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قامئة املنتجات املساعدة ذات األولوية
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تحسني إتاحة التكنولوجيا املساعدة
لكل فرد يف كل مكان
مبادرة

تحسني إتاحة التكنولوجيا
املساعدة لكل فرد،
يف كل مكان

مقدمة

واليوم ،حتى قبل التحقق من الزيادات الحادة املتوقعة يف مدى الحاجة
إىل املنتجات املساعدة ،نجد أن حوايل  %10فقط ممن يحتاجون إىل هذه
املنتجات ميكنهم الحصول عليها .ويعزى ذلك إىل ارتفاع التكاليف،
ومحدودية اإلتاحة ،وعدم كفاية التمويل يف العديد من األماكن ،فضال عن
النقص الكبري يف الوعي والعاملني املدربني تدريباً مناسباً.
وسعياً منها إىل تحسني فرص الحصول عىل منتجات مساعدة عالية الجودة
وبأسعار معقولة يف جميع البلدان ،أعدت منظمة الصحة العاملية قامئة
باملنتجات املساعدة التي تحظى باألولوية .وتعترب هذه القامئة مبثابة
املرحلة األوىل من مراحل تنفيذ التزام عاملي بتحسني فرص الحصول عىل
املنتجات املساعدة  -التعاون العاملي بشأن التكنولوجيا املساعدة
(.)GATE

تشري تقديرات منظمة الصحة العاملية إىل أن أكرث من مليار شخص
يحتاجون إىل واحد أو أكرث من املنتجات املساعدة .وغالبية هؤالء
األشخاص من املسنني ولألشخاص ذوي اإلعاقة .فمع تقدم الناس يف السن،
مبن فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة ،تتدهور وظائفهم يف عدة مجاالت وبناء
عليه تزيد حاجتهم للمنتجات املساعدة .ومبا أن أعامر السكان آخذة يف
الزيادة عىل الصعيد العاملي ناهيك عن ارتفاع معدل انتشار األمراض غري
السارية ،فمن املتوقع زيادة عدد من يحتاجون إىل منتجات مساعدة
ليتجاوز ملياري شخص بحلول عام .2050

وتشتمل قامئة املنتجات املساعدة عىل نحو  50منتجاً من املنتجات
املساعدة التي تحظى باألولوية ،وقد تم اختيارها بناء عىل الحاجة إليها
عىل نطاق واسع وتأثريها عىل حياة الشخص .ولن تكون القامئة حرصية؛
فهي تهدف إىل تزويد الدول األعضاء بنموذج ميكن من خالله وضع قامئة
وطنية باملنتجات املساعدة التي تحظى باألولوية وفقاً لالحتياجات
الوطنية واملوارد املتاحة .وعىل غرار قامئة منظمة الصحة العاملية
النموذجية لألدوية األساسية ،ميكن استخدام قامئة املنتجات املساعدة
لتوجيه عملية تطوير املنتجات ،وإنتاجها ،وتقديم الخدمات ،وتشكيل
السوق ،والسياسات الخاصة باملشرتيات واسرتداد النفقات (مبا يف ذلك
التغطية التأمينية).

وتساعد املنتجات املساعدة عىل متكني األفراد من التمتع بحياة صحية
ومنتجة ومستقلة وكرمية؛ وعىل املشاركة يف التعليم وسوق العمل والحياة
املدنية .وميكن أن تساعد املنتجات املساعدة أيضا يف الحد من الحاجة إىل
خدمات الصحة والدعم الرسمية ،والرعاية الطويلة األجل ،وأعامل مقدمي
الرعاية .وبدون املنتجات املساعدة ،قد يعاين الناس من اإلقصاء ناهيك عن
تعرضهم ملخاطر االستبعاد والفقر ،وقد يصبحون عبئاً عىل أرسهم وعىل
املجتمع برمته.
إن التأثريات اإليجابية للمنتجات املساعدة تتجاوز حدود تحسني صحة
ومعافاة آحاد املستخدمني وأرسهم .فهناك أيضاً ما يتحقق من فوائد
اجتامعية واقتصادية نتيجة انخفاض التكاليف املبارشة للرعاية الصحية
واالجتامعية (مثل تكرار دخول املستشفيات أو املزايا التي تقدمها الدولة)،
ومن خالل متكني قوى عاملة أكرث إنتاجية ،مام يحفز النمو االقتصادي
بشكل غري مبارش.

