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  تحسين إتاحة التكنولوجيا المساعدة
  المدير العامتقرير من 

��
��
ــ المجلس التنفيــذينظر ، ٢٠١٨كــانون الثــاني/ ينــاير في   -١ في  ،بعــد المــائــة الثــانيــة واألربعين دورتــه اءأثن

  .٦ق١٤٢م تار القر  اعتمدثم  ١؛التقريرنسخة سابقة من هذا 
  

  الحاجة إلى التكنولوجيا المساعدة
 
تشـــــير إلى المنتجات المســـــاعدة والنظم  ، مجموعة فرعية من التكنولوجيا الصـــــحية،التكنولوجيا المســـاعدة  -٢

والخدمات ذات الصــلة التي يتم اســتحداثها للناس بهدف المحافظة على األداء أو تحســينه وبالتالي تعزيز الرفاهية. 
بموفور الصـــحة واالســـتقاللية  فيها يتمتعون منتجة حياة يعيشـــوا أن وهي ُتَمكِّن المصـــابين بصـــعوبات في األداء من

النخراط في صـــفوف التعليم وســـوق العمل والحياة االجتماعية. ويمكن للتكنولوجيا المســـاعدة أن تقلل والكرامة، مع ا
من الحاجة إلى الخدمات الصـــــــحية وخدمات الدعم الرســـــــمية، والرعاية الطويلة األجل، والعبء الواقع على مقدمي 

جز والمســــــــــنون وســــــــــائر ذوي الحاجة من الرعاية. وبغير التكنولوجيا المســــــــــاعدة، فكثيرًا ما يعاني المصــــــــــابون بالع
  االستبعاد والعزلة والوقوع في براثن الفقر، فيزيد عبء المراضة والعجز.

  
تشـــــــــــمل أي منتج خارجي الغرض األســـــــــــاســـــــــــي منه هو المحافظة على أداء الفرد  المنتجات المســـــــاعدة  -٣

الفرد. وتتضــــــــــمن المنتجات المســــــــــاعدة واســــــــــتقالليته أو تحســــــــــين هذا األداء واالســــــــــتقاللية وبالتالي تعزيز رفاهية 
المتحركــة، والمعينــات الســــــــــــــمعيــة، وُأطر المشــــــــــــــي، والنظــارات، وأدوات تنظيم تنــاول أقراص الــدواء،   الكراســــــــــــــي
، عالوًة على تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصــــــــــــــــاالت المســــــــــــــــاعـــدة مثـــل معينـــات الـــذاكرة، وأجهزة البـــديلـــة  واألرجـــل
ال المعززة والبديلة، والهواتف المصــــــممة خصــــــيصــــــًا. والمنتجات الحاســــــوب المتخصــــــصــــــة، وطرق االتصــــــ  وبرامج

فقدان القدرات األســـــــاســـــــية، وللحد من عواقب تدهور األداء  المســـــــاعدة أدوات أســـــــاســـــــية: للتعويض عن ضـــــــعف/
التكاليف  وللمســــــــــــــاعدة على ترشــــــــــــــيد التدريجي، ولتقليل الحاجة إلى مقدمي الرعاية وٕالى الوقاية األولية والثانوية،

  الصحية وتكاليف المعافاة.
 
شــخص قد يســتفيدون من منتج أو أكثر من المنتجات المســاعدة.  ملياروتَُقدِّر المنظمة أنه يوجد أكثر من   -٤

غالبًا  نحاء العالم، فإن هذا العددأومع شــــيخوخة الســــكان وزيادة معدالت انتشــــار األمراض غير الســــارية في جميع 
، مع احتياج العديد من المســــــنين لمنتجين أو أكثر من المنتجات ٢٠٥٠شــــــخص بحلول عام  ملياريســــــيتجاوز   ما

المســـــــــــــاعدة كلما تقدم بهم العمر. ويتمثل أشـــــــــــــد الناس احتياجًا إلى التكنولوجيا المســـــــــــــاعدة، من بين آخرين، في: 

                                                           
العاشرة، بعد المائة، الجلسة  الثانية واألربعين المحاضر الموجزة للمجلس التنفيذي في دورتهو  ١٤٢/٢١م تانظر الوثيقة    ١

 .(باإلنكليزية) ١، والجلسة الحادية عشرة، الفرع ٣الفرع 
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النفسية بما في ذلك  الصحة راضالمصابين بالعجز، والمسنين، والمصابين باألمراض غير السارية، والمصابين بأم
  الِخرف والتوحد، والمصابين بتدهور األداء التدريجي.

