
 
  
  
  
  
  

  ٦ق١٤٢ت  م    بعد المائة األربعونالثانية و الدورة 
  ٢٠١٨ يناير/ كانون الثاني ٢٦

  EB142.R6    من جدول األعمال ٥-٤البند 
  
  
  

  تحسين إتاحة التكنولوجيات المساعدة
  
 

 المجلس التنفيذي،

  ١التكنولوجيات المساعدة،تحسين إتاحة التقرير الخاص ب بعد أن نظر في

 جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين باعتماد القرار التالي: يوصي

 جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعون،

إذ تــرى أن هنــاك مليــار شــخص يحتــاجون إلــى التكنولوجيــات المســاعدة وأنــه مــع شــيخوخة ســكان 
هذا العدد إلى أكثر من ملياري شخص بحلول  دادانتشار األمراض غير السارية، سيز  العالم وارتفاع معدل

 ٢؛٢٠٥٠عام 

ــــــات المســــــاعدة تُ  ــــــن مــــــن إدمــــــاج األشــــــخاصوٕاذ تالحــــــظ أن التكنولوجي ــــــ المصــــــابين مّك العجز ب
ة، ومــــن المراضــــة المشــــترك حــــاالت والمجموعــــات الســــكانية المســــنة واألشــــخاص المصــــابين بالعديــــد مــــن

المجتمع بما فـي ذلـك الميـدان السياسـي  ميادينشاركتهم في األسرة والمجتمع المحلي وجميع مساهمتهم وم
 ؛واالقتصادي واالجتماعي

 يتمكنون مـن الحصـول عليهـا، ممن يحتاجون إلى التكنولوجيات المساعدة ال ٪٩٠وٕاذ ُتذّكر بأن 
ـــ وأن ذلـــك يخّلـــف آثـــارًا ســـلبية كبيـــرة ـــيم األفـــراد وُس وصـــحتهم وعـــافيتهم وعلـــى األســـر بل عيشـــهم علـــى تعل

 ١والمجتمعات المحلية والمجتمعات عمومًا؛

وهدفها األسـمى الـذي يرمـي إلـى "عـدم تـرك  ٢٠٣٠بخطة التنمية المستدامة لعام أيضًا وٕاذ ُتذّكر 
  ؛أي أحد خلف الركب"

ــــّر بــــأن إدراج التكنولوجيــــات المســــاعدة  ــــنظم الصــــحية بمــــا يتماشــــى مــــع األولويــــات وٕاذ تُق فــــي ال
ـــدم صـــوب ضـــروري إلالســـياقات الوطنيـــة، أمـــر و  ـــة فـــي  ةالُمحـــّدد تحقيـــق الغايـــاتحـــراز التق أهـــداف التنمي

المســـــتدامة المتعلقـــــة بالتغطيـــــة الصـــــحية الشـــــاملة، والتعلـــــيم الجيـــــد الشـــــامل للجميـــــع والمنصـــــف، والنمـــــو 
 عـــدم مـــن والحـــد للجميـــع، الالئــق والعمـــل والمنـــتج الكامـــل والتوظيــف والمســـتدام، للجميـــع الشـــامل االقتصــادي

واالقتصادي والسياسي للجميع وتعزيزه، وجْعل  االجتماعي اإلدماج بتمكين بينها وفيما البلدان داخل المساواة
                                                      

 .١٤٢/٢١م تالوثيقة    ١
 .٢٠١١منظمة الصحة العالمية، البنك الدولي. التقرير العالمي عن العجز. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛    ٢
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 بل اســتفادة الجميــع مــن مســاحاتالمــدن والمســتوطنات البشــرية شــاملة للجميــع وآمنــة ومســتدامة، وتــوفير ُســ
 بالعجز؛ المصابين األشخاص والسيما إليها الوصول ويمكن للجميع وشاملة آمنة عامة وأماكن خضراء

دولــة  ١٧٥وٕاذ تُــذّكر باتفاقيــة األمــم المتحــدة بشــأن حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة التــي التزمــت   
بضـــــمان إتاحـــــة التكنولوجيـــــات المســـــاعدة الجيـــــدة بتكلفـــــة ميســـــورة  ،بـــــين جملـــــة أمـــــور ،عضـــــوًا بموجبهـــــا

