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  العجز، بما في ذلك الوقاية والتدبير العالجي والتأهيل  ٢٣-٥٨ع ص ج
  

  جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون،
  

  ١التدبير العالجي والتأهيل؛الوقاية ووقد نظرت في التقرير الخاص بالعجز، بما في ذلك   
  

  لفة؛إذ تالحظ أن ستمائة مليون من الناس يتعايشون مع حاالت عجز من أنواع مخت  
  

وإذ تدرك حجم االحتياجات الصحية والتأهيلية للمعوقين على الصعيد العالمي وتكاليف اسـتبعادهم               
  من المجتمع؛

  
 عدد السكان   وزيادةوإذ يساورها القلق حيال الزيادة السريعة في عدد المعوقين نتيجة للنمو السكاني               

 األلغام األرضية   واإلصابات الناجمة عن  غذية  الذين يطعنون في السن والحاالت المرضية المزمنة وسوء الت        
والحروب والعنف والسيما العنف المنزلي، واأليدز والتدهور البيئي، واإلصابات الناجمـة عـن حـوادث               

 واإلصابات المنزلية واإلصابات الناجمة عن ممارسة األلعاب واإلصـابات المهنيـة،            ،المرور على الطرق  
  قر؛وغير ذلك من األسباب المتصلة بالف

  
 من المعوقين، وخاصة في صفوف األطفال من السكان يعيشون في البلدان            ٪٨٠وإذ تشدد على أن       

المنخفضة الدخل وأن الفقر يحد بدرجة أكبر من فرص الحصول على الخدمات الصحية األساسية، بما فـي                 
  ذلك الحصول على خدمات التأهيل؛

  
في المجتمع وبأن تخصيص الموارد لتأهيلهم يعد       وإذ تقر بأن المعوقين من المسهمين ذوي األهمية           

  من االستثمارات؛
  

وإذ تقر بأهمية المعلومات التي يمكن التعويل عليها بشأن مختلف جوانب الوقاية والتأهيل والرعاية                
فيما يتعلق بالعجز، والحاجة إلى االستثمار في الخدمات الصحية والتأهيلية الالزمة لضمان تكافؤ الفـرص               

  ؛نوعية حياة جيدة لألفراد المصابين بحاالت عجزوتأمين 
 

  ٢وإذ تذكر بالقواعد الموحدة لألمم المتحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين؛ 
  

وإذ تشير إلى التصنيف الدولي لتأدية الوظائف والعجز والصحة الذي أقرته جمعية الصحة العالمية                
  ٣؛٢٠٠١الرابعة والخمسون رسمياً في عام 

  
ذكر أيضاً ببرنامج عمل األمم المتحدة العالمي المتعلق بالمعوقين، والذي يشير إلى جملة أمور              وإذ ت  

  ٤من بينها أن نطاق مسؤولية منظمة الصحة العالمية يشمل الوقاية من العجز كما يشمل التأهيل الطبي؛
  

                                                            
 .٥٨/١٧ج الوثيقة   ١
 .٤٨/٩٦  اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  ١
 .٢١- ٥٤ع ص ج  القرار  ٢
 .٣٧/٥٢  قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  ٣
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معـوقين  وعقد آسـيا والمحـيط الهـادئ لل       ) ٢٠٠٩- ٢٠٠٠(وإذ تالحظ العقد األفريقي للمعوقين       
، والـسنة األوروبيـة     )٢٠١٢- ٢٠٠٣(والعقد الجديد آلسيا والمحيط الهـادئ للمعـوقين         ) ٢٠٠٢- ١٩٩٣(

  ؛)٢٠٠٣(للمعوقين 
  
ديـسمبر  /  كـانون األول   ١٩ بتـاريخ    ٥٦/١٦٨وإذ تذكر بقرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة         
ديسمبر /  كانون األول  ٢٣ريخ   بتا ٥٨/٢٤٦، و ٢٠٠٢ديسمبر  /  كانون األول  ١٨ بتاريخ   ٥٧/٢٢٩، و ٢٠٠١
  ؛٢٠٠٣