  
بلغ عدد الدول األعضــــــــــــــاء التي صــــــــــــــادقت على اتفاقية األمم المتحدة  ،٢٠١٨شــــــــــــــباط/ فبراير  ١وفي   -٥

والمصــــــــــــــادقة تعني أن تلك . ٢٠٠٦دولة منذ اعتمادها في عام  ١٧٥حقوق األشــــــــــــــخاص ذوي اإلعاقة   بشــــــــــــــأن
المســـــاعدة بتكلفة ميســـــورة وبتعزيز التعاون الدولي بهدف تحقيق هذا األمر  التكنولوجيا ملزمة بضـــــمان إتاحة  الدول

  ).٣٢و ٢٦و ٢٠و ٤(المواد 
  
أقرت الدول األعضاء باألمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة. وتأتي التغطية الصحية  ،٢٠١٥وفي عام   -٦

، ومن )األعمار جميع في وبالرفاهية صـــــــحية عيش بأنماط الجميع تمتع (ضـــــــمان ٣الشـــــــاملة في صـــــــميم الهدف 
ن التغطية الصـــــحية لمنتجات المســـــاعدة جزءًا ال يتجزأ مل اإلتاحة المنصـــــفة والميســـــورة التكلفةالضـــــروري أن تكون 

 الشاملة إذا أردنا بلوغ أهداف التنمية المستدامة.
 
ارتفاع  الوصــــول إلى المنتجات المســــاعدة، بســــبب محتاجين أشــــخاص ١٠لواحد فقط من كل  حُيتاواليوم   -٧

مليون شــخص  ٧٠يحتاج  على ســبيل المثال: ١االفتقار إلى التمويل والتوافر والوعي والعاملين المدربين.و  التكاليف
من  ٪١٠، وال يفي إنتاج المعينات الســمعية ســوى بـــــــــــــــــ ٪١٥-٥ولكن ال يحصــل عليها ســوى  ٢إلى كراٍس متحركة

وعالوًة على ذلــك، ال يحصـــــــــــــــل  ٣من االحتيــاجــات في البلــدان المنخفضـــــــــــــــة الــدخــل. ٪٣العــالميــة و االحتيــاجــات
  النظر األخرى. ضعف تصحيح لى أجهزةمليون شخص مصابون بضعف النظر على نظارات طبية أو ع ٢٠٠

  
وصــــونه بشــــأن وجود منتجات مســــاعدة ميســــورة التكلفة وبأن اســــتخدامها قد  الوعي إذكاء الضــــروري ومن  -٨

يمثل تدخًال ميســــــــــور التكلفة لتقليل عبء المرض والعجز. ومن الضــــــــــروري أن تشــــــــــجع الدول األعضــــــــــاء إدماج 
 خطوة مناطق والمناطق الفرعية والرعاية الصحية األولية باعتبارهاالمنتجات المساعدة في الخدمات على مستوى ال

  الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة. طريق على
  
بشــــــــــــأن اإلعاقة والتنمية  لألمم المتحدة الثامنة والســــــــــــتين للجمعية العامة االجتماع الرفيع المســــــــــــتوىوفي   -٩

المنظمة وضــع وتنســيق مبادرة عالمية لدعم  من)، طلب أصــحاب المصــلحة ٢٠١٣  أيلول/ ســبتمبر ٢٣(نيويورك، 
الدول األعضـــاء في تنفيذ التزاماتها الواردة في اتفاقية األمم المتحدة بشـــأن حقوق األشـــخاص ذوي اإلعاقة من أجل 

)، أنشـــأت األمانة ٢٠١٤تموز/ يوليو  ٤و ٣زيادة إتاحة التكنولوجيا المســـاعدة. وعقب اجتماع اســـتشـــاري (جنيف، 
في مجال التكنولوجيا المســـــــــــــــاعدة بالشــــــــــــــراكة مع المنظمات الدولية، والوكاالت المانحة،  العالمي ونمبادرة التعا

 والمنظمات المهنية، والمؤسسات األكاديمية، وجماعات المستخدمين.
  