وستساعد قامئة املنتجات املساعدة الدول األعضاء عىل الوفاء بالتزامها
بتحسني سبل الحصول عىل املنتجات املساعدة – عىل النحو املنصوص
عليه يف اتفاقية األمم املتحدة الخاصة بحقوق األشخاصذوي اإلعاقة .وقد
صدق أكرث من  162دولة عضوا ً عىل هذه االتفاقية ،مبا يعني التزامهم
بضامن الحصول عىل التكنولوجيا املساعدة بتكلفة معقولة ،وتعزيز
التعاون الدويل من أجل تحقيق هذا الهدف (املواد  4و  20و  26و .)32
وقد أيدت الدول األعضاء أيضا أهداف التنمية املستدامة .ومتثل التغطية
الصحية الشاملة عنرصا ً محورياً يف الهدف  3من أهداف التنمية املستدامة
(ضامن حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع يف جميع األعامر) .وينبغي أن
يصبح تعزيز الحصول عىل املنتجات املساعدة جزءا ً ال يتجزأ من التغطية
الصحية الشاملة حتى يتسنى تحقيق أهداف التنمية املستدامة.

تعريفات

إن قامئة املنتجات املساعدة تسري عىل خطى قامئة منظمة الصحة العاملية
النموذجية لألدوية األساسية ،التي ساعدت يف إذكاء الوعي لدى عامة
الناس ،وتعبئة املوارد ،وتحفيز املنافسة .كام ساعدت البلدان يف وضع
قوائم وطنية لتعزيز الوصول إىل هذه املنتجات حسب سياقاتها الخاصة.
وعىل نفس النسق ،تهدف قامئة املنتجات املساعدة إىل تحفيز عملية
تعزيز الوصول إىل التكنولوجيا املساعدة  -يف كل مكان وللجميع.

التكنولوجيا املساعدة :هي تطبيق املعارف واملهارات املرتبة واملتعلقة باملنتجات
املساعدة ،مبا يف ذلك النظم والخدمات .التكنولوجيا املساعدة هي مجموعة
فرعية من التكنولوجيا الصحية.

وعىل نطاق أوسع ،تهدف مبادرة التعاون العاملي يف مجال التكنولوجيات
املساعدة إىل دعم االسرتاتيجية العاملية للمنظمة بشأن الخدمات الصحية
املتكاملة التي تركز عىل األفراد طيلة العمر ،وكذلك خطط العمل بشأن
األمراض غري السارية والشيخوخة والصحة ،واإلعاقة ،والصحة النفسية.

املنتجات املساعدة :أي منتج خارجي (مبا يف ذلك األجهزة واملعدات واألدوات أو
الربامج) ،التي تصنع خصيصاً أو املتوفرة بشكل عام ،فالغرض األسايس منها هو
الحفاظ عىل أو تحسني أداء الفرد واستقالله ،وبالتايل تعزيز رفاههم .وتستخدم
املنتجات املساعدة أيضا للوقاية من اإلعاقة والظروف الصحية الثانوية.
املنتجات املساعدة التي تحظى باألولوية :هي املنتجات التي متس الحاجة إليها،
ومتثل رضورة حتمية للحفاظ عىل أو تحسني أداء الفرد لوظائفه والتي ينبغي أن
تكون متاحة بسعر ميسور ميكن للمجتمع أو الدولة تحمله.
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من هم األفراد الذين يحتاجون
إىل التكنولوجيا املساعدة؟
وغالباً ما يعترب الحصول
عىل منتجات مساعدة مبثابة
الخطوة األوىل نحو ما ييل:
يشمل من يحتاجون إىل
التكنولوجيا املساعدة
األفراد التاليني:
املسنون

