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 المـُساِعدة تالتكنولوجيا فـَُرص الوصول إلى تحسين

 ص التنفيذي  لخ  مُـ ال

م ظُ إىل املنتجات املساعدة والن  تشري الصحية،  تمن التكنولوجيافرعية  جمموعة، وهي التكنولوجيات الـُمساِعدة .1
واملنتجات  م.عافيته عزيزت وبالتايلنه، ي، أو حتسهبدف احلفاظ على األداء للناس املـُستحدثةواخلدمات املرتبطة هبا 

تدهور حلد من عواقب االقدرات األساسية، و عن ضعف أو فقدان تعويض ُتستخدم للاملساعدة هي أدوات أساسية 
 تكاليفالترشيد  علىم املرض، واملساعدة مي الرعاية، والوقاية من تفاقُ ، وتقليل احلاجة إىل مقد  تدرجييا   األداء

 .لتعايفاوتكاليف  الصحية

ة عليها بضمان إتاحة ع  وقـ  ُـ مـاتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة البلدان ال وتُلزم .2
نات التغطية كوّ أحد مُ ّد يـُع   التكنولوجيات الـُمساِعدةواحلصول على . بتكلفة ميسورة التكنولوجيات الـُمساِعدة

 ،ويف هذا السياق .داف التنمية املستدامةمن أه 3.8الصحية الشاملة، ويلزم دجمه يف اجلهود املبذولة لبلوغ الغاية 
لتحسني فرص  (GATE) "التكنولوجيات الـُمساِعدة يف جمالالتعاون العاملي " مبادرة منظمة الصحة العاملية أطلقت

 .احلصول على املنتجات املساعدة عالية اجلودة

 إتاحةاحتياجات السكان، فإن ء تزايد ويف ضو   .طلع الدول األعضاء مبسؤولية الوفاء بالتزاماهتا العامليةوتضّ  .3
احلاجة إىل بذل جهود وطنية لزيادة  ومتس  . قل أمهية عن إتاحة سائر التكنولوجياتتال  التكنولوجيات الـُمساِعدة

  .ختصيص املوارد املالية الكافية ذلك عرب اخلدمات العامة، مبا يف اإلتاحةتلك 

ع إتاحة صعوبة تقييم وض   اخلاّصة إىلبيانات بعض اليف يف املعارف و  الثغرات القائمة حاليا  ي تؤد  و  .4
غري أن العديد من الدراسات والتقارير حول  لذوي االحتياج على مستوى اإلقليم. التكنولوجيات الـُمساِعدة

ء األمراض غري السارية، وحاالت الصحة النفسية، خوخة السكان، وعب  ع والبصر، وشي  ف السم  ، وضع  اتاإلعاق
ميسورة  مالئمةملنتجات  تشري إىل وجود إتاحة حمدودةتاحة يف سياقات الطوارئ، ُـ ات املالبيان وكذلك واإلصابات،

اإلقليم االفتقار إىل السياسات والربامج واملوارد املالية  يفن التحديات الرئيسية املاثلة وتتضم  جودة. التكلفة وذات 
د التعريف املوح   االفتقار إىلمبا يف ذلك  قصور البيانات،و االحتياجات؛  تقييم كفايةعدم  و ؛ على املستوى الوطين
فضي األزمات ، قد تُ وإضافة إىل ذلك .بةدرّ ُـ واملوارد البشرية امل املالئمةاخلدمات ونقص واملنهجية املعيارية؛ 

يها الرعاية الالزمة، مبا ف تقدميتها، على النحو الذي يعيق قدرهتا على ت  ف  م الصحية، وتـ  ظُ إىل تفكيك الن   والصراعات
 .التكنولوجيات الـُمساِعدة

التوجهات االسرتاتيجية لتحسني فرص احلصول  إجراءات وفق عدد منالدول األعضاء على اختاذ  عُ ج  وُتش   .5
والتمويل  ةالسياسأُطر هي: إعداد و دجمها يف التغطية الصحية الشاملة،  والعمل على، التكنولوجيات الـُمساِعدةعلى 

 وطنية لالحتياجات؛ إعداد قائمة مالئم تقييمعرب النافذة الواحدة استنادا  إىل  املالئمة؛ إنشاء نظام تقدمي اخلدمة
على حنو منصف؛ وتعزيز قدرات  وتضمن إتاحتهااملأمونية و ودة اجل اليت تفي مبعايري باملنتجات املساعدة ذات األولوية
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ويستدعي عيارية. أفضل املمارسات امل إىل وينبغي أن تستنري تلك اإلجراءات بالبيانات املوثوقة استنادا  . العاملني
 يف التكنولوجيات الـُمساِعدةإدراج ة يف سياقات الطوارئ ستجدّ ُـ وامل ي لالحتياجات ذات الصلة املوجودة سلفا  التصد  

الدعم التقين الالزم لتنفيذ تلك اإلجراءات تستطيع توفري ومنظمة الصحة العاملية . جهود التأهب واالستجابة
  .ى املستوى القطرياالسرتاتيجية عل

 مةقد  مُ   .1

إىل املنتجات املساعدة والنظم تشري الصحية،  من التكنولوجيافرعية  جمموعة، وهي ت الـُمساِعدةالتكنولوجيا .6
ن متكّ هي و  .معافيته تعزيز وبالتايلنه، ي، أو حتسهبدف احلفاظ على األداء املـُستحدثة للناسواخلدمات املرتبطة هبا 
، وكرامة العيش يةاالستقاللفيها توفر هلم تة ج  نتِ داء من التمتع يحياة صحية ومُ األصعوبات يف األفراد الذين يواجهون 

 .سوق العمل واحلياة االجتماعيةو التعليم  يف االخنراطتيح هلم على النحو الذي يُ 

ه، يتواستقالل قدرة أداء الفردأي منتج خارجي يكون غرضه األساسي احلفاظ على تشمل واملنتجات املساعدة  .7
أدوات و ، والنظارات، يةعم  السّ  اتعينُـ تضمن الكراسي املتحركة، واملهي تو  عافيته.تعزيز  وبالتايل، كلي هما  أو حتسني

 ُمعيناتعن تكنولوجيا املعلومات واالتصال املساعدة، مثل  ل الصناعية، فضال  جُ ، واألر  قراص الدواءتنظيم تناول أ
واملنتجات املساعدة هي أدوات  .ذات التصميم اخلاص صة، واهلواتفأجهزة وبرامج احلاسوب املتخصّ و لذاكرة، ا

، وتقليل تدرجييا   تدهور األداءحلد من عواقب االقدرات األساسية، و عن ضعف أو فقدان تعويض ُتستخدم للأساسية 
 .ملعافاةاوتكاليف  الصحية تكاليفالترشيد  علىم املرض، واملساعدة احلاجة إىل مقدمي الرعاية، والوقاية من تفاقُ 

ذوي اإلعاقة، من األشخاص  يف ذلك نمن السكان، مب واسع   ف  طي  الزمة ل التكنولوجيات الـُمساِعدةو  .8
سيواجهون بصفة ، إذ إهنم مجيعا على اتساعهمزمنة، والسكان صحية مُ  حاالتن، واألفراد الذين يعانون من و واملسنّ 

اإلصابات  ارتفاع نسبومع  مر.خالل مراحل الع هأو تراجع األداء ضعف مؤقتة أو دائمة شكال  من أشكال
التكنولوجيات خدمات إعادة التأهيل و  على الطلبزداد يعن شيخوخة السكان،  واألمراض غري السارية، فضال  