)، دعمـــًا للجهـــود الوطنيـــة الراميـــة إلـــى ٣٢و ٢٦و ٢٠و ٤) وبتعزيـــز التعـــاون الـــدولي (المـــواد ٢٠ (المـــادة
 تحقيق الغرض من االتفاقية وأهدافها؛

وٕاذ تؤكـــد ضـــرورة اّتبـــاع نهـــج شـــامل ومســـتدام ومتعـــدد القطاعـــات لتحســـين إتاحـــة التكنولوجيـــات 
يدين المساعدة التي تفي بمعايير المأمونية والجودة التي تنص عليها اللوائح الوطنيـة والدوليـة، علـى الصـع

 الوطني ودون الوطني؛

ـــــــــــــــــــالقرارات  ـــــــــــــــــــذّكر ب  ٤-٦٦ج ص ع) و٢٠١٤( ٧-٦٧ج ص ع) و٢٠١٦( ٣-٦٩ج ص عوٕاذ ُت
التـــي تـــدعو فيهـــا جمعيـــة الصـــحة الـــدول األعضـــاء بالترتيـــب وبـــين  )٢٠١٧( ١٣-٧٠ج ص عو) ٢٠١٣(

عجز المســـنين واألشـــخاص المصـــابين بـــال أمـــامجملـــة أمـــور، إلـــى تحســـين إتاحـــة التكنولوجيـــات المســـاعدة 
 واألشخاص المصابين بفقدان البصر أو السمع؛

اللجنة اإلقليمية لشرق المتوسط التابعة للمنظمة إلى المجلـس  الذي قدمتهوٕاذ تحيط علمًا بالطلب 
بشــأن تحســين إتاحــة التكنولوجيــات المســاعدة، بــإدراج ) ٢٠١٦( ٣ -/ق٦٣التنفيــذي فــي القــرار ش م/ل إ

 ،الصحةد جدول أعمال جمعية التكنولوجيات المساعدة كبند من بنو 

  على ما يلي: ١الدول األعضاء تحث  -١

حسـب االقتضـاء، مـن أجـل تحسـين إتاحـة  ،وضع السياسات والبـرامج وتنفيـذها وتعزيزهـا  )١(
 التكنولوجيات المساعدة في إطار التغطية الشاملة بالخدمات الصحية و/ أو االجتماعية؛

ــــة والمدربــــة الالزمــــة لتقــــديم المنتجــــات المســــاعدة ضــــمان تــــوافر المــــوارد البشــــرية   )٢( الكافي
 وصيانتها، على جميع مستويات تقديم الخدمات الصحية واالجتماعية؛

ضـــمان إمكانيـــة حصـــول مســـتخدمي التكنولوجيـــات المســـاعدة ومـــزوديهم بالرعايـــة علـــى   )٣(
 أنسب المنتجات المساعدة واستخدامهم لها على نحو من المأمونية والفّعالية؛

 إعـــداد قائمـــةالقيـــام، عنـــد االقتضـــاء وباالســـتناد إلـــى االحتياجـــات والســـياقات الوطنيـــة، ب  )٤(
للمنتجــات المســـاعدة ذات األولويـــة الميســـورة التكلفـــة وذات المـــردود التـــي تفـــي بالحـــد األدنـــى مـــن 

 معايير الجودة والمأمونية، باالستناد إلى قائمة المنظمة للمنتجات المساعدة ذات األولوية؛

تعزيز البحـث والتطـوير واالبتكـار وتصـميم المنتجـات أو االسـتثمار فـي ذلـك، فـي سـبيل   )٥(
جعــل المنتجــات المســاعدة الموجــودة بالفعــل ميســورة التكلفــة، وفــي ســبيل تطــوير جيــل جديــد مــن 
المنتجـــات بمـــا فـــي ذلـــك التكنولوجيـــات المســـاعدة الرفيعـــة المســـتوى أو المتقدمـــة، باالســـتفادة مـــن 

عـــام ومـــن التكنولوجيـــات الجديـــدة المســـّندة بالبّينـــات، مـــن خـــالل الشـــراكة مـــع األوســـاط التصــميم ال
األكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، والشراكة بصفة خاصـة مـع األشـخاص المصـابين بـالعجز 