وتعترب املنتجات املساعدة
مبثابة أدوات رضورية
لتحقيق ما ييل:

النهوض من الرسير
والخروج من املنزل
الشخيص
الحصول عىل التعليم
والعمل والتوظيف

تعويض ضعف أو فقدان
القدرة الذاتية

األشخاص ذوو اإلعاقة

الحد من عواقب
التدهور املتدرج يف
الوظائف

الخروج من هوة الفقر
والجوع

األشخاص الذين يعانون من
األمراض غري السارية

املساعدة يف تقليل
الحاجة إىل مقدمي
الرعاية

املزيد من الحركة
والحرية واالستقالل

األشخاص الذين يعانون من
أمراض الصحة النفسية مبا
يف ذلك الخرف ومرض
التوحد

األشخاص الذين
يعانون من تدهور
متدرج يف الوظائف

الوقاية من األمراض
الصحية األولية
والثانوية
االندماج واملشاركة
تخفيض تكاليف
الصحة والرعاية
االجتامعية
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التمتع
بحياة كرمية

التحديات التي تحول دون الحصول عيل املنتجات املساعدة
يف عام  ،2011تم تجميع البينات عن االحتياجات
العاملية غري امللباة إىل املنتجات املساعدة من جميع
األنواع .ونحن نعلم اآلن أن الكثري من الناس ،حتى
يف بعض البلدان املرتفعة الدخل ،يحصلون عىل قدر
يسري من املنتجات املساعدة األساسية أو ال يحصلون
عليها عىل اإلطالق .وحتى يومنا هذا ،ال يوجد
سياسات أو برامج وطنية خاصة بالتكنولوجيا
املساعدة إال يف عدد قليل من البلدان .ونتيجة لذلك،
فإن إتاحة املنتجات املساعدة أبعد ما تكون عن
اإلتاحة الشاملة إذ أنها تغفل الغالبية العظمى ممن
يحتاجون إليها.
ويف العديد من البلدان ،نجد أن الحصول عىل
املنتجات املساعدة يف القطاع العام ضعيف بشكل
خاص أو يكاد يكون منعدماً مام يفيض إىل نفقات
عالية من الجيب الشخيص ويشكل عبئاً عىل كاهل
املستخدمني وأرسهم .فأفراد القطاعات الفقرية يف
املجتمع كثريا ً ما يعتمدون عىل التربعات أو
الخدمات الخريية ،والتي تركز يف الغالب عىل توفري
كميات كبرية من املنتجات دون املستوى أو
املستعملة .ومن ثم فعادة ما تكون غري مناسبة
للمستخدم أو للسياق ،بل إنها قد تفيض إىل