ة، ة، والعالجيّ زة، والوقائيّ عزّ ُـ اخلدمات املسائر ب مع إىل جن   با  جن   التكنولوجيات الـُمساِعدةتوفري  ويلزم .الـُمساِعدة
   .فةلطّ ُـ ة، واملوالتأهيليّ 

والوقوع يف  العزلةو  االستبعاد منكثريا  ما يعانون  من ذوي االحتياج ، فإن األفرادالتكنولوجيات الـُمساِعدة وبِغري   .9
صحة الفرد  به علىتعود  الذي وباإلضافة إىل األثر اإلجيايب .ء املراضة واإلعاقةالفقر، األمر الذي يزيد عب  براثن 

تكاليف الرعاية الصحية  تؤدي إىل اخنفاضاسرتاتيجية عالية املردودية هي  التكنولوجيات الـُمساِعدة فإنّ وعافيته، 
يف  واإلسهامالعمل االخنراط يف من  يواجهون صعوبات يف األداءن األفراد الذي مكّ ُـ ، وتملعافاةاتكاليف و 

 .االقتصاديات وبرامج التنمية الوطنية

ص العامل بنحو مليار شخ حول التكنولوجيات الـُمساِعدةمن  احملتمل أن يستفيدوار عدد األشخاص قد  ويُ  .11
؛ عن احلقيقة قل تعبريا  أهذه األرقام . وتُعترب  2151مليار يحلول عام  2 إىل أكثر منأن يرتفع هذا العدد يُتو ق ع و (. 1)

التكنولوجيات االستفادة من إتاحة  ويستطيعون أيضا   ممن لديهم مستويات إعاقة أقلإذ إهنا ال تتضمن األشخاص 
عن الرؤية  دم وضوحع لعالجأن حنو مليار شخص حيتاجون إىل النظارات  ُقد رعلى سبيل املثال، ف (.2) الـُمساِعدة

إىل  يحاجةمليون شخص  71هناك يف العامل، و  (.3( )صّو البصر الشيخوخيقُ أو املرتبطة بالشيخوخة وحدها ) قر ب
من % 11 الإ يةالسمع مـُعيناتـالإنتاج  يفيوال  .%15 - %5سوى عليها حيصل  كن الالكراسي املتحركة، ول

مليون  211 صلحيوعالوة على ذلك، ال  .يف البلدان املنخفضة الدخل اتمن االحتياج% 3، وةالعاملي اتاالحتياج
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النظر فرص احلصول على النظارات أو سائر أجهزة تصحيح ضعف على  ضعف النظرشخص يف العامل يعانون من 
اإلصابات واإلعاقات، وتزيد من قابلية التأثر حدوث  عنات وأعمال العنف والكوارث الطبيعية النزاع وتسفر (.1)

 (.1) ذوي اإلعاقات املوجودة سلفا   واألشخاصني لدى املسنّ 

من بني كل  واحدا   وعلى الرغم من اتساع نطاق تلك احلاجة وتزايدها، تشري التقديرات إىل أن شخصا  واليوم،  .11
 التمويل نقصانى هذا الوضع إىل ويُعز  (. 4) التكنولوجيات الـُمساِعدةه فرص احلصول على تاح لأشخاص تُ  11

ق املتوسط، يتعاظم الطلب على يف إقليم شر  . و عن ارتفاع التكاليف بني، فضال  درّ ُـ والوعي والعاملني املواإلتاحة 
يف مرحلة  السكان يف صفوفمعدالت النمو املرتفعة  وحسب كيهذ  تُ ال و أكثر فأكثر،  لـُمساِعدةالتكنولوجيات ا

 أثريا  تالصراعات وحاالت الطوارئ املعقدة اليت تؤثر،  أيضا   وزيادة انتشار األمراض غري السارية، بل تؤججه الشيخوخة
 م.أو غري مباشر، على معظم بلدان اإلقلي ا  مباشر 

اقية األمم املتحدة على اتفيف اإلقليم دولة من الدول األعضاء  18ت دق  ا، ص2116وابتداء  من حزيران/يونيو  .12
بتكلفة  التكنولوجيات الـُمساِعدة إتاحةلزم الدول األعضاء بضمان بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واليت تُ 

من  ا  كثري   متّكنواملنتجات املساعدة هي وسائط أساسية . تعزيز التعاون الدويل بغية حتقيق هذا اهلدفبميسورة، و 
 االخنراطل الشخصي، و حق التنق   ذلك ليت نصت عليها االتفاقية، مبا يفا حقوقهم من ني لاألشخاص ذوي اإلعاقة 

فت منظمة الصحة العاملية يف اجتماع ، ُكل  2113يف عام . و ستقل واإلدماج يف اجملتمعُـ ش املالتعليم والعمل، والعي   يف
لوفاء ل هاوتنسيقلدعم الدول األعضاء  مبادرة عامليةرفيع املستوى بشأن اإلعاقة والتنمية بإعداد اجلمعية العامة 

 .التكنولوجيات الـُمساِعدة إتاحةتفاقية واليت هتدف إىل زيادة يف اال الواردة بالتزاماهتا

نطوي عليها ايف بلوغ الغايات اليت  أساسيا   ، فإن هلا دورا  صعوبات األداء تُعاجلا كانت املنتجات املساعدة ّـ ومل .13
أن  فمن املهم، ذاول. غطية الصحية الشاملةتبشأن ال 3.8ما الغاية مة، السي  اهلدف الثالث من أهداف التنمية املستدا

املنتجات املساعدة األساسية ذات اجلودة وميسورة التكلفة جزءا  ال يتجزأ من التغطية الصحية الشاملة، إىل  تكون
التكنولوجيات إىل  احتياج يفني وهناك الكثري من األطفال، والبالغني، واملسنّ . قاحات األساسيةجانب األدوية واللّ 

عامل متكني  هي  التكنولوجيات الـُمساِعدة. إذ إّن حتقيق سائر أهداف التنمية املستدامة يتسّن  كي أيضا   الـُمساِعدة
 ج.حاسم  ومتطلٌب أساسّي لتحقيق التكامل واإلدما 

الكثري من املنتجات ن . إذ إاملنتجات املساعدة توفرييؤهله لضمان  الذيفضل يأيت يف املوقع األوقطاع الصحة  .14
الصحة  أخرى، فإن وزارات وزارات، ويزودون هبا املستخدمني. وبالرغم من مشاركة نو ن صحيّ و هنيّ م يوفرهااملساعدة 

كما إهنا متتلك البنية التحتية الالزمة لتقدمي اخلدمات  م.املسؤولة عن ضمان صحة السكان وعافيته ةاجلههي 
ات الرعاية الصحية األولية، واليت ميكن اإلفادة منها يف توفري املنتجات املساعدة املتكاملة، مبا يف ذلك على مستوي

املسؤولية الرئيسية عن أخرى )مثل الرفاه االجتماعي( ب وحىت يف البلدان اليت تضطلع فيها قطاعاتٌ . على نطاق واسع
 إتاحة تضمنلتكنولوجيا املساعدة برامج ل أيضا   وزارات الصحة فالبد أن تكون لدى، التكنولوجيات الـُمساِعدةتوفري 

