
  
  
  
  
  
  

  ٩-٦٦ص ع ج  والستون السادسةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٣ أيار/ مايو ٢٧  من جدول األعمال ٥-١٣البند 

  WHA66.9  
  
  

  العجز
  
  

  الصحة العالمية السادسة والستون،جمعية   
  

  ١؛بالعجز وقد نظرت في التقرير الخاص  
  

  بما في ذلك الوقاية والتدبير العالجي والتأهيل؛، بشأن العجز ٢٣-٥٨ج ص ع وٕاذ تشير إلى القرار  
  

منظمات التكامل بلدًا ومنظمة من  ١٥٥وٕاذ تشير إلى اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، التي وقعها   
عجـز مسـألة تتعلـق بحقـوق اإلنسـان والتنميـة الأن األمـر الـذي يبـرز ، بلـداً  ١٢٧اإلقليمـي وصـادق عليهـا حتـى اآلن 

  ؛مصابين بالعجزلالشاملة لالتنمية الدولية ويوصي الدول األعضاء بإتاحة السياسات الوطنية وبرامج 
  

جــدول العجــز فــي منظــور مراعــاة تــدعو إلــى التــي لجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة إلــى قــرارات ا وٕاذ تشــير  
 ٦٥/١٨٦والقرار  أن تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية لألشخاص ذوي اإلعاقة،بش ٦٤/١٣١القرار أعمال التنمية (

 ٦٦/٢٢٩ القــرارو ، ومــا بعــده ٢٠١٥حتــى عــام بشــأن تحقيــق األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة 
إقــرار أن بشــ ٦٦/٢٨٨والقــرار  ؛بشــأن اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة والبروتوكــول االختيــاري الملحــق بهــا)

عقــد اجتمــاع رفيــع بصــدد البــت فــي  ٦٦/١٢٤والقــرار  ؛الوثيقــة الختاميــة لمــؤتمر األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة
فيمـا  وسـائر األهـداف اإلنمائيـة المتفـق عليهـا دوليـاً تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية بشأن المستوى للجمعية العامة 

  ؛ألشخاص ذوي اإلعاقةيتعلق با
  

حقـــوق كـــل المصـــابين بـــالعجز بجميـــع تيســـير تمتـــع المبذولـــة حاليـــًا لالجهود الوطنيـــة واإلقليميـــة تســـّلم بـــوٕاذ   
  لمتأصلة؛تهم اتعزيز احترام كراملو  ،اإلنسان والحريات األساسية

  
البّينــات العلميــة المتاحــة ويبــّين إمكانيــة أفضــل مشــفوع بال ٢،عجــزتقرير العــالمي األول عــن الالبــرحــب توٕاذ   

  ؛العقبات التي تعترض سبيل المصابين بالعجز وتذليل الناجم منها عن العجزالكثير من تالفي 
  

يزداد مــع وأن عــددهم هـذا ســ شـخصعــدد المتعايشـين مــع حـاالت العجــز ُيقــّدر بنحـو بليــون  وٕاذ تالحـظ أن  
تجاهــات العوامــل ال ســتجابةاالانتشــار الظــروف الصــحية المزمنــة و  ارتفــاع معــدالتمــع و  ،العمــرالســكان فــي تقــدم 

الفئـات الضـعيفة مـن السـكان، وخاصـة تـأثيرًا غيـر متناسـب علـى  ذا العجـز يـؤثرمـن العوامـل؛ وأن هـ البيئية وغيرها
ة المرتفعــة الــدخل أكبــر منهــا فــي تلــك البلــدان المنخفضــمعــدالت انتشــار العجــز فــي النســاء والمســنين والفقــراء، وأن 

                                                           

 .١٣٢/١٠م تالوثيقة     ١

 .٢٠١١. جنيف، منظمة الصحة العالمية، العجزالتقرير العالمي عن البنك الدولي،  ،الصحة العالميةمنظمة     ٢
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يتعرضــون أكثــر مــن ســواهم مــن المتعــافين لظــروف ي البلــدان الناميــة، والســيما فــالــدخل؛ وأن المصــابين بــالعجز، 
زيــادة العمــل و قلــة فــرص التعلــيم و نخــراط فــي صــفوف انخفــاض معــدالت االارتفــاع معــدالت الفقــر و و صــحية ســيئة 