                                                           
   ٢٠١٦. جنيف: منظمة الصحة العالمية، صحيفة وقائعالتكنولوجيا المساعدة.    ١
)http://www.who.int/mediacentre/factsheets/assistive-technology/en/ ٢٠١٨شباط/ فبراير  ٢٣، تم االطالع في.(  
جنيف: منظمة الصـــــــــــحة  القليلة الموارد.  المواضـــــــــــع في اليدوية المتحركة الكراســـــــــــي توفير المبادئ التوجيهية بشـــــــــــأن   ٢

  ٢٠٠٨  العالمية؛
http://www.who.int/disabilities/publications/technology/wheelchairguidelines/en 

مليون ُعدل وفقًا لنمو الســــكان  ٦٥). التقدير المحدد في المبادئ التوجيهية والبالغ ٢٠١٨فبراير شــــباط/  ٢٣تم االطالع في 
 في العالم.

   ٢٠١٧صحيفة وقائع. جنيف: منظمة الصحة العالمية،  .الصمم وفقدان السمع    ٣
)http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/en/ ٢٠١٨شباط/ فبراير  ٢٣، تم االطالع في.(  
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واحد أال وهو: تحســــــــــين إتاحة المنتجات المســــــــــاعدة الميســــــــــورة التكلفة العالية  ولهذا التعاون الدولي هدف  -١٠
ــــــــــعلى الصعيد العالمي. وسوف تدعم هذه المبادرة خطة عمالجودة  ـــــــــــ ــــــــــالعالمية بش المنظمةل ـ ـــــــــــ ــــــــــأن العجـ ـــــــــــ ـــــــــــ ز ـ

ـللفت ـ والتي تحث الدول األعضاء على جملة أمور منها وضع سياسات وآليات تمويل ومعايير  ٢٠٢١،١-٢٠١٤  رةـ
 العالميتين العمل وخطة االســـــتراتيجيةالمبادرة أيضـــــًا  دعموت). ٢بهدف زيادة إتاحة التكنولوجيا المســـــاعدة (الغرض 

في  اعتمدتها جمعية الصـــــحة العالمية التاســـــعة والســـــتون التي، ٢٠٢٠-٢٠١٦والصـــــحة للفترة  الشـــــيخوخة بشـــــأن
الوارد في خطة العمل الدول األعضــــــــــــاء إلى جملة أمور منها  ١-٢ويدعو الغرض االســــــــــــتراتيجي  ٢٠١٦.٢ عام

 حياتهم في التحكم من ف "تمكين المســــــنين من الحفاظ على أقصــــــى درجةالمالئمة بهد المســــــاعدة توفير المنتجات
قائمة بالمنتجات المســــاعدة األســــاســــية إلى تقديم المبادرة األمانة  وتدعوقدراتهم".  في الكبير التراجع من الرغم على

  دعمًا لهذا الغرض.
 

 من األمراض غير الســـــــــــــــاريــة ومكــافحتهــا الخــاصـــــــــــــــة بــالوقــايــةويتمثــل الهــدف من خطــة العمــل العــالميــة   -١١
وتالفيه للمراضـــــــة والوفيات  منه الوقاية يمكن الذي العبء في تقليل المنظمةالتي وضـــــــعتها  ٢٠٢٠-٢٠١٣  للفترة

وتلعب التكنولوجيا المساعدة دورًا رئيسيًا في تقليل المراضة والعجز والوقاية  ٣غير السارية.  والعجز نتيجة األمراض
ســــــــــــــبيــل المثــال يخفض انتعــال األحــذيــة العالجيــة معــدالت اإلصــــــــــــــــابــة بقرحــات القــدمين، ممــا يقي   على  منهمــا؛

الكبير الواقع على النظم الصــــــــــــــحيـــة المثقلـــة الكـــاهـــل  العـــبء يقلـــل الطرفين الســــــــــــــفليين ومن ثم بتر  حـــاالت  من
  األمرين. بكال

  
   النفســـــــــــية بالصـــــــــــحة الخاصـــــــــــة الشـــــــــــاملة العمل المســـــــــــاعدة أيضـــــــــــًا في تنفيذ خطة وتســـــــــــهم التكنولوجيا  -١٢
 االجتماعية الحياة التي وضــعتها المنظمة، والســيما في تمكين األشــخاص من المشــاركة في ٢٠٢٠٤-٢٠١٣  فترةلل