 .تلك التكنولوجيا جلميع السكان

، للبّينات املتاحة وجز، استنادا  املساعدة، كما تُ  تستعرض السياق اإلقليمي الراهن للتكنولوجياهذه الورقة  .15
يف  التكنولوجيات الـُمساِعدةحتسني فرص احلصول على  للمضي ُقُدما  يفستجدة ُـ والفرص امل للتحديات الراهنة

م، مع التأكيد على األدوار واخليارات املقرتنة هبا من أجل تسريع وترية التقد   األولوياتد كما حتدّ . اإلقليم
 .واملسؤوليات اليت تضطلع هبا الدول األعضاء ومنظمة الصحة العاملية لتحقيق ذلك اهلدف املشرتك
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 التكنولوجيات الـُمساِعدة نعحة عامة لم   .2

عادة التأهيل، إلمن احتياجات  ناظرمها، وما يوالتدهور الصحي الوظيفياإلعاقة حول معدل انتشار  املعلومات .16
وتتيح التقديرات ، يغلب عليها طابع الندرة يف العامل ويف اإلقليم. التكنولوجيات الـُمساِعدةإىل  االحتياجمبا يف ذلك 

 بالنسبةذي ينوء به اإلقليم ء الالعب   شأنبحة باحتساب مدد اإلعاقة بعض املؤشرات اخلاصة بسنوات العمر املصحّ 
 1 ويوضح اجلدول. التكنولوجيات الـُمساِعدة، واليت تستدعي استخدام أساسيةصحية  يحاالتاملرتبطة  لإلعاقة

 تقديراتالإىل  صحية يف اإلقليم، استنادا   يحاالتحة باحتساب مدد اإلعاقة املرتبطة تقديرات سنوات العمر املصحّ 
 .2112 لعامنظمة الصحة العاملية م الصحية العاملية، الصادرة عن

  2112حة باحتساب مدد اإلعاقة النامجة عن أسباب حمددة، : التقديرات اإلقليمية لسنوات العمر املصح  1اجلدول 

سنوات العمر  املؤشر
املصح حة باحتساب 

)لكل  إلعاقةامدد 
1111) 

سنوات العمر 
املصح حة 

باحتساب مدد 
 % إلعاقةا

كال لميع األسباب، جلدد اإلعاقة، حة باحتساب مُ املصح  إمجايل سنوات العمر 
  ميع األعماروجلاجلنسني، 

249 716 551  

 46.4 149 919 115  األمراض غري السارية

 13.3 737 104 33  اإلصابات

 2.7 921 840 6  التشوهات اخللقية

 1.3 505 146 3 البصرضعف 

 0.7 466 744 1 ضعف السمع

 0.2 579 545  اخلرفألزهامير وسائر أنواع 

األشخاص من ذوي اإلعاقة، واملسنني، واملصابني  لـُمساِعدةالتكنولوجيات اأشد الناس احتياجا  إىل ويشمل  .17
األداء  بتدهور واملصابنياالت صحية نفسية، مبا يف ذلك اخلرف، والتوحد، املصابني يحباألمراض غري السارية، و 

القدرات األساسية، عن ضعف أو فقدان تعويض ُتستخدم للساسية واملنتجات املساعدة هي أدوات أ. تدرجييال
 علىم املرض، واملساعدة ، وتقليل احلاجة إىل مقدمي الرعاية، والوقاية من تفاقُ تدهور األداءمن عواقب  تدرجييا  حلد او 

 (.6( )5) ملعافاةاوتكاليف  الصحية تكاليفالترشيد 

على آحاد املستخدمني  والعافيةالصحة  اليت تعود هبا فوائدالبكثري  التكنولوجيات الـُمساِعدةويتجاوز أثر  .18
التكاليف املباشرة املرتبطة باخلدمات الصحية والداعمة، خبفض اجتماعية واقتصادية كبرية:  إن هلا منافعإذ . وأسرهم

سهم يف يُ  ، ماوالتمكني من قوى عاملة أكثر إنتاجية؛ اإلعانات من الدولةدخول املستشفيات، أو تكاليف من قبيل 
  ل:على سبيل املثاف .النمو االقتصادي اإلجيايب

   فإن، ا مهاراهتم اللغوية، وبدوهننيإىل حتس ية على حنو مالئمالسمعمعينات لل استعمال صغار األطفالي يؤد 
 (؛ 7التعليم والتوظيف )االخنراط يف شديدة على فرص  قيودا  يفرض فقدان السمع 

 (؛8سوق العمل )ب فور التحاقهمللطالب  املمنوحةملساعدة تكاليف املنتجات ا ميكن استعادة 

  تكاليف الرعاية الصحية نتيجة  وتقللفرص احلصول على التعليم والتوظيف،  املناسبةتزيد الكراسي املتحركة
 (. 9والتـ ق ف ع ) بقرح الفراشتراجع خطر اإلصابة 
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  وتؤخر احتياجهم إىل رعاية منازهلملعيش يف مواصلة ا مناملسنني  أن متّكن التكنولوجيات الـُمساِعدةمن شأن ،
  (؛11) إياهامؤسسية طويلة األجل، أو تقيهم 

  ّالقدرات الوظيفية املرتبطة  تدهور معاجلةالسقوط لدى املسنني من خالل  خماطر التكنولوجيات الـُمساِعدةل تقل
  (؛11و القدرة على التنقل )أالرؤية، أو السمع،  بضعف

  املسنني أن متّكن املرتبطة بالشيخوخة(  عن قر بالرؤية  دم وضوحعلبصر الشيخوخي ) ا صوّ قُ نظارات  من شأنو
دوارهم أب واالضطالعالتمتع باالستقاللية  ةمن املشاركة يف خمتلف األنشطة على النحو الذي يتيح هلم مواصل

 (.12)الداعمة ألسرهم 

عدم ، بالرغم من كذلك ا  من االهتمامحيز ء االجتماعي واالقتصادي الناتج عن تقدمي الرعاية العب   ويشغل .19
عن  أو غري املتاحة، فضال   الكافيةاخلدمات الصحية غري ف ن حىت اآلن.على نطاق واسع يف معظم البلدا كميا  تقديره  

منخفضة ما يف البلدان مي الرعاية واألسر، السيّ على كاهل مقد   جسيمة   أعباء   تلقي، التمويل احلكومي احملدود
 ىلقُـ مـالعمل ال وحجم أن ختفف من اإلجهاد التكنولوجيات الـُمساِعدة ومن شأن (.13) سطة الدخلالدخل واملتو 

احلفاظ على ل، و التنق  تيسري مي الرعاية من خالل املعاونة يف أنشطة احلياة اليومية، وزيادة املأمونية، و على عاتق مقد  
 (.14) االستقاللية

 نتجات المساعدةخدمات إعادة التأهيل والمل اإلتاحة الشاملة .3

 التكنولوجيات الـُمساِعدةمن غري املستوفاة  االحتياجاتنات بشأن ( بيّ 2111) عن العجزالتقرير العاملي م يقدّ  .21
التكنولوجيات  حصوهلم على فكثري من الناس يقل أو ينعدم، (.1أنواعها ) على اختالف، على مستوى العامل

 فإنكثري من البلدان، الويف .  بعض البلدان مرتفعة الدخل، حىت يفاملـُعينات السمعيةاألساسية، مثل  الـُمساِعدة
زيادة املدفوعات فضي إىل ، األمر الذي يُ يكون ضعيفا  أو منعدما  احلصول على املنتجات املساعدة من القطاع العام 

ذلك وينتج عن  قابل باإلمهال،ما تُ ولكنها كثريا  ويف حاالت الطوارئ، تشتد احلاجة  (.8) من اجليب الشخصي
، ما يفضي إىل تفتقر إىل املالءمة واجلودة منتجات ، أو تقدمينتجاتنتظم ملغري م أو تقدمي، تقدمي املنتجات انعدام

ة وسائر م الصحيظُ الن   ويُفاقم من هذا الوضع ما قد يعرتي املبكرة.حدوث مضاعفات صحية ثانوية، أو حىت الوفاة 
املساعدة يف وجود  املنتجات فوائدب احملتملني منيستخدِ ُـ اخنفاض الوعي يف صفوف املأيضا  يسهم و  الن ظُم من انقطاع.