  
وإدراكاً منها ألن األهداف اإلنمائية المتفق عليها دولياً بصيغتها الواردة في إعالن األلفية الـصادر                

 ؛عن األمم المتحدة لن تتحقق دون التصدي للقضايا المتعلقة بصحة المعوقين وتأهيلهم
 

شاملة ومتكاملة لألمم المتحدة بشأن حمايـة وتعزيـز         وإذ تقر بأهمية اإلبرام المبكر التفاقية دولية         
  ١حقوق المعوقين وكرامتهم،

  
  :الدول األعضاء على ما يليتحث    - ١

  
تعزيز السياسات واالستراتيجيات والبرامج الوطنية الخاصة بتنفيذ قواعد األمـم المتحـدة              )١(

  الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين؛
  
، بشكل عام، بأهمية قضية العجز وتنسيق جهود كل قطاعات المجتمع           إذكاء وعي الجمهور    )٢(

  لالشتراك في أنشطة الوقاية من العجز؛
  
 حقوق وكرامة المعوقين وضمان إدمـاجهم       وحمايةتطوير قاعدتها المعرفية بهدف تعزيز        )٣(

  وخاصة عن طريق تشجيع التدريب وحماية العمالة؛بشكل تام في المجتمع، 
  
الخطوات الضرورية للحد من عوامل االختطار التي تفضي إلى اإلصابة بحاالت           اتخاذ كل     )٤(

  العجز في مرحلتي الحمل والطفولة؛
  
 باألطفال،  تعزيز التدخل المبكر لتحديد حالة العجز، والسيما في مرحلة الحمل وفيما يتعلق             )٥(

تصادية فـي جميـع مجـاالت       وتعزيز استفادتهم استفادة تامة من الجوانب المادية واإلعالمية واالق        
الحياة، بما في ذلك االستفادة من الخدمات الصحية والتأهيلية، بغية ضمان مشاركة المعوقين وتحقيق 

  المساواة بينهم بصورة تامة؛
  
 تشتمل على إجراء تحاليل سـرية سـابقة         ، حسب االقتضاء،  تنفيذ برامج للتوعية األسرية     )٦(

 إلى جانب التوعية بشأن الوقاية فيما يتعلـق         ،دم والتالسيمية للزواج لتحري أمراض من قبيل فقر ال      
  بالزواج بين األقارب؛

  
تعزيز وتدعيم برامج التأهيل المجتمعية المرتكز والمرتبطة بالرعايـة الـصحية األوليـة               )٧(

  والمدمجة في النظام الصحي؛
  
سائر الوسائل التي    وتعزيز تطويرها و    المالئمة تسهيل الحصول على التكنولوجيا المساعدة      )٨(

  تشجع اندماج المعوقين في المجتمع؛
                                                            

 .٥٦/١٦٨  قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  ٤
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إدراج عنصر يتعلق بالعجز في سياساتها وبرامجها الصحية، وبصفة خاصة في مجـاالت               )٩(
صحة األطفال والمراهقين والصحة الجنسية واإلنجابية والصحة النفسية، والتشيخ، واأليدز والعدوى 

  ثل داء السكري واألمراض القلبية الوعائية والسرطان؛بفيروسه، والحاالت المرضية المزمنة م
  
التنسيق بين السياسات والبرامج الخاصة بالعجز والسياسات والبرامج الخاصـة بالتـشيخ،              )١٠(

  حسب االقتضاء؛
  
ة، مع إيالء اهتمام خاص للنساء والبنات ر المتخذضمان المساواة بين الجنسين في كل التدابي  )١١(

   غالباً ما يكن أقل حظاً من الناحية االجتماعية والثقافية واالقتصادية؛المعوقات، الالئي
  
التفاقية األمم المتحدة الدولية الـشاملة       في العمل التحضيري     ،بشكل نشط وبناء  ،  المشاركة  )١٢(