  كاملة والعيش في المجتمع. مشاركة
  

 المســـاعدة ســـوف تدعم أنشـــطة األمانة في التصـــدي للعوامل الرئيســـية المســـهمة التكنولوجيا إن زيادة إتاحة  -١٣
الوالدية،  للمرض، بما في ذلك حوادث المرور على الطرق، والعنف والصــــــــــــــراعات، والعيوب العالمي في العبء

حاالت  عدد بورولي، والعدوى بفيروس زيكا، مثلما حدث في الزيادة األخيرة في وشــــــــــــــلل األطفال، والجذام، وقرحة
  باريه. -الرأس ومتالزمة غيان  صغر

  
  التكنولوجيا المساعدة تأثير

  
يتجاوز تأثير التكنولوجيا المســــاعدة بكثير الفوائد التي تعود بها الصــــحة والرفاهية على آحاد المســــتخدمين   -١٤

وأسرهم. إذ إن لها أيضًا فوائد اجتماعية اقتصادية، بخفض التكاليف المباشرة المتعلقة بالصحة والمعافاة (من قبيل 
إنتاجية ويحفز النمو  أعلى عاملة قوى و اإلعانات الرســــــمية)، مما يســــــفر عن توافرتكاليف دخول المســــــتشــــــفيات أ

 :وفيما يلي بعض األمثلة على ذلكاالقتصادي. 
  

  ،يؤدي اســـــتعمال صـــــغار األطفال للمعينات الســـــمعية اســـــتعماًال مالئمًا إلى تحســـــين المهارات اللغوية
 .ي فرص االلتحاق بالتعليم والتوظيفودونها يعاني المصابون بفقدان السمع محدودية شديدة ف

                                                           
  .٣الملحق و   ٧-٦٧ج ص عالقرار  ،١سجالت/ /٦٧/٢٠١٤ج ص عانظر الوثيقة    ١
  .١الملحق و  ٣-٦٩ج ص عالقرار  ،١سجالت/ /٦٩/٢٠١٦ج ص عانظر الوثيقة    ٢
  .٤الملحق و  ١٠-٦٦ج ص عالقرار ، ١سجالت/ /٦٦/٢٠١٣ج ص عانظر الوثيقة    ٣
  .٣الملحق و  ٨-٦٦ج ص عالقرار ، ١سجالت/ /٦٦/٢٠١٣ج ص عانظر الوثيقة    ٤
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  تزيد الكراسي المتحركة المناسبة من الوصول إلى التعليم والتوظيف، ويقلل استخدامها تكاليف الرعاية
 ١.الصحية بفضل انخفاض مخاطر اإلصابة بقرح الفراش وتقلص العضالت

 الممكن أن تنخفض مخاطر حوادث الســـــــــــقوط لدى المســـــــــــنين بفضـــــــــــل التدابير العالجية لتدهور  من
  ٢.ة، بما في ذلك ضعف النظر والسمع والقدرة على الحركةساسيالقدرات األ

  
ن المســنين من االســتمرار في العيش في منازلهم وأن تؤخر الحاجة أن تمكّ المســاعدة من شــأن التكنولوجيا   -١٥

 الطويلة األجل أو تمنعها.إلى الرعاية 
  

  التحديات في إتاحة التكنولوجيا المساعدة
  

البيِّنات الالزمة التي تثبت بشـــــــــكل تجريبي االحتياجات غير الملباة على  ٣التقرير العالمي عن العجزقدم   -١٦
حصـــــــــولهم على  الصـــــــــعيد العالمي من التكنولوجيا المســـــــــاعدة من جميع األنواع. فكثير من الناس يقل، أو ينعدم،

البلدان المرتفعة الدخل. وٕاذا توافرت هذه  بعض المنتجات المساعدة األساسية من قبيل المعينات السمعية، حتى في
قديرات إلى نســــــــب مرتفعة المنتجات المســــــــاعدة، يهمل المســــــــتخدمون نســــــــبة كبيرة منها بشــــــــكل مذهل (تصــــــــل الت