حول االحتياجات، املستوفاة منها وغري  النوعيةوميثل عدم كفاية البيانات واالستعمال. اإلتاحة ب خاصة عوائق
 .آخر يا  املستوفاة، حتدّ 

على حنو   التكنولوجيات الـُمساِعدة األشخاص احملتاجني إىليات الرئيسية القائمة يف حصول ل التحدّ وتتمث   .21
 واملنتجات.  ،رسم السياسات والتمويل، وتقدمي اخلدمة، والعاملنياملتعلقة باالت اجمل واف  يف

 والتمويل ةالسياس

فقد كشف املسح  .التكنولوجيات الـُمساِعدةبشأن سياسة أو برناجما وطنيا  بالفعل من البلدان وضع قليلٌ  عددٌ  .22
بشأن اإلجراءات اليت تتخذها احلكومات لتطبيق قواعد األمم املتحدة املوح دة  2115عام جري يف العاملي الذي أُ 

دول اإلقليم البالغ  نتتضم  دولة  114جري يف تحقيق تكافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة، والذي أُ خلاصة با
% 48، وأن التكنولوجيات الـُمساِعدةتشريعات بشأن   متّررجيبة ملُـ من البلدان امل% 51أن عن دولة،  18عددها 

 بتكلفة ميسورة التكنولوجيات الـُمساِعدة وإتاحة (.15) التكنولوجيات الـُمساِعدةمل تضع سياسات بشأن تقدمي منها
على حنو يتسم  اتقدميه مِ ظُ نُ إنشاء املنتجات املساعدة و  وشراءالتزام احلكومة بتقدمي التمويل الالزم واملستدام  تتطلب
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صيانة تلك احلاجة إىل تشمل تكلفتها املبدئية وحسب، بل  اإلتاحة أمام لرئيسيةا العوائق بالنجاعة. وال تتضمن
من  بذلكذلك، وكل ما يرتبط  والتدر ب على، الصحيح لالستعمال، ووجود تعليمات واضحة وإحالهلا املنتجات

اموا بشرائها ق املساعدة من مستخدمي املنتجات% 51ووجد املسح العاملي أن ما يزيد عن . خدمات وتكاليف سفر
لعدم امتالك األفراد  آخر رئيسيا   ل سببا  مباشرة، بينما وجدت دراسة أخرى أن عدم القدرة على حتمل التكاليف مث  

 (.16رغم احتياجهم هلا ) للمنتجات املساعدة

 توفري اخلدمة

ها وحسب، بل البلدان وداخل عربوتظهر التفاوتات، ليس  يف الوقت الراهن، ال حيقق توفري اخلدمة اإلنصاف. .23
املسح العاملي  وأظهر (.15تنوعة )، وفيما بني األفراد الذين يعانون من إعاقات ماملختلفة االقتصادية عرب املستويات

  .من البلدان اجمليبةمل يكن لديها برامج لتوفري اخلدمات املرتبطة باملنتجات املساعدة% 53أن 

 العاملون

وصف الطيب الصحيح ما يتعلق بإعطاء ال يف الئقا   تدريبا   نيبملدر  ا نيالصحيّ  هناك حاجة ماّسة للعاملني .24
االضطالع بتلك األنشطة الرئيسية،  غريوب .، ومتابعتهاوتدريب مستخدميها عليهاللمنتجات املساعدة، والتزويد هبا، 

ليه آثار سلبية ترتتب ع بدنيا   إيذاء  قد تسبب بل ستغن عنها، قد يُ و املساعدة بأي نفع،  املنتجات قد ال تعود
 وبالرغم من ذلك، تواجه معظم البلدان نقصا   ة.صحيالرعاية ال نظريد تكاليف إضافية للمستخدم، ناهيك عن تكبّ 

ليس لديها برامج للتدريب على األطراف  الناميةمن البلدان  %75 أكثر منعلى سبيل املثال، . يف العاملني املدربني
غالبا  صحية هي  يحاالتوالبلدان صاحبة أعلى معدالت انتشار اإلعاقة املرتبطة  (.17واملـُقو مات )ناعية صطاال

. املنتجات املساعدة إىل أقل درجةتقدمي  فيها مستوى اإلمداد بالعاملني الصحيني املاهرين يف جمال البلدان اليت يتدنّ 
 (. 18من السكان ) 11111لكل  هنيان صحّيان اثنانموتنخفض هذه النسبة لتصل إىل أن يكون هناك 

 املنتجات

إذ إهنا ختدم يف املقام األول  ؛صةيف الوقت احلايل بكوهنا حمدودة ومتخصّ تّتسم صناعة املنتجات املساعدة  .25
على  الذي يركزالدولة، واالفتقار إىل البحث والتطوير من تمويل الكما أن نقص  ل.مرتفعة الدخاألسواق يف البلدان 

ها مجيع فيه، املستعم لم، وأنظمة املشرتيات، ومعايري اجلودة واملأمونية، وتصميم املنتج يحيث يالئم السياق ستخدِ ُـ امل
 الكمّ  حيثعلى نطاق ضيق من  يُنتجهاأو  نتج املنتجات املساعدةيُ كثري من البلدان ال الو  .سلبية   عوامل تشكل

ول إىل املواد واملعدات الالزمة، وارتفاع الرسوم اجلمركية والضرائب على وميثل عدم القدرة على الوص. جنت  ُـ تنوع املو 
  ي.أمام اإلنتاج احملل ات، عقباملقرتن بذلكالواردات 

 يات الماثلة أمامهالوضع في اإلقليم والتحد   .4

 إلقليم يف، يصُعُب تقييم الوضع يف اعلى مستوى اإلقليم ةالبيانات النوعي   وندرةالفجوات املعرفية ب مع التسليم .26
تقدم بيانات اليت تقارير الدراسات و ال هناك العديد من ولكن ملن حيتاجها. التكنولوجيات الـُمساِعدة بإتاحةما يتعلق 

 حتديديف بالتايل أن تؤثر على القدرة الوظيفية، واليت ميكن أن تسهم  احملتملبشأن معدالت انتشار احلاالت الصحية 
 يف اإلقليم. التكنولوجيات الـُمساِعدة لالحتياجات من الضمين السياق
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 السياسات والبرامج 4.1

ضمان ل حامسة   يكتسي التزام احلكومات بتوفري فرص متكافئة لألشخاص من ذوي االحتياجات اخلاصة أمهية   .27
ة ة أو القدر ع  املنظمات غري احلكومية الس  متتلك  وال (.8) اإلتاحة املنصفة للمنتجات املساعدة واخلدمات املرتبطة هبا