مضاعفات صحية ثانوية أو الوفاة املبكرة .وتشيع
السيناريوهات املامثلة يف برامج االستجابة لحاالت
الطوارئ ،والتي عادة ما تغفل الحاجة إىل املنتجات
املساعدة بالرغم من زيادتها.
ويتطلب الحصول عيل املنتجات املساعدة بأسعار
معقولة ومناسبة ،التزام الحكومة بتوفري التمويل
الكايف واملستدام ،مبا يف ذلك الرشاء الفعال للمنتجات
املساعدة املناسبة ونظم إيصالها .ويف العديد من
البلدان املرتفعة الدخل ،بإمكان الناس الوصول إىل
املنتجات املساعدة عرب النظم الصحية أو نظم
الرعاية االجتامعية .وحتى يف حالة وجود هذه
الخدمات فغالباً ما تكون قامئة بذاتها ومجزأة.
وبالتايل يجب عىل الناس حضور العديد من
املقابالت يف أماكن مختلفة ،مام يعني زيادة
التكاليف والعبء الواقع عىل كاهل املستخدمني
ومقدمي الرعاية ،وكذلك عىل ميزانيات الصحة
والرعاية االجتامعية.
وتعترب اآلن صناعة املنتجات املساعدة محدودة
ومتخصصة للغاية ،وهي تخدم باألساس متطلبات
األماكن املرتفعة الدخل .وهناك نقص عام يف
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التمويل الحكومي ،ونظم تقديم الخدمات عىل
الصعيد الوطني ،والبحث والتطوير اللذين يركزان
عىل املستخدم ،ونظم املشرتيات ،ومعايري الجودة
والسالمة ،وتصميم املنتجات التي تتناسب مع
السياق.
ويعترب توفري املوظفني املدربني من األمور األساسية
لتقديم وصفة طبية مناسبة وتركيب وتدريب
املستخدمني ومتابعة وصيانة املنتجات املساعدة.
فبدون هذه الخطوات الرئيسية ،غالباً ما يتم
العزوف عن املنتجات املساعدة والتي تأيت بفوائد ال
تكاد تذكر أو بأرضار ،ويف جميع هذه الحاالت تؤدي
إىل تكاليف إضافية للرعاية الصحية وللرعاية
االجتامعية.
ومن خالل دعم السياسات والربامج الوطنية
املتآزرة والتي تحظى باألولوية ميكن لقامئة
املنتجات املساعدة أن تغري قواعد اللعبة لتحسني
فرص الحصول عىل املنتجات املساعدة عىل
الصعيد العاملي.

قامئة املنتجات املساعدة ذات األولوية
1

إنذار بإشارات ضوئية
وصوتية وباالهتزاز

7

2

جهاز مشغل صويت مزود
بنظام البحث عن
املعلومات الرقمي

8

دعامات ملباعدة القدمني

3

جهاز للكتابة
بطريقة برايل

9

ألواح/صفحات /بطاقات
التواصل

4

جهاز للكتابة
بطريقة برايل

10

برامج التواصل

5

عكاز /عصا امليش

11

عكازات إبطية وعكازات
املرفق

6

مقاعد لالستحامم
والحاممات واملراحيض

12

4

عرض تعليقات مغلقة
عىل الصور

جهاز تواصل للصم
املكفوفني

مبادرة

املنتجات الخاصة بعدم
القدرة عىل التحكم /ماصة

13

كاشف السقوط

19

14

جهاز أو برنامج حاسوب
لتقنية التحويل من اإلشارة
إىل صوت

20

لوحة املفاتيح والربمجيات
املضاهية للفأرة

15

النظام العاملي لتحديد
املواقع

21

مكربة رقمية محمولة باليد

16

مقابض ارتكاز

22

عدسة تكبري برصية

17

معينات السمع ( الرقمية)
والبطاريات

23

18

حلقات السمع /نظام
أف إم

24

طرف صناعي سفيل
طرف صناعي ،العمود
الفقري

التجهيز والتهيئة والتمكني
5

قامئة املنتجات املساعدة ذات األولوية
األطراف االصطناعية
السفلية

25

طرف صناعي علوي

31

26

املساعد الرقمي الشخيص
()PDA

32

27

نظم اإلنذار يف حاالت
الطوارئ الشخصية

33

جهاز تسجيل

28

منظم الحبوب

34

إطارات امليش املتحركة
(بعجالت)

29

وسائد لتخفيف الضغط

35

أجهزة قراءة الشاشات

30

مراتب لتخفيف الضغط

36

الهواتف املحمولة البسيطة

6

املنحدرات املحمولة

مبادرة
نظارات الرؤية عن قرب؛
نظارات ضعف الرؤية،
نظارات الرؤية عن بعد
والفالتر والحامية