  ويرد فيما يلي توضيح لهذه التحديات. ).٪٧٥ تبلغ
  

يركز ال ومنا هذا، كان معظم البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا المســــــــــــــاعدة حتى ي. والتطوير البحث  -١٧
حة إلى توجيه البحث لّ الســــــياقات المرتفعة الدخل تحديدًا. وثمة حاجة مُ  إال يخصال على المنتجات المســــــاعدة و إال 

ياقات حول العالم، وزيادة التركيز على القوى العاملة وتقديم  والتطوير الحتياجات مختلف المســــــــــــــتخدمين والســــــــــــــ
 لذلك أن يكّمل. وينبغي ، واالســــــــــــــتثمار فيهاالروبوتات والمنتجات المســــــــــــــاعدة المتقدمةاالهتمام ب يزدادالخدمات. و 

نتقص يوأال  أمام الجميع، الجهود المبذولة لضـــمان إتاحة المنتجات المســـاعدة األســـاســـية ذات التكنولوجيا البســـيطة
جهود بما في ذلك تلك التي تُبذل في ســــــبيل اســــــتحداث منتجات جديدة وتلك التي تســــــتهدف زيادة قاعدة من هذه ال

البيانات الخاصــــة بفّعالية ما هو قائم بالفعل من المنتجات المســــاعدة األســــاســــية ذات التكنولوجيا البســــيطة، بما في 
  .أثر كل منها وأثر مستويات التكلفةذلك 

  
ال يوجد تنظيم وٕاشــــراف كافيان ويلزم على البلدان أن تعتمد آليات تنظيمية لضــــمان أن  .المعايير والتنظيم  -١٨

وأنها مأمونة وفّعالة. وفيما يتعلق ببعض  المالئمةالمنتجات المســـــــــاعدة المطروحة في الســـــــــوق تســـــــــتوفي المعايير 
عة الدخل تحديدًا. وثمة حاجة المنتجات المســاعدة، ال يوجد إال معايير دولية وعادة ما تكون خاصــة بالبيئات المرتف

لمعايير يئات الريفية. وثمة حاجة مماثلة إلى امعايير الجودة والمأمونية التي تالئم مختلف البيئات، والســـــيما البإلى 
  ).٢٢الخاصة بتقديم الخدمات (انظر الفقرة 

  

                                                           
منظمة الصــــــــــــحة  جنيف:القليلة الموارد.  المواضــــــــــــع في اليدوية المتحركة الكراســــــــــــي المبادئ التوجيهية بشــــــــــــأن توفير   ١

تم ، /http://www.who.int/disabilities/publications/technology/wheelchairguidelines/en( ٢٠٠٨  ؛العـــالميـــة
  .)٢٠١٨براير شباط/ ف ٢٣االطالع في 

  ٢٠١٥التقرير العالمي حول الشيخوخة والصحة. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛    ٢
)http://www.who.int/ageing/events/world-report-2015-launch/en/ ، ٢٠١٨شباط/ فبراير  ٢٣تم االطالع في(.  
  .٢٠١١؛ منظمة الصحة العالمية جنيف:العجز.  عن العالمي التقرير   ٣
)http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/ ، ٢٠١٨شباط/ فبراير  ٢٣تم االطالع في(.  
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. بعض التحديات اســــــــــتدامتهو  هوكمياتمن حيث جودته المنتجات المســــــــــاعدة  تصــــــــــنيع يواجه. التصــــــنيع  -١٩
صـــّنع المنتجات المســـاعدة باســـتخدام قطع ال يمكن تبديلها يتوافر تصـــميم المنتجات المالئم للســـياق. وغالبًا ما تُ   وال

هجر هذه محليًا، مثل بطاريات معينات الســــــــــــــمع وٕاطارات الكراســــــــــــــي المتحركة. ويســــــــــــــهم ذلك في زيادة معدالت 
  دة باستخدام قطع يمكن إصالحها وصيانتها وتبديلها محليًا.يلزم أن ُتصّنع المنتجات المساعالمنتجات. ف

  
بشــــأن طيف المنتجات  يفتقر مقدمو الخدمات ومســــتخدموها إلى الوعي. د التكاليفاالختيار والتســـعير ورّ   -٢٠

المتاحة وفوائدها. وتقتضــــــــــي إتاحة التكنولوجيا المســــــــــاعدة الميســــــــــورة التكلفة التزامًا حكوميًا بتوفير التمويل الكافي 
شـــــــــــــكل عبئًا على يارتفاع معدالت اإلنفاق من األموال الخاصـــــــــــــة والذي ذلك إلى  توافروالمســـــــــــــتدام. ويؤدي عدم 