ومع التغطية اجلغرافية  ر.د  ما ن   إال يف املالية الالزمة إلرساء نظم تقدمي اخلدمة على حنو مستدام يف كافة ربوع الدولة
 .أو اإلعاقة التكنولوجيات الـُمساِعدةة من دما تركز على أمناط حمد كثريا   خدماهتااحملدودة، فإن 

غري أنه ال . باملنتجات املساعدة آحاد الناسا أمدت أهن 2115وأبلغت البلدان املشاركة يف املسح العاملي لعام  .28
حتت مظلة من التشريعات أو السياسات أو الربامج املعنية  ر إذا كان ذلك قد تّ ظهِ توجد معلومات واضحة تُ 

 متوسطة الدخل،منخفضة الدخل و ما يف البلدان م خدمات إعادة التأهيل، السي  قد  ويف كثري من األحيان، تُ املالئمة. 
ويرتتب على مجيع تلك . من جانب القطاع اخلاص، واملنظمات غري احلكومية، واجلهات املاحنة، واملؤسسات الدولية

 (.15) على حنو شامل ومـُنصف التكنولوجيات الـُمساِعدةبالتغطية العوامل آثار على 

 االحتياجات في صفوف مختلف المجموعات 4.2

األشخاص يف صفوف  التكنولوجيات الـُمساِعدة من اتاالحتياج حول بدرجة كبرية البيانات تقلّ  بصفة عامة، .29
ُيستفاد  كون بديال  يبيانات حول اإلعاقة واحلاالت الصحية املرتبطة هبا ميكن أن ما يتوفر من  غري أن احملتاجني إليها.

 منها. ة احتياجات الفئات السكانيةبيحجم سوق املنتجات املساعدة الالزمة لتل تقدير منه يف

 اقةاإلع

ويُقد ر . اقةعمن أنواع اإلما نوع ب يعيشونمن السكان يف العامل  %15أن يُقّدر   عن العجز،التقرير العاملي  يف .31
أن معدل  2ويوضح اجلدول  م.من اإلعاقات يف اإلقلي يعيشون بأنواع خمتلفةمليون شخص  97ن ع ما يزيدأن 
 مؤشرا  يعد   النطاق اهذاتساع و  (.19)% 4.6و % 1.7اوح بني يف الدول األعضاء يرت  لإلعاقة غ عنهبل  ُــ نتشار املاال

 فإن، . وعالوة على ذلكعياريةاملنهجية املوحد و املتعريف ال نقصمبا يف ذلك  ،البيانات القصور الذي يعرتيعلى 
 .كانالس إمجايلمن % 15، وهي إذا قورنت بالنسبة العاملية خاصة، عن احلقيقة قل تعبريا  أتكون قد تلك األرقام 

 وضعف السمع البصرضعف 

مليون شخص يف اإلقليم بالعمى، بينما عان  4.9، أصيب 2111تقدر منظمة الصحة العاملية أنه يف عام  .31
 %4.1و %3.2، و%1.8 ومث ل ذلكمليون بضعف البصر،  23.5، وأصيب ضعف الرؤيةمليون آخرين من  18.6

مليون شخص ممن  11.7إىل أن  يف اإلقليم تشري البيانات املتوفرةو  (.21) من إمجايل السكان يف اإلقليم، على التوايل
ر منظمة الصحة العاملية أن منطقيت قد  وتُ  ة.فقدان السمع املسبب لإلعاقب يعيشون فما فوقعاما  15 يف سن هم

ن يعانون فما فوق مم عاما   65من سكان العامل الذين تبلغ أعمارهم  %3الشرق األوسط ومشال إفريقيا متثالن نسبة 
 (.21)من فقدان السمع املسبب لإلعاقة 

 شيخوخة السكان

عاما فما فوق(  61وتوّضح البيانات حول النسب احلالية واملتوقعة للسكان يف مرحلة الشيخوخة )من يبلغون  .32
 حنو إىل 2115يف  %6.6يف بلدان اإلقليم أن أعدادهم مقارنة مبجموع سكان اإلقليم سوف تتزايد تدرجييا  لرتتفع من 

عة من وتؤثر زيادة السكان يف مرحلة الشيخوخة على االحتياجات املتوقّ  (.22) 2151يحلول عام % 15
  طر اإلصابة باألمراض غري السارية.خيف ضوء ما يصاحب ذلك من تدهور وظيفي وارتفاع  التكنولوجيات الـُمساِعدة
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 حاالت الصحة النفسيةو  السارية غري األمراض

 معاقا . وقد الفرد من كل ثالثة أعوام يعيشها اإلصابة باألمراض غري السارية مسؤولة عن عامني   ونتك، عامليا   .33
ل، ، أو القدرة على التنق  ضعف الرؤيةتتسب األمراض غري السارية يف حدوث عاهات مرتبطة بالبرت، أو العمى، أو 

ايد يف اإلقليم، ويرتفع معدل انتشار عوامل اخلطر واألمراض غري السارية آخذة يف التز  (.23) أو اإلدراك، أو الكالم
مليون شخص يعانون  43ويعيش يف اإلقليم حنو  (.24) السلوكية الرئيسية ليكون من بني أعلى املعدالت يف العامل

عاما  18( يف صفوف البالغني ممن هم %13.7ري )أعلى معدالت اإلصابة بالسكّ  اإلقليم لديه ري، كما أنمن السكّ 
ري ة بني صفوف األفراد الذين يعانون من السكّ يالت برت األطراف السفلوترتفع معدّ . ق على مستوى العاملفما فو 

 (.25) السكان عموممرة أعلى من مثيلتها يف  21إىل  11لترتاوح بني 

 ألخرى، إحدى العوامل ااتلسكتل ويوضح استعراٌض للدراسات حول البيانات الوبائية املـُعد لة حسب السن .34
 27.5تراوح بني  كل عام  يف مخسة بلدان من اإلقليمتة  السكببة لإلعاقة يف اإلقليم، أن معدل اإلصابة سب  ُـ امل الرئيسية

أما اخلرف، أحد أكرب مسببات اإلعاقة  (.26، للكويت وليبيا على التوايل )من السكان 111111يف كل  63إىل 
مليون شخص يعيشون يف مشال  2.3العامل، فيؤثر يف الوقت احلايل على أكثر من  حوليف صفوف املسنني  واإلعالة

. 2131مليون شخص يحلول عام  4.4األرقام لتصل إىل  تلكترتفع  أن ويُتوق ع (.27) أفريقيا والشرق األوسط
ملساعدة للتغلب على ما السكتة الدماغية من املنتجات ا تأثرياتالذين يعانون من اخلرف أو وسوف يستفيد معظم 
 يف األداء.يواجهونه من صعوبات 

  شلل األطفال

يعيشون اآلن بنوع من العقود املاضية  خالل وجنوا منهالذين أصيبوا بشلل األطفال  الناسكثري من هناك ال .35
وقد بدأت  ن.شلل األطفال يف اإلقليم، ومها أفغانستان وباكستاب موطونني  ن ي  بلد واآلن، ليس هناك سوى اإلعاقة.

. وحىت اليوم، 2117م منظمة الصحة العاملية تنفيذ مبادرة إلعادة تأهيل حاالت شلل األطفال يف باكستان يف عا
م الدعم لـ  811حصل ما يزيد عن  طفال  منهم ليبدأوا االلتحاق باملدارس  115طفل على أجهزة تقوميية، كما ُقد 

 .الحتياجات اليت ال يزال يتعني الوفاء هبال بديال   مؤشرا  تقّدم وهذه األرقام  العامة.

