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يتعـرض المصـابون قـد رهنـًا بفئـة الفـرد ومكانـه . مـن عامـة السـكانتدهور صحة المصابين بالعجز أكثـر   -٥
وظروف اإلصابة بحاالت مراضة مشتركة و  توقيهاظروف ثانوية يمكن سواهم لخطر المعاناة من  منبالعجز أكثر 

ترتفـــع بـــين المصـــابين معـــدالت الســـلوكيات الخطـــرة  بعـــض الدراســـات أنأيضـــًا أظهـــرت و  .ســـنمرتبطـــة بالصـــحية 
كمـا ترتفــع بيـنهم خطـورة التعــرض  ،البـدنيالخمـول والعـادات الغذائيـة الســيئة، و  ممارســاتال، و مثـل التـدخينبـالعجز، 
عــن أن نصــف المصــابين بــالعجز الــذي أجرتــه المنظمــة النقــاب تحليــل المســح الصــحي العــالمي ويكشــف للعنــف. 

ويتضــاعف إلــى أكثــر مــن  ١.بالمقارنــة مــع ثلــثهم مــن غيــر المصــابين بــالعجزالرعايــة الصــحية يســتطيع تــأمين  ال
مهــارات مقــدمي الرعايــة الصــحية "غيــر كافيــة لتلبيــة  هــم يــرون أنأنمــرتين احتمــال إبــالغ المصــابين بــالعجز عــن 

الرعايــة الصــحية، ، وٕالــى أكثــر مــن ثــالث مــرات احتمــال إبالغهــم عــن الحرمــان مّمــا يلــزمهم مــن خــدمات احتياجــاتهم
خــدمات كثيــرة ال تلبيهــا حتياجــات وثمــة امعاملــة ســيئة. التعــرض لاحتمــال إبالغهــم عــن  أربــع مــراتٕالــى أكثــر مــن و 

تقــع فــي جنــوب أفريقيــا أن نســبة األفــراد الــذين بلــدان أربعــة مــن المســتمدة بيانــات وُرِئــي مــثًال مــن الإعــادة التأهيــل. 
ن ونســبة الــذين يتلقــو  ؛حصــراً ٪ ٥٥و ٢٦يحصــلون علــى مــا يلــزمهم مــن خــدمات إعــادة التأهيــل الطبــي تتــراوح بــين 

نسبة مـن يحصـلون مـنهم علـى مـا يلـزمهم مـن و فقط؛  ٪٣٧و ١٧منهم ما يلزمهم من الوسائل المساعدة تتراوح بين 
مـن الخـدمات هـذه االحتياجـات أن يـؤدي التقصـير فـي تلبيـة  يمكـنال غيـر. و  ٪٢٤و ٥خدمات الرعاية تتراوح بـين 

معانـاتهم الصـحي العـام، و  هموضـع دهورومنهـا تـ، حصائل رديئـة للمعـوقينإلى  وسائل المساعدة)توفير ال ها(بما في
ورقــودهم صــعوبات فــي المشـاركة فــي األنشــطة العاديــة، ومــواجهتهم ، عمــالالمهـام أو األنهوضــهم بمشــاكل فــي مـن 

  نوعية الحياة.تدني ، و يات وتواتر دخولهم إليهالفترة أطول في المستشف
  
التـي واألسـر  يعـاني المصـابون بـالعجز. نالمتعـافيمـن بين المصابين بالعجز أكثر ارتفاع معدالت الفقر   -٦

 ،انعــدام األمــن الغــذائيومنهــا  –مــن ســواهم فــي المتوســط معــدالت أعلــى مــن مشــاكل الحرمــان ب معوقــاً  لــديها فــرداً 
الصرف الصحي األساسية، مياه الشرب المأمونة ومرافق خدمات االفتقار إلى سبل الحصول على ورداءة السكن، و 

تكـــون بحـــوزة هـــؤالء موجـــودات أقـــل مـــن تلـــك التـــي هـــي بحـــوزة غيـــر و  –الرعايـــة الصـــحية مات قصـــور إتاحـــة خـــدو 
غيــر أخــرى تكــاليف مباشــرة و يتعــرض المعــوق لــدفع  قــد. و معوقــاً  التــي لــيس لــديها فــرداً المصــابين بــالعجز واألســر 

مـــن مســـاعدة. و الوســـائل الرعايـــة الطبيـــة أو العلـــى لـــى الـــدعم الشخصـــي أو كالمدفوعـــة لقـــاء الحصـــول عمباشـــرة، 
ســواهم مــن المتعــافين مــن مــن أكثــر  موأســرهعــن إفقــار المصــابين بــالعجز  تكــاليفالمحتمــل أن يســفر ارتفــاع تلــك ال

أن يتكبــد المصــابون بــالعجز نفقــات كارثيــة لقــاء فــي البلــدان المنخفضــة الــدخل ومــن المــرّجح مماثــل. الذوي الــدخل 
  .٪٥٠تعافين بنسبة تزيد على حصولهم على الخدمات الصحية أكثر من غيرهم من الم