44

إطارات امليش ،التحدث/
اللمس

38

إطار وقوف قابل للضبط

45

الساعات ،والحديث /
اللمس

39

أحذية عالجية ،حذاء
ملرىض السكري أو االعتالل
العصبي يف القدم

46

كريس متحرك يدوي
لالستخدام النشط

40

منتجات إدارة الوقت

47

كريس متحرك يدوي
 النوع البسيطللمستخدمني النشطني
حركياً

41

معينات السفر املحمولة

48

كريس متحرك يدوي مع
دعامات للحفاظ عىل
الوضعية

42

الدراجة ذات الثالث
عجالت

49

كريس متحرك كهربايئ

43

أجهزة اتصال عرب الفيديو

50

العصا البيضاء

37
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تحسني إتاحة التكنولوجيا املساعدة
لكل فرد ،يف كل مكان

8

إعداد قامئة املنتجات املساعدة
استغرق إعداد قامئة املنتجات املساعدة ما يربو عىل العام وتضمن إجراء
مشاورات مكثفة مع الخرباء ،مبا يف ذلك املستخدمني ومقدمي الرعاية
لهم .وشمل إعداد قامئة املنتجات املساعدة عىل أربع خطوات مرتابطة:

• الجولة  :2تلقى املشاركون قامئة طويلة من  200من املنتجات وطلب
منهم تحديد ما يصل إىل  100نوع من املنتجات املساعدة التي ينبغي
إعطاؤها األولوية.

 .1استعراض تحديد النطاق

• الجولة  :3تلقى املشاركون قامئة تشمل  100من املنتجات األعىل ترتيباً
يف الجولة  .2وطلب منهم تحديد ما يصل اىل  50من املنتجات املساعدة
التي ينبغي إعطاؤها األولوية.

تم استعراض تحديد النطاق بهدف جمع البينات من واقع املؤلفات حول
فعالية مختلف املنتجات املساعدة للحفاظ عىل أو تحسني أداء الفرد
لوظائفه وضامن استقالله ،ونوعية الحياة أو الرفاهية التي يتمتع بها.
وكشف البحث اإللكرتوين يف مثاين قواعد للبيانات املتعلقة باملقاالت التي
نرشت بني عام  2000وعام  2014عن  10961نتيجة .وبعد إجراء فحص
متعدد املراحل ،تم إدراج  205مقالة الستخراج البيانات.

 .3املسح العاملي
وقد تم إطالق مسح عاملي بنحو  52لغة للوقوف عىل آراء أكرب عدد من
املواطنني عىل مستوى العامل ،وخاصة املستخدمني ومقدمي الرعاية ،ومتت
إتاحته عىل شبكة اإلنرتنت ملدة ثالثة أشهر .و من واقع القامئة التي تضم
 100منتج وأُعدت يف الجولة  2من عملية دلفي ،طلب من املشاركني
تحديد ما يصل اىل  50من املنتجات املساعدة التي يرون رضورة إعطائها
األولوية .ووزع املسح عىل نطاق واسع من قبل الدول األعضاء ووكاالت
األمم املتحدة ومكاتب منظمة الصحة العاملية واملراكز املتعاونة والرشكاء،
والتحالف الدويل لألشخاص ذوي اإلعاقة .وشارك فيه  10208أشخاص من
 161بلدا ً ،كان  44٪منهم من املسنني أو األشخاص ذوي اإلعاقة .ونجح
املسح يف الوصول إىل الناس من مختلف الخلفيات اللغوية واالجتامعية
واالقتصادية.

 .2استخدام طريقة دلفي
خالل الجولة األوىل من طريقة دلفي ،تم تحديد  150منتجا من املنتجات
املساعدة من بني األشياء التي متت مراجعتها وإدراجها يف القامئة األولية.
وتم تقسيم املنتجات إىل ستة مجاالت عامة (التنقل ،والرؤية ،والسمع،
والتواصل ،واإلدراك ،والبيئة) .وقد تم تحليل البيانات الخاصة باإلعاقة
والشيخوخة واملتأتية من  50بلدا لتقدير االحتياجات داخل كل مجال ،و
تخصيص عدد محدد من املنتجات لكل مجال وفقاً لذلك.