 اإلصابات
وليس هناك  (.28) من اإلعاقات ميكن ربطه باإلصابات% 25 ما يصل إىلأن  الُقط ريّة تتقديراالبعض  ُتظِهر .36

دائمة .  إعاقة   اليت تسفر عن على الط رق توثيق جيد يف اإلقليم لإلصابات غري القاتلة النامجة عن حوادث املرور
وفاة كل  يف مقابلر أنه قد  ويُ  (.29)% 18و % 1.8توفر األرقام يف أربعة بلدان وحسب يف اإلقليم وترتاوح بني وت

دي إىل ؤ حتمل أن تُـ آخرين يصابون بإصابات غري قاتلة ي ا  فرد 51-21، هناك مروري على الط رقنامجة عن حادث 
يف العامل على الط رق  ت الوفاة النامجة عن حوادث مروراإلقليم ميثل ثاين أعلى معدال وحيث إن (.31) إعاقة دائمة

  هو اآلخر. رق مرتفعا  املرتتبة على اإلصابات النامجة عن حوادث الط   ةاإلعاقحاالت أن يكون عدد ُيتوق ع ف(، 29)

ر أن قد  ويُ  ي.لشوكاحلبل ا اترق، والسقوط، والعنف األسباب الثالثة الرئيسية إلصابومتثل حاالت التصادم على الط  
 وينتج عن ذلك االحتياجشخص يعانون من إصابات احلبل الشوكي يف اإلقليم كل عام،  52111إىل  26111حنو 

 (.31) ، وغري ذلك من املنتجات املساعدةالضغط ختفيفإىل الكراسي املتحركة، ووسائد 
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 عاا في الدول األ وأسبابها: معدل انتشار اإلعاقة، وأنماطها، 2الجدول 

معدل  البلد
 االنتشار

      (%)  سبب اإلعاقة   نمط اإلعاقة )%(

 أخرى مرتبطة بالوالدة وراثي األمراض الحوادث الشيخوخة الصراعات/الطوارئ أخرى نفسي بصر/نطق/سمع بدني/ حركي

أ( 2011أفغانستان )
 2.9 37.0 26.0 – – 17.0 – – – – 26.4 – 

 16.2 29.3 9.5 36.1 8.9 – – 26.7 14.6 28.0 30.7 2.9 (2010البحرين )

 – 5.4 51.9 13.7 13.9 9.4 – 17.7 22.4 26 33.9 0.7 (2006مصر )

 16.2 45.6 – 15.5 8.4 – 14.3 22.1 14.6 18.4 44.9 2.8 (2007العراق )

 – – – – – – – 14.3 19.4 37.8 28.5 1.9 (2010األردن )

 7.9 39.5 6.5 35.9 10.2 – – 17.1 17.0 35.1 30.8 1.1 (2011الكويت )

 5.2 5.1 30.7 17.0 17.7 16.5 7.9 – 22.3 38.8 59.9 2.0 (2004لبنان )

 12.2 11.4 23.4 19.6 23.5 9.8 – 6.1 22.5 28.1 43.3 2.9 (2007ليبيا )

 – – – – – – – 28.8 18.8 24.9 27.5 2.3 (2004المغرب )

 4.1 – 31.4 28.0 6.5 30.0 – 12.3 13.9 41.1 32.7 3.2 (2010عمان )

 – – – – – – – 14.7 14.6 80.1 38.9 4.6 (2007فلسطين )

ب(1998باكستان )
 2.5 19.0 16.0 14.0 43.3 – – – – – – – 

 – – – – – – – 14.5 29.6 92.0 44.5 0.4 (2010قطر )

 – – – – – – – 26.5 19.8 29.9 23.8 0.8 (2004السعودية )

 – – – – – – – – 24.2 59.5 28.5 4.9 (2008السودان )

 2.6 – 49.1 27.0 11.6 9.7 – 10.8 23.5 21.9 43.6 1.4 (2007الجمهورية العربية السورية )

 4.0 51.6 – 25.8 15.3 3.5 – 5.7 34.1 23.5 36.7 1.3 (2009تونس )

 – – – – – – – 9.7 7.4 67.5 15.4 0.8 (2005اإلمارات )

 3.5 – 26.3 22.2 17.8 28.0 2.2 14.6 14.5 38.4 32.5 1.9 (2004اليمن )

(، ما مل يُذكر خالف ذلك18املصدر: )  

  Strategy for disability and rehabilitation 1390–1393 (Kabul: Ministry of Public Health; 2011 املصدر  -أ 

 26، ت االطالع يف http://www.pbs.gov.pk/sites/default/files//tables/DEMOGRAPHIC%20INDICATORS%20-%201998%20CENSUS.pdf) 1998املصدر: تعداد السكان  -ب
 2116حزيران/يونيو 

 البيانات غري متاحة -
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 العاملون المهرة والمنتجات المساعدة ذلك خدمات إعادة التأهيل، بما في 4.3

على ما  من األفراد %15 - 5وى ال حيصل سمتوسطة الدخل، منخفضة الدخل و يف الكثري من البلدان  .37
 .ن أسباب ذلك عدم كفاية اإلنتاج، وتدين اجلودة، وارتفاع التكاليفوتتضم   (.15) املنتجات املساعدةحيتاجونه من 

السياسات  ورسملتقييم احتياجات السكان،  مبس طةضع أداة تتضمن األولويات اليت يلزم أن تراعيها تلك البلدان و و 
 .(32) يف األداءياجات املتزايدة لألفراد الذين يواجهون صعوبات من أجل تلبية االحت

األطراف صاحبة املصلحة يف السياسات واخلدمات اخلاصة باإلعاقة  حول آراء 2116عام لر استعراض ظهِ ويُ  .38
ة، كانت ، مبا فيها املنتجات املساعدالكافيةاخلدمات الصحية  إتاحةيف كل من األردن، ولبنان، ومصر، أن املـُقد مة 
ويف املغرب، أعرب  ة.وُسل ط الضوء على احلاجة إىل زيادة املوارد البشرية الالزم (.33املبذولة )برغم اجلهود  منخفضة

نية" التق   األجهزة(، و"%21.3لتحسني فرص احلصول على التداوي ) احتياجهماألشخاص من ذوي اإلعاقة عن 
 (.34( )%52.5ساسية )(، والدعم املايل لتلبية االحتياجات األ17.5%)

الضوء على مشاركة  يف مصر للسكان يف مرحلة الشيخوخة التكنولوجيات الـُمساِعدةط استعراض بشأن وسل   .39
 املخاوفه االستعراض إىل ونبّ  ا.املنظمات غري احلكومية يف اقتناء املنتجات املساعدة، وإنتاجها، بل والتدريب عليه

سهم وزارة الصحة والسكان، يف مصر، تُ مالءمتها وجودهتا. و  من حيثهبا،  رب عاملـُتبشأن املنتجات املساعدة القائمة 
 مبا يف، التكنولوجيات الـُمساِعدةيف توفري  ني،املصلحة املهتم أصحابووزارة التضامن االجتماعي، وعدد آخر من 

 (.35وإصالحها )، وصيانتها، وتوزيعها، وإنتاجها، هاذلك تطوير 

 في حاالت الطوارئ التكنولوجيات الـُمساِعدة من حتياجاتاال 4.4

مليون  26فهناك أكثر من  ة.غري مسبوق من الطوارئ اليت تستلزم تقدمي مساعدات إنساني يواجه اإلقليم نطاقا   .41
نة أدناه وتعكس األمثلة املبي   ارئة.الطاألوضاع تلك  نتيجةالرعاية الصحية  يحاجة إىلمتضرر يف شىت ربوع اإلقليم 