إلى االعتماد على  في كثير من األحيان ن من شـــــــرائح المجتمع الفقيرةالمســـــــتخدمين وأســـــــرهم. ويضـــــــطر المواطنو 
كميات كبيرة من المنتجات المنخفضة الجودة أو توزيع تتضمن غالبًا  التيالتبرعات أو خدمات المؤسسات الخيرية 

  .حلياً صيانتها أو إصالحها أو تبديلها م وتتعذر، ةللبيئم أو مالئمة بالنسبة للمستخدِ غير الالمستعملة، 
  

ال يوجد نظام شــامل واســع النطاق أو نظام وطني لشــراء المنتجات المســاعدة في  .واإلمدادات المشــتريات  -٢١
العديد من البلدان ولذا فإن طائفة محدودة من المســـــتخدمين يســـــتفيدون من طيف محدود من هذه المنتجات. وكثيرًا 

، بما في ذلك البطاريات، الغيارتأمين إمدادات ُيعّول عليها من المنتجات المســـــاعدة وقطع  توجد صـــــعوبات فيما 
بسبب المشكالت المتعلقة بالتمويل أو اللوجيستيات أو الجمارك والرسوم. وثمة حاجة إلى التنسيق والشراء بكميات 

الُنظم  وٕانشــــــــــاءتخطيط الطويل األجل اإلعفاء من رســــــــــوم االســــــــــتيراد، من أجل الحد من التكاليف. ويلزم الكبيرة، و 
  .الغيارالمستدامة لتأمين إمدادات يعّول عليها من المنتجات المساعدة وقطع 

  
المساعدة  المنتجات معايير توفر إرشادات بشأن العناصر األساسية لخدمات يلزم وضع. الخدمات تقديم  -٢٢

ما تتاح دون تقييم أو وصـــــــــفة أو قياس أو تدريب للمســـــــــتخدم أو آلية للمتابعة  الجيدة. فالمنتجات المســـــــــاعدة عادةً 
ســـاســـية في تقديم الخدمات، وينبغي أن تتبع المبادئ الجامعة للخدمات أوالصـــيانة واإلصـــالح. وُتعد هذه العناصـــر 

ه الخطوات الرئيسية هذ ٕاذا لم تتحقق. و بأكملها ممن أجل تلبية احتياجات المستخدِ  ١الصحية التي تركز على الناس
ضــــــــررًا بدنيًا، وتؤدي هذه  تســــــــببأو  ،ُتهجرأو ، ســــــــتكون في الغالب عديمة الفائدة منتجات المســــــــاعدةهذه ال فإن

على جميع مســــتويات  عدد كاف من العامليناالحتماالت جميعها إلى تكاليف إضــــافية للرعاية الصــــحية. وال يوجد 
المنتجات المســاعدة. وحيثما يســتطيع الناس الحصــول  لتوفيررف والمهارات الالزمة النظام الصــحي يتمتعون بالمعا

 منعزلةما تكون  على المنتجات المســاعدة عن طريق ُنظم الرعاية الصــحية أو االجتماعية، فإن هذه الخدمات عادةً 
مختلفة، وتلك ســـلســـلة من إلى حضـــور مواعيد عديدة في مواقع  في كثير من األحيانويضـــطر المواطنون  ومجزأة.

األحداث مكلفة وتضــــــــــــــيف إلى العبء الواقع على مقدمي الرعاية وعلى الميزانيات الصــــــــــــــحية وميزانيات الرعاية 
  االجتماعية.

  
. عادة ما تنشأ طفرة في الطلب على المنتجات المساعدة أثناء الطوارئ الصحية وبعدها، الصحية الطوارئ  -٢٣

الكوارث الطبيعية أو النزاع، فاألشـــخاص الذين كانت لديهم احتياجات ســـابقة عن  ناجمة أكانت هذه الطوارئســـواء 
للمنتجات المســــــــــــــاعدة يفقدون هذه المنتجات أثناء الطوارئ ويحتاج العديد من األشــــــــــــــخاص المصــــــــــــــابين إلى هذه 