 .4اجتامع توافقي

وقد تم اختبار القامئة األولية من قبل  30خبريا ً يف مجال التكنولوجيا
املساعدة من  22بلدا ً .وأسفر هذا االختبار عن إعداد قامئة موسعة تشمل
 155منتجاً من املنتجات التي كانت تستخدم يف الجولة األوىل من طريقة
دلفي.

وعقد اجتامع توافقي عىل مدى يومني يف املقر الرئييس ملنظمة الصحة
العاملية يف جنيف ،يومي  21و 22آذار/مارس  2016لوضع اللمسات
األخرية عىل القامئة الخاصة باملنتجات املساعدة .وحرض سبعون مشاركاً
االجتامع والذي شارك فيه ممثلون من كل إقليم من أقاليم املنظمة .وضم
االجتامع عاملني يف مجال تقديم الخدمات وعىل مستوى السياسات،
وباحثني ،وممثلني عن املنظامت املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة واملسنني،
وكذلك آحاد املستخدمني للمنتجات املساعدة .وبعد مناقشات مستفيضة
ومداوالت ،تم التوصل إىل إجامع ساحق عىل القامئة النهائية التي شملت
 50من املنتجات املساعدة التي تحظى باألولوية.

تم إرسال دعوة للمشاركة يف عملية دلفي ألصحاب املصلحة املعنيني
بالتقنيات املساعدة ،مبا يف ذلك املهنيني ومنظامت املستخدمني .وبالفعل
استجاب  200من أصحاب املصلحة من  52بلدا ً .وتتضمن عملية دلفي
ثالث جوالت:
• الجولة  :1تلقى املشاركون قامئة أولية تضم  155من املنتجات املساعدة.
وطلب منهم مراجعة القامئة واقرتاح أي منتجات إضافية ينبغي إدراجها.
ونتيجة لذلك ،تم إضافة  45منتجاً إضافياً إىل القامئة.
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الخطوات التالية
العاملون :حزمة التدريب عىل املنتجات املساعدة

وحتى يتسنى تحقيق أقىص تأثري ممكن ،تحتاج قامئة املنتجات املساعدة
إىل دعمها بالسياسات والترشيعات اإلضافية واملوارد والقوى العاملة يف
مجال الخدمات الصحية املتكاملة .ومنظمة الصحة العاملية اآلن بصدد
إعداد ثالث أدوات إضافية ملساعدة الدول األعضاء عىل وضع سياسات
وبرامج للتكنولوجيا الوطنية املساعدة ،باعتبارها جزءا ً ال يتجزأ من
التغطية الصحية الشاملة .وتشمل هذه األدوات ما ييل:

ستقوم املنظمة مبساعدة الدول األعضاء عىل تطوير قدرات القوى العاملة
الصحية من خالل حزمة التدريب عىل املنتجات املساعدة .سوف يسعى
العاملون الحاليون يف مجال الصحة وإعادة التأهيل إىل زيادة مجموعة
مهاراتهم بغية توفري مجموعة من املنتجات املساعدة األساسية عىل
مستوى الرعاية الصحية األولية أو عىل مستوى املجتمع ،مبا يف ذلك
تدريب مقدمي الرعاية الرسمية وغري الرسمية .وبالنسبة للمنتجات
املساعدة التي تتطلب تدريب املتخصصني (عىل سبيل املثال ،األطراف
االصطناعية أو نظارات ضعف البرص) ،ستعمل املنظمة مع الدول األعضاء
عىل استكشاف إمكانيات زيادة القدرات املحلية أو اإلقليمية لتدريب
االختصاصيني .وسوف تشمل حزمة التدريب عىل املنتجات املساعدة ،أربع
خطوات أساسية لتوفري الخدمة :التقييم ،والرتكيب ،والتدريب ،واملتابعة
واإلصالح.