حتى يتسنى للجمعية العامة اعتماده كمـسألة        ١، حقوق المعوقين وكرامتهم   والكاملة لحماية وتعزيز  
  ة؛ذات أولوي

  
تحري أكثر اإلجراءات فعالية التقاء حاالت العجز، ووضعها موضـع التنفيـذ، بموجـب                )١٣(

  إجراءاتها المحددة، وذلك بمشاركة القطاعات األخرى في المجتمع؛ 
  
ضمان توفير رعاية طبية مالئمة وفعالة لذوي االحتياجات الخاصة وتيسير استفادتهم مـن               )١٤(

الكراسي المتحركة ومعينات الـسياقة وغيـر   و  األطراف الصناعيةفير بما في ذلك تو ،تلك الرعاية 
  ذلك من األجهزة؛

  
بحث وتنفيذ أكثر التدابير فعالية للحيلولة دون اإلصابة بحاالت عجز وذلك بالتعـاون مـع                 )١٥(

  المجتمعات المحلية والقطاعات األخرى؛
  

  : المدير العام ما يليإلى تطلب  - ٢
  
طار منظمة الصحة العالمية من أجل العمل على تحسين نوعية حيـاة            تكثيف التعاون في إ     )١(

المعوقين وتعزيز حقوقهم وكرامتهم، عن طريق جملة أمور منها تـوفير التحلـيالت والمعلومـات               
  اإلحصائية المصنفة حسب نوع الجنس في شتى مجاالت العمل؛

  
نية وتنفيذ قواعد األمم المتحدة تقديم الدعم إلى الدول األعضاء في تدعيم برامج التأهيل الوط  )٢(

  الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين؛
  
تقديم الدعم إلى الدول األعضاء في جمع بيانات أكثر موثوقية بشأن جميع الجوانـب ذات                 )٣(

الصلة، بما في ذلك مردودية التدخالت الخاصة بالوقاية والتأهيل والرعاية، فيما يتعلق بالعجز، وفي 
الستخدام المحتمل للموارد المتاحة على المستويين الوطني والدولي للوقاية والتأهيل والرعاية           تقييم ا 

  فيما يتعلق بالعجز؛
  
زيادة تدعيم العمل التعاوني في إطار منظومة األمم المتحـدة ومـع الكيانـات الحكوميـة                  )٤(

  لك منظمات المعوقين؛واألوساط األكاديمية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، بما في ذ
  

                                                            
 .٥٦/١٦٨  قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  ١
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االتفاقيـة   وضـع اإلسهام، على النحو المالئم، في عمل اللجنة المخصصة المسؤولة عـن        )٥(
   ؛المعوقين وكرامتهم حقوق لحماية وتعزيز لألمم المتحدة الدولية الشاملة والمتكاملة

  
  تنظيم اجتماع خبراء الستعراض متطلبات المعوقين الصحية والتأهيلية؛  )٦(
  
شجيع الدراسات المتعلقة بحدوث وانتشار حاالت العجز كأساس لـصياغة اسـتراتيجيات            ت  )٧(

  الوقاية والعالج والتأهيل؛
  
  إصدار تقرير عالمي بشأن العجز والتأهيل باالستناد إلى أفضل القرائن العلمية المتاحة؛  )٨(
  
  ى المجتمـع؛معوقين تقديمهـا إلـالتشجيع على فهم واضح للمساهمات التي بإمكان ال  )٩(
  
 الدول األعضاء في اتخاذ التدابير الالزمة للتقليل من عوامـل االختطـار             تقديم الدعم إلى    )١٠(

  المؤدية إلى اإلصابة بالعجز؛
  
تقديم تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار إلى جمعية الصحة العالميـة الـستين،                  )١١(

  .وذلك عن طريق المجلس التنفيذي
  

  - ٢٠٠٥مايو /  أيار٢٥، التاسعةلعامة الجلسة ا(
  )الثالث، التقرير "ب"اللجنة   

  