التكنولوجيات من احملتملة  االحتياجات ذلك حية املرتتبة على حاالت الطوارئ، مبا يفحجم االحتياجات الص
 .ُمساِعدةالـ

اليت ضربت منطقة بام جبمهورية إيران اإلسالمية،  الكبريةاملاضية، أسفرت الزالزل  العشرين عاما   على مدى .41
وث زيادة كبرية يف حاالت وكشمري بباكستان، عن سقوط عدد هائل من الوفيات واإلصابات، ما أدى إىل حد

 31111قتيل و 31111وأشارت التقديرات إىل أن كال الزلزالني أسفرا عن سقوط ما يقرب من . اإلعاقة يف كال البلدين
 (.37) مصاب يف باكستان 128111قتيل و 73111 أكثر من، و (36) مصاب يف مجهورية إيران اإلسالمية

الرضوح، واإلصابات )مبا  2116عام يف اجلمهورية العربية السورية  الحتياجات اإلنسانية يفااستعراض  وأدرج   .42
مليون  1.5وهناك ما يقرب من  .ولويةاألصحية ذات ال بوصفها االحتياجاتفيها اإلعاقات(، واألمراض غري السارية 

 احملتاجني إىلشخص يعانون من اعتالالت مزمنة يف صفوف السكان  611111وشخص من ذوي اإلعاقة 
السكان من  %88.5وأشار حنو  (.38، ويعانون من اإلتاحة احملدودة للخدمات الضرورية )دات اإلنسانيةاملساع

 (.39بصورة ُمر ِضية )على خدمات إعادة التأهيل  عدم حصوهلمإىل  الدولة النازحني داخل
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 استجابة منظمة الصحة العالمية. 5

 (GATE) التكنولوجيات الـُمساِعدةمبادرة التعاون العالمي في مجال  5.1

 منظمة إىل طُلب ،2113 يف عام ُعِقد الذي رفيع املستوى بشأن اإلعاقة والتنميةأثناء اجتماع اجلمعية العامة . 43
 حقوق اتفاقية يف الواردة بالتزاماهتا الوفاء يف األعضاء الدول لدعم هلا والتنسيق عاملية مبادرة إعداد العاملية الصحة

األمانة مبادرة  . وعلى ذلك، أنشأتالتكنولوجيات الـُمساِعدة زيادة إتاحة للُمضي ُقُدما  حنو اإلعاقة ذوي األشخاص
بالشراكة مع منظمات دولية، ووكاالت ماحنة، ومنظمات  (GATE) التكنولوجيات الـُمساِعدة يف جمالالتعاون العاملي 

سرتاتيجية العاملية للمنظمة بشأن تقدمي املبادرة االتلك وتعزز  .منيستخدِ ُـ نية، ومؤسسات أكادميية، ومجاعات امله  مِ 
اخلدمات الصحية املتكاملة واليت تركز على الناس على مدى العمر، كما تدعم خطط العمل بشأن اإلعاقة، والتمتع 

  ة.الشيخوخة، واألمراض غري السارية، والصحة النفسيمرحلة بالصحة يف 

  "المكو نات األربعة"  5.2

أربعة جماالت رئيسية، أو أربعة مكونات،  التكنولوجيات الـُمساِعدة يف جمالحددت مبادرة التعاون العاملي  .44
، وهي: السياسة، مكانيف كل  جلميع الناس التكنولوجيات الـُمساِعدة إتاحةمن أجل زيادة يلزم أخذها بعني االعتبار 

  .والعاملون، واملنتجات، والتقدمي

  التكنولوجيات الـُمساِعدةالسياسة: إطار سياسة 

التكنولوجيات ة بوضع برامج وطنية معنيّ يف الدول األعضاء ى مساندة الصحة العاملية علتعمل منظمة  .45
. بنماذج ألفضل املمارسات مدع ما  ، التكنولوجيات الـُمساِعدةإطار سياسة  يف الوقت احلايل إعدادوجيري  .الـُمساِعدة

كما  على حنو شامل.احتها وسوف يتضمن اإلطار آليات للتمويل وذلك من أجل ضمان استدامة تقدمي اخلدمة وإت
بشأن تنفيذ قائمة املنتجات املساعدة ذات األولوية، مبا يتفق واحلد األدن من املعايري، مع  توجيها   نيتضم  سوف 

 .وتقدمي اخلدمات املالئمتوفري التدريب 

  املنتجات: قائمة املنتجات املساعدة ذات األولوية

نموذجية ت على منوال قائمة املنظمة الع  ُوضِ  لكوهنا ،قائمة املنتجات املساعدة ذات األولويةسوف تتيح  .46
أُدرج قد و  ة.توجيه السياسات املتعلقة باملشرتيات وسداد التكاليف، مبا يف ذلك التغطية التأمينيلألدوية األساسية، 

لس جتماع اجملاعلى جدول أعمال  ،6.2كأحد البنود، وهو البند   أيضا   التكنولوجيات الـُمساِعدةحتسني إتاحة 
أن طلبت و ت باكستان إدراج هذا البند على جدول األعمال، واقرتح  . التنفيذي يف دورته التاسعة والثالثني بعد املئة

ووافق اجمللس التنفيذي على إدراج البند كبند  ة.على الدورة السبعني جلمعية الصحة العاملي لُيطر ح  مشروع قرار  يُعد  
 أعماله.متواتر على جدول 

 احلزمة التدريبية للتكنولوجيا املساعدة :العاملون

تعمل منظمة الصحة العاملية على إعداد حزمة تدريبية ملساعدة الدول األعضاء على بناء يف الوقت احلايل،  .47
ن و ن الصحيّ و ن يف جمال إعادة التأهيل، وطواقم التمريض، والعاملو ني )مبن فيهم العاملني الوطنيّ قدرات العاملني الصحيّ 

(، وذلك من أجل توفري جمموعة من املنتجات املساعدة األساسية على مستوى الرعاية الصحية ةاحمللي اتعيف اجملتم
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تعمل . وسني الرمسيّ ريني وغمي الرعاية الرمسيّ ، مبا يف ذلك تدريب مقد  ةاحمللي اتاجملتمع يفاألولية أو الرعاية الصحية 
ص على املنتجات املساعدة هبدف استكشاف يب املتخصّ منظمة الصحة العاملية مع الدول األعضاء لتقدمي التدر 

 ة.إمكانيات زيادة القدرات احمللية واإلقليمي

  التقدمي: تقدمي اخلدمات املتعلقة باملنتجات املساعدة من خالل آلية النافذة الواحدة

الصحية األولية  ة التحتية للرعايةنيصة مربوطة بالباحلاجة إىل وجود شبكة من مراكز اإلحالة املتخصّ  متس   .48
منظمة الصحة العاملية على إعداد منوذج لتقدمي اخلدمات املتعلقة  . وتعكفرلضمان اإلتاحة الشاملة والتدخل املبكّ 

مل تلك ستك  وتُ . مع االحتياجات والسياقات احملددة للدول األعضاء يتواءمباملنتجات املساعدة على النحو الذي 
يصا حتسني م خص  . وسوف يتيح النموذج املصم  أيضا   إعدادهاب اآلناملنظمة  قومتاالحتياجات،  لتقييماجلهود بأداة 