ارئ الصــــــــحية. ) في حاالت الطو ٢٠وعادة ما يتفاقم الوضــــــــع المتعلق بالتبرعات (انظر الفقرة المنتجات ألول مرة. 
ومن شـــأن إدماج توفير المنتجات المســـاعدة في تخطيط االســـتجابة للطوارئ وبرامجها أن ييســـر الخروج المبكر من 
المســـــــتشـــــــفيات ويقي من الزيادة المفرطة في المراضـــــــة. ويلزم أن تكون المنتجات مالئمة للبيئة وأن توضـــــــع آليات 

                                                           
 .٦٩/٣٩انظر الوثيقة ج   ١
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آليات التنســـيق الوثيقة لضـــمان شـــراء المنتجات  يلزم وضـــع. كما لمتابعة والصـــيانة واإلصـــالح أو أن ُيعاد إنشـــاؤهال
  المساعدة وتوفيرها على النحو المالئم.

  
 تحسين اإلتاحة: استجابة األمانة

 
ســــــنوات عديدة من الخبرة في العمل مع البلدان من أجل جعل المنتجات الصــــــحية ميســــــورة ب تتمتع األمانة  -٢٤

وضــــــــــــــع والســــــــــــــيما من خالل وضــــــــــــــع القواعد والمعايير، والعمل على تعزيز القدرات التنظيمية، و  ،التكلفة ومتاحة
تركيز  هذه الخبرة صــاغتوقد  اســتراتيجيات الشــراء واإلرشــادات بشــأن الســياســات، بما في ذلك التســعير واالختيار.

النحو   مترابطة فيما بينها (على مكونات ةمبادرة التعاون العالمي في مجال التكنولوجيا المساعدة لينصب على أربع
  المفصل أدناه) ضمن إطار التغطية الصحية الشاملة.

  
  السياسة

 
من أجل بناًء على طلبها لدول األعضـــــــــــاء التقني إلى االدعم  على وضـــــــــــع األدوات وتقديم األمانة تعكف  -٢٥

. ويجري إعداد إطار لســـــياســـــة والتأهيلوطنية للتكنولوجيا المســـــاعدة  وســـــياســـــات وخطط اســـــتراتيجية وضـــــع برامج
 . وســـــوف يتضـــــمن اإلطارالجيدة التكنولوجيا المســـــاعدة بهدف دعم هذه العملية، مع وجود أمثلة على الممارســـــات

لتمويــل، مثــل برامج التــأمين الصــــــــــــــحي وتــأمين الرعــايــة ل ونمــاذج مجموعــة أدوات لتقييم التكنولوجيــا المســــــــــــــــاعــدة
لخدمات واإلتاحة الشــاملة. وســوف يتضــمن أيضــًا إرشــادات بشــأن تنفيذ االجتماعية، بهدف ضــمان اســتدامة تقديم ا

 قائمة المنتجات المساعدة ذات األولوية، والحد األدنى من المعايير، والتدريب المالئم، وتقديم الخدمات.
  

  المنتجات 
 

في اجتماع جانبي أثناء انعقاد جمعية الصــــحة العالمية  قائمة المنتجات المســــاعدة ذات األولويةاســــتهلت و   -٢٦
ليســت قائمة حصــرية، وٕانما تســتهدف  وقائمة المنتجات المســاعدة ذات األولوية ٢٠١٦.١التاســعة والســتين في عام 

قائمة وطنية للمنتجات المســـــــــاعدة ذات األولوية حســـــــــب  وضـــــــــع تزويد الدول األعضـــــــــاء بنموذج يتم في ضـــــــــوئه
 ية والموارد المتاحة، وقد ُوضعت على منوال قائمة المنظمة النموذجية لألدوية األساسية.االحتياجات الوطن

  
المساعدة لتوفير اإلرشادات للدول األعضاء بشأن شراء المنتجات وتعكف األمانة على إعداد دليل لشراء   -٢٧

قائمة المنتجات المســـــــــــاعدة ذات األولوية.  فيمدرجة ال، بما في ذلك المواصـــــــــــفات التقنية للمنتجات المنتجاتهذه 
 لتعزيز القدرات التنظيمية واختيار المنتجات وشــــــرائها على طلبها وســــــوف تقدم األمانة الدعم للدول األعضــــــاء بناءً 