السياسة :إطار السياسات الخاصة بالتكنولوجيا املساعدة
ستقوم املنظمة مبساعدة الدول األعضاء عىل بدء حوار بشأن السياسات
الوطنية لتطوير برامج التكنولوجيا الوطنية املساعدة .وسيدعم هذه
العملية إطار املنظمة النموذجي للسياسات الخاصة بالتكنولوجيا
املساعدة ،وأمثلة من أفضل املامرسات .وسوف تشمل آليات التمويل ،مثل
برامج التأمني الصحي والرعاية االجتامعية ،للمساعدة يف ضامن استدامة
تقديم الخدمات والوصول الشامل لها .وسوف يشمل إطار السياسات أيضاً
إرشادات بشأن تنفيذ قامئة املنتجات املساعدة ،واملعايري ،والتدريب ،ونظم
تقديم الخدمات.
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تقديم :منوذج تقديم خدمات املنتجات املساعدة

للمزيد من التفاصيل:

هنالك حاجة إىل شبكة من مراكز اإلحالة املتخصصة املتصلة بالبنية
التحتية للرعاية الصحية األولية لضامن حصول الجميع عىل املنتجات
املساعدة ،وضامن التدخل املبكر .وستقوم املنظمة مبساعدة الدول
األعضاء عىل إعداد منوذج لنظام تقديم الخدمات والذي يتواءم مع
احتياجاتها الخاصة .وهذا سيمكن الناس من الوصول إىل املنتجات
املساعدة الالزمة ألداء وظائفهم من خالل التعامل مع نقطة واحدة.
وستعمل املنظمة مع الدول األعضاء عىل ضامن تقديم خدمات املنتجات
املساعدة كجزء ال يتجزأ من نظام الرعاية الصحية واالجتامعية.

تستضيف اإلدارة املعنية باألدوية واملنتجات األساسية مبادرة التعاون
العاملي يف مجال التكنولوجيات املساعدة والتي تتعاون مع مختلف
اإلدارات داخل املنظمة  .وللمزيد من املعلومات ميكن االطالع عىل الرابط
التايل:
http://www.who.int/phi/implementation/
assistive_technology/en/
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شكر وتقدير

ويسعدنا أيضا أن نتوجه بالشكر لألشخاص التالية أسامؤهم ،الذين
ساهموا يف إعداد قامئة املنتجات املساعدة:

يسعدنا أن نتوجه بالشكر للمنظامت التالية والتي ساهمت يف إعداد
قامئة املنتجات املساعدة