 حسب االقتضاء؛ ،والمسنين والمنظمات الممثلة لهم والقطاع الخاص
                                                      

 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.    ١
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علـى صـناعة المنتجـات المسـاعدة ذات األولويـة  تشجيع التعاون الـدولي و/ أو اإلقليمـي  )٦(
 وشرائها وتوريدها، وضمان بقاء هذه المنتجات ميسورة التكلفة ومتاحة عبر الحدود؛

جمــع البيانــات الســكانية المتعلقــة باالحتياجــات الصــحية واالحتياجــات الخاصــة بالرعايــة   )٧(
ات المســـاعدة، فـــي ســـبيل وضـــع الطويلـــة األجـــل، بمـــا فـــي تلـــك التـــي يمكـــن أن تلبيهـــا التكنولوجيـــ

 االستراتيجيات والسياسات والبرامج الشاملة المسّندة بالبّينات؛

االستثمار في تهيئة البيئات الشاملة للجميع والخاليـة مـن العوائـق وتعزيزهـا حتـى يتسـنى   )٨(
، لجميع األشخاص الذين يحتاجون إلى التكنولوجيات المساعدة االستفادة منها على الوجه األمثل

 كي يعيشوا حياة مستقلة وآمنة ويشاركوا مشاركة كاملة في جميع نواحي الحياة؛

تعزيـــز إدراج المنتجـــات المســـاعدة ذات األولويـــة والبيئـــات الشـــاملة للجميـــع والخاليـــة مـــن   )٩(
 العوائق في برامج التأهب واالستجابة للطوارئ؛

 المدير العام ما يلي: من تطلب  -٢

فـي بفعاليـة التكنولوجيات المساعدة إتاحة عن  ،٢٠٢١بحلول عام ، إعداد تقرير عالمي  )١(
نهــــج متكامــــل، باالســــتناد إلــــى أفضــــل البّينــــات العلميــــة والخبــــرات الدوليــــة المتاحــــة اتبــــاع ســــياق 

بمشاركة جميع الوحدات المعنية في األمانـة وبالتعـاون مـع جميـع أصـحاب المصـلحة المعنيـين، و 
 ء فريق خبراء استشاري في حدود الموارد المتاحة، لهذا الغرض؛مكانية إنشاإيالء االهتمام إلمع 

تقديم ما يلزم من الـدعم التقنـي والـدعم لبنـاء القـدرات إلـى الـدول األعضـاء، بمـا يتماشـى   )٢(
وضـــع السياســـات والبـــرامج الوطنيـــة الخاصـــة بالتكنولوجيـــات  مـــن أجـــلمـــع األولويـــات الوطنيـــة، 

الشــراء والتمويــل، والتنظــيم، والتــدريب فــي مجــال الخــدمات المســاعدة، بمــا فــي ذلــك فيمــا يتعلــق ب
الصـــحية واالجتماعيـــة، وتقـــديم الخـــدمات علـــى النحـــو المالئـــم، وتهيئـــة البيئـــات الشـــاملة للجميـــع 

 والخالية من العوائق؛

تقـــديم الـــدعم التقنـــي والـــدعم لبنـــاء القـــدرات إلـــى البلـــدان، بنـــاًء علـــى طلبهـــا، لتقيـــيم مـــدى   )٣(
 شـبكات إقليميـة أو دون إقليميـة لتصـنيع التكنولوجيـات المسـاعدة وشـرائها وتوريـدهاإمكانية إنشـاء 

 ؛ومنصات التعاون

ــدنيا للمنتجــات والخــدمات   )٤( المســاهمة والمشــاركة حســب االقتضــاء فــي تحديــد المعــايير ال
 ها؛المساعدة ذات األولوية من أجل تعزيز مأمونيتها وجودتها وفّعاليتها من حيث التكلفة ومالءمت

العالميــــة تقريـــر عـــن التقـــدم الُمحـــرز فـــي تنفيـــذ هـــذا القـــرار إلـــى جمعيـــة الصـــحة  تقـــديم  )٥(
تقريــــر كــــل أربــــع ســــنوات إلــــى جمعيــــة الصــــحة حتــــى  تقــــديمالخامســــة والســــبعين، ثــــم بعــــد ذلــــك 

 .٢٠٣٠ عام
  

٢٠١٨كانون الثاني/ يناير  ٢٦، العاشرةالجلسة   

١٠/ المحاضر الموجزة/١٤٢م ت  
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