العالمية الشامل للتعليم                -١١

  ).TEACH-VIP(في مجالي الوقاية من اإلصابات ومكافحتها 
  
اللجنة المخصصة التابعة لألمم المتحـدة  وتشارك منظمة الصحة العالمية مشاركة فعالة في اجتماعات         -١٢

وقد قدمت اقتراحـات  . ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم وضع اتفاقية دولية شاملةوالمعنية ب
 بالصحة والتأهيل ونظمت اجتماعات موازية خـالل االجتمـاعين األخيـرين للجنـة              ذات الصلة بشأن المواد   
  .المخصصة

 
  المجلس التنفيذياإلجراء المطلوب من 

  
  . المجلس التنفيذي مدعو إلى اإلحاطة علماً بالتقرير الوارد أعاله -١٣
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