  المعاملة؛ٕاساءة لعنف و التعرض ل وارتفاع معدالتوتقييد المشاركة التبعية معدالت 
  

التفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة، بمـن فـيهم المصـابون بعاهـات بدنيـة أو  وٕاذ تذّكر أيضًا بأنه طبقاً   
نفسية أو ذهنيـة أو حسـية طويلـة األمـد تتفاعـل مـع مختلـف الحـواجز التـي قـد تعـوق مشـاركتهم الكاملـة والفعالـة فـي 

  المجتمع على قدم المساواة مع اآلخرين؛
  

الخــدمات والرعايـــة إتاحـــة لضــمان  تــدابيريلــزم مـــن عــن اتخـــاذ مــا وٕاذ تعتــرف بمســؤولية الـــدول األعضــاء   
  ؛من خالل التغطية الصحية الشاملةمصابين بالعجز على قدم المساواة الصحية لل

  
لكـن ، و العامة نفسها التـي يحتاجهـا المتعـافون الرعاية الصحيةالمصابين بالعجز بحاجة إلى م بأن وٕاذ تسلّ   

  ؛عالج أردأ من تلك التي تقدمها للمتعافينأن نظم الرعاية الصحية تزودهم بخدمات ثبت 
  

المصـابين بـالعجز، دعـم ن منهم يؤدون دورًا هامًا في ييوغير الرسم ينلرعاية الرسميسّلم بأن مقدمي اتوٕاذ   
ين يحتـاجون إلـى اهتمـام خـاص مـن السـلطات الوطنيـة والمحليـة لمسـاعدتهم علـى مقدمي الرعاية غيـر الرسـميوبأن 

مقـدمي دور أن وٕاذ تالحظ . في أداء هذا الدور لطاتكانوا ال يمكن أن يحّلوا محل تلك الس النهوض بمهامهم، وٕان
فــي ســـياق اســتدامة الـــنظم الصــحية وشـــيخوخة  آخـــذ فــي التزايـــد غيــر الرســـميين علــى حـــد ســواءو الرعايــة الرســـميين 

  السكان؛
  

  استثمارًا في المجتمع؛وٕاذ تقر بأن اإلتاحة الشاملة للرعاية الصحية والخدمات الصحية تشكل   
  

ـــ اً ذ تـــدرك أيضـــوإ    التـــي  ٕاعـــادة التأهيـــلالتأهيـــل و خـــدمات علـــى نطـــاق واســـع مـــن اة االحتياجـــات غيـــر الملّب
التعلــيم نخــراط فــي صــفوف مــن االحــاالت العجــز ة واســعة مــن المصــابين بطائفــتمكــين الكثيــر مــن غنــى عنهــا ل ال

ودمجهــم فــي المجتمــع مــن مصــابين بــالعجز إلــى تعزيــز صــحة ال التــدابير الراميــةأن والحيــاة المدنيــة، و  وســوق العمــل
منـع والمتخصصـة هـي تـدابير مهمـة أيضـًا بقـدر أهميـة تلـك الراميـة إلـى العامـة  تزويـدهم بالخـدمات الصـحيةخالل 

  ؛ناجمة عن العجزة إصابة األفراد بحاالت صحي
  

العقبــات الكثيــرة الماثلــة أمــام  بــأن مــن الضــروري اتبــاع نهــج شــامل ومتعــدد القطاعــات لتــذليلوٕاذ تعتــرف   
لتلبيــة احتياجــات فــأ واألكثــر مردوديــة فــي التنميــة هــو الســبيل األك العجــزمراعــاة منظــور بــأن المصــابين بــالعجز و 

  ؛مصابين بالعجزال
  

بأعمال فرقة العامل التابعة للمنظمة والمعنية بالعجز بشأن إذكاء الوعي بالعجز بوصفه مسـألة وٕاذ ترحب   
المعلوماتيـة والسياسـاتية التـي تحـول الماديـة و الحـواجز زالـة بشـأن إنـي، و تقالالمنظمـة قطاعات في عمل شاملة لعدة 

  ،المنظمةمصابين بالعجز في أعمال مشاركة الدون 
  
تنفيـذ اتفاقيـة حقـوق بشـأن التـي تقـدم اسـتراتيجيات ، العجـزالتقرير العالمي عـن الواردة في توصيات ال تؤيد  -١

  اإلعاقة؛األشخاص ذوي 
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  ١:على ما يلي الدول األعضاء تحث  -٢

  ؛بوصفها دوًال أطرافًا في االتفاقية اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةأن تنفذ   )١(