مارتن العكر ،مايكل ألني ،سرياب السانكاك ،ناتاشا التني ،رينزو أندريش،
عصمت باجرامي ،آريني بريجزما ،جريما برييدا أسينا ،يوهان بورغ ،بيني
بندوك ،توماس كريسكا ،غوتام تشودري ،كريستينا ماريا كوريا كاردوسو،
جي داي ،عيل رضا رضفييش ،توليكا داس لوك دي ويت ،ماركيه ديكر،
سونيل ديباك ،فينيشيوس دلغادو راموس ،بيوشنو دونغانا ،موكيش دويش،
فام دونج ،رويب كيشور دوتا ،فالرييو جاور ،إديث هاجيدورن ،زي-إيه
هان ،كريستني القرن،يونواي هو جني تاو ،الدار هوسانوفيك ،إيرلييس
إلزاج iادواردو ياماناكا ،كريستيان إيسباس ،فيليجا جوسكني ،نورا كيتاين،
نجال قدري ،محمد إنجليز ،الرازي خان ،ضياء خان ،فاتشارابورن كونجرد
 ،أنارميا كبندرييس  ،هونغ خى كوان ،آنا البنساكا ،فرانك لوندي ،مريم
مليك ،كاترينا مافرو ،عىل بادماين منديس  ،ساتيش ميرشا ،أنشويوك
القمر ،نيال موجاسيك  ،فرزانه ناجشينا ،كوزو ناكامورا ،يوكو نيشيمورا،
اشيل أوتو -ايسونو ،تيمويث باكويوواو ،جينغ ون بينغ ،تانيا براسالوفا ،شيال
بورفس ،مالك كوتيانا ،جانا راديش ،يوتا رونتجن ،جوان روتو ،دوفيل
سابالياسكايتي  ،كجريستي ساجستاد ،دانيال شيدجر ،مسيحي شيلريف،
ألبينا شانكار ،دوسان سيمسيك ،آنا سودربرغ ،تريي سوند ،اينو تاكينوبو،
كلود تارديف ،أفرام تايي ،داميجانتي تيجوه ،أويت تايتاري ،باتريشيا تروب،
كاي مينغ تسوي ،باتدوالم تومانبيار ،إيزابيل أورسو ،ميغيل أنخيل فالريو
ديبوب ،إيزابيل فايل غاليغو ،أرماندو خوسيه فاسكيز ،براشاناتا الواسطي،
وانغ وى ،البرتاء فينكلامن ،شرييل آن كزافييه ،نان شيا ،نور ياسمني ،ديانا
زاندي ،يان تشانغ.

االتحاد األفريقي لفنيي العظام ،املنظمة الدولية لأللزهامير ،جمعية
النهوض بالتكنولوجيا املساعدة يف أوروبا ،مؤسسة Continence
الكندية ،الشبكة العاملية  ،البعثة املسيحية للمكفوفني ،مؤسسة إعادة
التأهيل املجتمعي ،شبكة الهند للتأهيل املجتمعي ،شبكة ماليزيا للتأهيل
املجتمعي ،مؤسسة الصني لألجهزة املعاونة ،واملركز التكنولوجي لألشخاص
ذوي اإلعاقة ،االتحاد الصيني لألشخاص ذوي اإلعاقة ،شبكة املعلومات
األوروبية للتكنولوجيا املساعدة ،مؤسسة دون كارلو جنوكتيش ،املنظمة
الدولية لألشخاص ذوي اإلعاقة ،املنظمة الدولية ملساعدة املسنني ،وجمعية
هونغ كونغ للتأهيل ومعهد Instituto de Medicina Física e ,
Reabilitação do Hospital das Clínicas da Faculdade de

 Medicina da Universidade de São Pauloجامعة سان باولو،
واللجنة الدولية للصليب األحمر ،والتحالف الدويل لألشخاص ذوي اإلعاقة,
والجمعية الدولية لألطراف االصطناعية وتقويم العظام ،مجموعة العمل
الدولية حول القدم السكري ،ومنظمة أسرتاليا للتحفيز ،مؤسسة التنقل يف
الهند ،ومنظمة اململكة املتحدة للتحفيز ،واملركز الوطني لتأهيل h
األشخاص ذوي اإلعاقة يف اليابان ،مكتب املبعوث الخاص لألمم املتحدة،
 ،PERSPEKTIVAهندسة إعادة التأهيل وجمعية التكنولوجيا املساعدة
من كوريا ،هندسة إعادة التأهيل وجمعية التكنولوجيا املساعدة من
أمريكا الشاملية ،وجمعية هندسة إعادة التأهيل من اليابان ،مؤسسة
سانشار ،SINTEF ،جامعة ستيلينبوش ،مركز دبلن كلية ترينيتي للصحة
العاملية ،والوكالة األمريكية للتنمية الدولية املتحدة ،واتحاد الشؤون
اإلنسانية املعني بالشلل الدماغي ،جامعة كولومبو ،جامعة بيتسربغ،
االتحاد العاملي للعالج الطبيعي ،واالتحاد العاملي للمعالجني املهنيني،
جامعة زويد للعلوم التطبيقية.
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