 يكون ذلك عرب  نقطة وحيدة.ل أن جلميع االحتياجات الوظيفية لألفراد، ويُفض   إتاحة املنتجات املساعدة تلبية  

 المبادرات اإلقليمية والمبادرات المشتركة بين الوكاالت 5.3

جنوب شرق آسيا، وغرب احمليط اهلادئ(، سوف تُنظ م اجتماعات يف تابعة للمنظمة )يف أقاليم عديدة أخرى  .49
ويتعاون . هبدف إذكاء الوعي وتقدمي الدعم للدول األعضاء 2116خالل عام  التكنولوجيات الـُمساِعدة بشأنإقليمية 

ملساندة جهود مجع  جيات الـُمساِعدةالتكنولو  يف جمالمركز املنظمة يف كويب، باليابان، مع مبادرة التعاون العاملي 
ذوي اإلعاقة،  لألطفال التكنولوجيات الـُمساِعدةإتاحة املنظمة مع اليونيسيف لتحسني  تتعاونكما  .نات، ونشرهاالبيّ 

 .ما يف املناطق اليت تسودها الطوارئ والصراعاتالسي  
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 في إقليم شرق المتوسط التكنولوجيات الـُمساِعدةخطة العمل اإلقليمية لزيادة إتاحة . 6

التكنولوجيات ملناقشة خطة العمل املقرتحة لإلقليم، كخطوة أوىل حنو حتسني إتاحة  ةٌ و  دعُ للجنة اإلقليمية م  ا .51
  ء.األعضا الدوليف  الـُمساِعدة

 والتمويل ةالسياس
 الدعم المقدَّم من المنظمة  إجرا ات ينبغي على الدول األعاا  اتخاذها

 سيق مع سائر والتن ،ضمان اضطالع وزارة الصحة بدور قيادي
 الوزارات واجلهات أطراف املصلحة.

 سياسة متكاملة تشمل مجيع اجلهات صاحبة املصلحة هبدف  وضع
على املستوى الوطين  التكنولوجيات الـُمساِعدةحتسني إتاحة 

 ملختلف اجلماعات

  إجياد و/أو تعزيز التمويل الكايف للتكنولوجيا املساعدة، لتجنب
سبيل  ىخصي؛ ومن ذلك علاملدفوعات الكبرية من اجليب الش

و خطط تأمني أ م التمويل الصحي الشاملةظُ املثال نُ 
 .لعافيةاالصحة/

  دعم الدول األعضاء إلعداد سياسات وبرامج وطنية معنية
دراسات حالة عالية اجلودة  إىل استنادا  ، التكنولوجيات الـُمساِعدةب

 . وكافيةوبيانات موثوقة 

 التكنولوجيات الـُمساِعدةإلطار سياسة  إعداد توجيه عملي  

   عن  تيسري تبادل املعلومات، واخلربات، وأفضل املمارسات، فضال
السياسات والربامج  إلعدادإذكاء التعاون بني الدول األعضاء 

 .وضعها حيز التنفيذ، و التكنولوجيات الـُمساِعدةاملعنية ب

 تقدمي اخلدمة
م   إجرا ات ينبغي على الدول األعاا  اتخاذها  من المنظمةالدعم المقدَّ

  األدوات  عرب استحداثتعزيز مجع البيانات على املستوى القطري
والنظم املالئمة لقياس االحتياجات غري املستوفاة، وضمان ختطيط 

  مالئم.اخلدمات على حنو 

  إعداد قوائم وطنية باملنتجات املساعدة ذات األولوية، مبا يتفق مع
 واملوارد املتاحة. ة،احملدد هتااالحتياجات الوطنية، وسياقا

  كأحد املكونات األساسية لنظم   التكنولوجيات الـُمساِعدةإدراج
ص إىل املستوى تقدمي اخلدمات الصحية، من املستوى املتخصّ 

 يل للرعاية الصحية/اجملتمعية.األوّ 

  إدراج املنتجات املساعدة ذات األولوية يف مجيع مراحل التأهب
 حتياجات القائمة سلفا  اال تلبيةللطوارئ واالستجابة هلا لضمان 

 ويف أعقاهبا. ، أثناء الطوارئ ةواملستجدّ 

 ذلك قائمة املنظمة  مبا يف لدول األعضاءل توفري التوجيه العملي
 للمنتجات املساعدة ذات األولوية، وأدوات تقييم االحتياجات،

  .ألفضل املمارسات ومنوذج تقدمي اخلدمة، وأمثلة

 على ملنتجات املساعدة ذات األولوية تقدمي الدعم التقين يف اختيار ا
 مجيع مراحل التأهب للطوارئ واالستجابة هلا.مستوى 

  ،ما يتعلق وحتديدا  تعزيز أنشطة البحث على املستوى اإلقليمي
ة سية لزيادة املعرفة بارتفاع مردوديّ بتنمية القدرات األكادميية واملؤس  

ها ألسر ، واألثر املرتتب على إتاحتالتكنولوجيات الـُمساِعدة
  م.، أو من يقدمون الرعاية هلاألشخاص ذوي اإلعاقات

 املنتجات
 الدعم المقدَّم من المنظمة  إجرا ات ينبغي على الدول األعاا  اتخاذها

 يف ذلك  وضع معايري وطنية للمنتجات املساعدة ذات األولوية، مبا
 اجلودة واملأمونية. متطلبات احلد األدن من تلبية

 تصنيع  من أجلاء آليات وطنية وإقليمية للتعاون والتنسيق إنش
  ية.من املنتجات املساعدة ذات األولو  جمموعة

  تيسري الوصول إىل اتفاق بشأن احلد األدن من املعايري اخلاصة
باملنتجات املساعدة ذات األولوية على املستوى اإلقليمي أو دون 

 اإلقليمي.

 حددة للتصنيعتجات تقدمي التوجيه بشأن اختيار املن
ُ
، وتيسري امل

نقل التكنولوجيا هبدف إنتاج منتجات عالية اجلودة وميسورة 
 التكلفة.

 العاملون
 الدعم المقدَّم من المنظمة  إجرا ات ينبغي على الدول األعاا  اتخاذها

  املنتجات  لتوفري املناسبة والكافيةتنمية املوارد البشرية الوطنية
ة على مجيع مستويات تقدمي اخلدمات املساعدة ذات األولوي

 .مستوى الرعاية الصحية األولّيةما الصحية، السيّ 

  بناء القدرات الوطنية و/أو اإلقليمية لتدريب العاملني على املهن
)على سبيل املثال:  التكنولوجيات الـُمساِعدةصة املرتبطة باملتخصّ 

األطراف االصطناعية، والسمعيات، وفحوصات النظر، والعالج 
 م للنطق والكالم(.قو  مُ ـال

  املوارد البشرية  االحتياجات مندعم الدول األعضاء لتقييم
  .التكنولوجيات الـُمساِعدةالالزمة للعمل يف املهن املرتبطة ب

  توفري التوجيه بشأن تعيني احلد األدن من املعايري الالزمة لتدريب
 كل عرب، وتنظيمهم، التكنولوجيات الـُمساِعدةالعاملني يف جمال 

عاملني يف للم تقدمي اخلدمات الصحية، مبا يف ذلك ظُ ستويات نُ م
 لية.جمال الرعاية الصحية/اجملتمعية األوّ 
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