بتشاور وثيـق ومشـاركة نشـطة مـن المصـابين بـالعجز، بمـن فـيهم األطفـال  عملالخطط أن تضع   )٢(
الفاعلـة األطـراف مختلـف القطاعـات و كيمـا يتسـنى ل تـي تمـثلهم،المنظمات الالمصابون بالعجز، من خالل 
التمتــع بحقــوق مصــابين بــالعجز وتمكيــنهم مــن المــن طريــق إزالــة الحــواجز أن تنّســق بفعاليــة عملهــا بشــأن 

  وتحسين نوعية حياتهم؛  اإلنسان

أن تنشئ وتعّزز نظامًا لرصد العجز وتقييمه بهدف جمع البيانـات المالئمـة المصـنفة حسـب نـوع   )٣(
معــــدالت انتشــــاره، بمــــا فــــي ذلــــك وكــــذلك المعلومــــات المالئمــــة األخــــرى بشــــأن العجــــز، ، جــــنس والســــنال
ـــاة وتلـــك غيـــر  احتياجـــاتو  ـــاة، والتكـــاليف المباشـــرة وغيـــر المباشـــرةالمصـــابين بـــه الملب ـــدها  الملب التـــي يتكب

الـــدولي  التصـــنيف، وذلـــك باســتخدام تهمونوعيـــة حيــاالتـــي تعتــرض ســـبيلهم ، والحــواجز المصــابون بـــالعجز
لضــمان أن لتأديــة الوظــائف والعجــز والصــحة، ووضــع بــرامج فعالــة وممارســات جيــدة فــي مختلــف األقــاليم 

  دولي؛على الصعيد القابلة للمقارنة تكون على الصعيد الوطني و أهمية البيانات تكتسي 

ء راإجــو ة، وهــعامــجميــع الخــدمات الصــحية الأن تعمــل علــى أن تكفــل تزويــد المصــابين بــالعجز ب  )٤(
والحماية االجتماعية، والتغطية الشاملة بالتـأمين الصـحي،  التمويل الكافي،توفير في جملة أمور، سيحّتم، 

المهنيـين الخدمات والمعلومات، وتـدريب والحصول على  مرافق الرعاية الصحيةوٕاتاحة سبل الوصول إلى 
والتواصــل بالمصــابين بــالعجز الخاصــة احتــرام حقــوق اإلنســان علــى الرعايــة الصــحية العــاملين فــي مجــال 
  معهم بشكل فعال؛

أن تعّزز حصول مقـدمي الرعايـة غيـر الرسـميين علـى الـدعم الـالزم مـن أجـل اسـتكمال الخـدمات   )٥(
  التي تقدمها السلطات الصحية؛

واســـعة مـــن الظـــروف طيلـــة العمـــر فيمـــا يخـــص طائفـــة ٕاعـــادة التأهيـــل خـــدمات التأهيـــل و تعزيـــز   )٦(
في مجال إعادة التأهيـل،  خدمات المتكاملة والالمركزيةالو ة؛ المبكر  ت: التدخالما يلي من خالل، الصحية

السـمع والوسائل المعينة على الكراسي المتحركة خدمات توفير تحسين بما فيها خدمات الصحة النفسية؛ و 
مين غيرهـــا مـــن التكنولوجيـــات المســـاعدة؛ وتـــوفير التـــدريب بمـــا يكفـــل تـــأو  بصـــرضـــعف التصـــحيح أجهـــزة و 

مصــابين بــالعجز مــن اســتغالل تمكــين الهنيــين العــاملين فــي مجــال إعــادة التأهيــل لإمــدادات كافيــة مــن الم
  ؛بالكامل المجتمعصفوف لمشاركة في ذاتها أمامهم لالفرص وٕاتاحة  إمكاناتهم

عمليــــات الــــدعم والخــــدمات المتكاملــــة المجتمعيــــة وتــــدعيمها بوصــــفها اســــتراتيجية متعــــددة  تعزيــــز  )٧(
التعلــيم والعمالــة والخــدمات خــدمات الحصــول علــى مصــابين بحــاالت العجــز مـن جميــع الالقطاعـات تمّكــن 

  ؛الشاملة، ومن االستفادة من تلك الخدمات والمشاركة فيها بالكامل االجتماعيةالصحية و 
  
  لتمييز في إتاحة الرعاية الصحية أو الخدمات الصحية من أجل تعزيز المساواة؛منع ا  )٨(

  

                                                           

 ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي، حسب االقتضاء.    ١
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  المدير العام: طلب منت  -٣