  أو اإلقليمي. َتقصِّي الفرص المحتملة للتصنيع على المستوى المحلي و/و 
  

ألفرقة الطبية المعنية بالطوارئ تشــــمل إرشــــادات بشــــأن طيف المنتجات المســــاعدة لمعايير ت األمانة نشــــر   -٢٨
التي ينبغي أن توفرها هذه األفرقة. وســـــوف ُينشـــــر المزيد من اإلرشـــــادات في القريب العاجل بشـــــأن تنســـــيق شـــــراء 

  االستجابة للطوارئ. إطار المنتجات المساعدة وتوفيرها في
  
  

                                                           
   ٢٠١٦قائمة المنتجات المساعدة ذات األولوية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛    ١
)http://who.int/phi/implementation/assistive_technology/EMP_PHI_2016.01/en/ ـــــــاط/  ٢٣، تـــم االطـــالع فـــي شـــــــــــــــــب
 ).٢٠١٨ برايرف
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  العاملون
 

لدعم للدول األعضـــــــاء في بناء قدرات القوى العاملة الصـــــــحية بتلك الدول من خالل ســـــــوف تقدم األمانة ا  -٢٩
. والهدف من ذلك هو توســـــــــــــيع نطاق مجموعة مهارات العاملين ذات األولوية المســـــــــــــاعدة للمنتجاتحزمة تدريبية 

) ُبغية توفير مجموعة والصـــحة المجتمعية، تمريضوالالصـــحيين الحاليين (بما في ذلك العاملين في إعادة التأهيل، 
من المنتجات المســاعدة األســاســية على مســتوى الرعاية الصــحية األولية أو الرعاية الصــحية على مســتوى المجتمع 
 المحلي. أما بالنســــبة للمنتجات المســــاعدة التي تســــتلزم تدريبًا متخصــــصــــًا (من قبيل البديالت أو النظارات لحاالت

ي الفرص المحتملة لزيادة  ءً ضــــــعاف النظر)، فســــــوف تعمل األمانة مع الدول األعضــــــاء بنا على طلبها في َتقصــــــِّ
  أو اإلقليمي. قدرات التدريب المتخصص على المستوى المحلي و/

  

  تقديم الخدمات
 

بما  الخاصــة بالمنتجات المســاعدة ســوف تنشــر األمانة إرشــادات بشــأن النماذج االبتكارية لتقديم الخدمات  -٣٠
شــــتى أنحاء العالم. وتشــــمل العناصــــر األســــاســــية دمج تقديم الخدمات  منفي ذلك األمثلة على الممارســــات الجيدة 

شــــبكة من مراكز اإلحالة المتخصــــصــــة مربوطة بالبنية  الخاصــــة بالمنتجات المســــاعدة في الُنظم الصــــحية، وٕانشــــاء
ن معظم األشخاص من الحصول على المنتجات المساعدة . فمن شأن ذلك أن يمكّ التحتية للرعاية الصحية األولية

لمبكر. وســـــــوف تقدم اإلتاحة الشـــــــاملة والتدخل ا الحتياجاتهم الوظيفية من مركز وحيد ومن شـــــــأنه أيضـــــــًا أن يدعم
على طلبها من أجل وضع نموذج لتقديم الخدمات المتعلقة بالمنتجات المساعدة  لدول األعضاء بناءً لاألمانة الدعم 

  أنسب ما يكون لالحتياجات المحددة لتلك الدول.
  

مبادرات لتعزيز خدمات  على إعداد األمانة تعكفالمنتجات المســــاعدة، ب م الخدمات الخاصــــةلتقديودعمًا   -٣١
النحو المالئم. وتشـــمل هذه المنتجات وقياســـها واســـتخدامها على  بعض ن تقييمالتي ُتعد جزءًا ال يتجزأ م -التأهيل 

الســـــــياســـــــات، والتخطيط االســـــــتراتيجي، والرصـــــــد والتقييم. والحوارات الخاصـــــــة بالمبادرات أداة لتقييم حالة التأهيل، 
تقديم  نماذجوضـــــــع القوى العاملة المعنية بالتأهيل و  تطوير قدراتويجري أيضـــــــًا إعداد المنجزات المســـــــتهدفة لدعم 

  الخدمات.
  
  

  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 
  .٦ق١٤٢م تالذي يوصي به المجلس التنفيذي في القرار اعتماد مشروع القرار إلى  ةمدعو  جمعية الصحة  -٣٢
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