التقريـــر العـــالمي عـــن الـــواردة فـــي توصـــيات التنفيـــذ بالـــدعم التقنـــي فـــي الـــدول األعضـــاء أن يـــزّود   )١(
  ؛عجزال

التعــاون مــع طائفــة واســعة مــن أصــحاب المصــلحة،  مــع تكثيــفبالــدعم الــدول األعضــاء أن يــزّود   )٢(
بمــا فــي ذلــك المنظمــات التابعــة لمنظومــة األمــم المتحــدة واألوســاط األكاديميــة والقطــاع الخــاص ومنظمــات 

(عــدم التعــرض  ١٦خاصــة المــادة فــي تنفيــذ اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، و المصــابين بــالعجز، 
(التنقــل  ٢٠والمــادة  (العــيش المســتقل واإلدمــاج فــي المجتمــع) ١٩ة لالســتغالل والعنــف واالعتــداء) والمــاد

(جمــع اإلحصــاءات  ٣١المــادة عــادة التأهيــل) و إ (التأهيــل و  ٢٦والمــادة  (الصــحة) ٢٥والمــادة  الشخصــي)
  ؛ةالعالمي ةبرنامج عمل الصحلى جميع مستويات والبيانات) ع

فـي عمـل المنظمـة لمصابين بالعجز من األطفـال والبـالغين االحتياجات الصحية لأن يكفل إدراج   )٣(
األمومة، صحة اإلنجابية و الجنسية و صحة األطفال والمراهقين والصحة ب، في جملة أمور، المتعلق التقني

بشـأن األمراض غير السارية، والعمـل فيما يتصل برعاية والعالج الو  ،رعاية طويلة األجلوتزويد المسنين ب
حاالت الطوارئ، وتعزيز وٕادارة المخاطر في واألمراض المعدية األخرى، العدوى بفيروسه مكافحة األيدز و 
  النظم الصحية؛

ــــالعجز فــــي   )٤( ــــةأن يكفــــل انخــــراط المصــــابين ب أم  هــــازائريوا مــــن منظمــــة نفســــها، ســــواء كــــانال أمان
ليهــا والتزويــد يســهل الوصــول إ إنشــاء مبــانٍ مواصــلة مــن خــالل وذلــك ، معهــا أم العــاملين فيهــاالمتعــاونين 

التشــاور الوثيــق مــع المصــابين ضــمان عــن طريــق و الترتيبــات التيســيرية المعقولــة مــع تــوفير  المعلومــات، ب
  ؛تي تمثلهم، عند اللزوم وحسب االقتضاءالمنظمات البالعجز وٕاشراكهم بنشاط من خالل 

قيق األهداف اإلنمائيـة تحبشأن لألمم المتحدة الجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة ا يدعمأن   )٥(
، ويشـارك فيـه، ألشـخاص ذوي اإلعاقـةوسـائر األهـداف اإلنمائيـة المتفـق عليهـا دوليـًا فيمـا يتعلـق بالأللفية 
، عن طريق ٢٠١٥م لما بعد عاجدول أعمال التنمية الرامية إلى إدراج موضوع العجز في  الجهود وكذلك

وعمليـات الـدعم والخــدمات، واالحتياجـات الصـحية واحتياجــات  عجز الالمتعلقـة بــبيانـات ال لفـت االنتبـاه إلــى
  ذات الصلة؛ ةاالستجابتدابير و  لعادة التأهيإ

وفـي  ١والدول األعضاءأن يعد، بالتشاور مع المنظمات األخرى التابعة لمنظومة األمم المتحدة،   )٦(
التقريـر وتسـتند إلـى بّينـات حدود الموارد المتاحة، خطة عمل شـاملة للمنظمـة ذات حصـائل قابلـة للقيـاس، 

، بمـــا يتماشـــى مـــع اتفاقيـــة حقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة وتقريـــر االجتمـــاع الرفيـــع العـــالمي عـــن العجـــز
المستوى بشأن اإلعاقة المعنون "ُسبل المضـي قـدمًا: وضـع خطـة تنميـة شـاملة لمسـائل اإلعاقـة حتـى عـام 

  المجلس التنفيذي. عن طريقعة والستين جمعية الصحة العالمية الساب افيهوما بعده" لتنظر  ٢٠١٥
  

  ٢٠١٣مايو  أيار/ ٢٧، التاسعةالجلسة العامة   
  ٩المحاضر الحرفية/ /٦٦ج  

  
=     =     =  

                                                           

 ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي، حسب االقتضاء.    ١