  
إن احتمـال انخـراط األطفـال المصـابين بـالعجز فـي الصـفوف الدراسـية . ةالتعليميتدني مستوى اإلنجازات   -٧

وُرِئي أن . أدنى في المدارساألطفال المصابين بالعجز بقاء تكون معدالت و المتعافين، أقرانهم أضعف من انخراط 
تلـــك فـــي كـــل مـــن البلـــدان المنخفضـــة الـــدخل و لمراحـــل التعلـــيم اســـتكمال جميـــع الفئـــات العمريـــة تتخلـــل ثغـــرات ثمـــة 

  .علمًا بأن هذا النمط تجلى بوضوح في البلدان األكثر فقراً  الدخل،المرتفعة 
  
المصــابون مــن المــرجح بشــكل كبيــر أن يتعــرض . االقتصــاديانخفــاض معــدالت المشــاركة فــي الميــدان   -٨

أجرتهـا أظهـرت دراسـة هم يتقاضون عمومًا أجورًا أقل من سواهم حتى عند حصولهم على عمـل. و لبطالة و ل بالعجز
٪) ٤٤( المتوسـطمعدالت توظيف المصابين بالعجز في  االقتصادي أنمؤخرًا منظمة التعاون والتنمية في الميدان 

  ٢٪).٧٥(تها بين صفوف المتعافين أكثر بقليل من نصف معدالهي 
                                                           

 .٢٠١١جنيــــف، منظمــــة الصــــحة العالميــــة،  .العجــــزالتقريــــر العــــالمي عــــن الصــــحة العالميــــة والبنــــك الــــدولي، منظمــــة     ١
ـــــــــــدو  ـــــــــــوان التـــــــــــالي: مـــــــــــن المعلومـــــــــــات عـــــــــــن المســـــــــــح الصـــــــــــحي العـــــــــــالمي انظـــــــــــر ال لمزي ـــــــــــذييل التقنـــــــــــي جـــــــــــيم والعن ت

http://www.who.int/healthinfo/survey/en/  ٢٠١٢تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٩(آخر اطالع عليه يوم(  
منظمــة التعــاون المســتمدة مــن جميــع البلــدان األعضــاء فــي لنتــائج باوالعجــز والعمــل: كســر الحــواجز. ملخــص المــرض     ٢

 .٢٠١٠، االقتصاديوالتنمية في الميدان . باريس، منظمة التعاون االقتصاديوالتنمية في الميدان 
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الحيــاة علــى الحلــول المؤسســية واالفتقــار إلــى يــؤدي التعويــل . المقيــدة التبعيــة والمشــاركةارتفــاع معــدالت   -٩
بـأن التقـارير تفيـد . و غيـرهمعلـى إلى عزل المصـابين بـالعجز وحملهـم علـى االعتمـاد الخدمات االجتماعية وقصور 

المجتمــع فئــات ن عــ تتســبب فــي حرمــانهم مــن االســتقاللية وعــزلهمفــي مؤسســات ســكنية إقامــة المصــابين بــالعجز 
ويحصـل المصـابون بـالعجز ا مـن انتهاكـات حقـوق اإلنسـان. غيرهساءة و وزيادة خطورة تعرضهم للعنف واإل األوسع
االعتمـاد الحصـري علـى الـدعم علـى أن االجتماعيـة، التكافـل ن أفراد األسرة أو شـبكات ممعظم الدعم على  عموما

الفـرص االجتماعيـة ضـياع و  لعزلـةومنها اإلجهـاد وا ،م الرعايةعواقب سلبية على مقدخلف غير الرسمي يمكن أن ي
  .في السن أفراد األسرةتتفاقم بتقدم صعوبات ، وهي واالقتصادية

  
  االستجابات والتوصيات

  
اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي موضــوع العجــز راســخ بوصــفه مســألة تتعلــق بحقــوق اإلنســان والتنميــة فــي   -١٠

أو بلــدًا  ١٥٤وحظيــت بتوقيــع  ٢٠٠٨مــايو نفــاذ فــي أيــار/ ودخلــت حيــز ال ٢٠٠٦ فــي عــامالتــي اعُتِمــدت  اإلعاقــة
ــدًا عليهــا ١٢٦بتصــديق منظمــات التكامــل اإلقليمــي و منظمــة مــن  هــا الــدول األطــراف فيناشــد االتفاقيــة أيضــًا تو . بل

  .اال يتجزأ من عمله تباره جزءاً ٕانما باعتكميلية و بوصفه مسألة العجز تتناول موضوع  بأال
  

إلـى عـدة  ٢٠١١ام الذي نشـرته المنظمـة والبنـك الـدولي فـي عـ العجزالتقرير العالمي عن وقد ُترِجم الحقا   -١١
ويبـّين التقريـر  ١بديلـة.الصـيغ الة واسـعة مـن طائفلألمم المتحدة، وصدر في الست اللغات الرسمية  هابما في، لغات

. المصــابين بــالعجز وتــذليل النــاجم منهــا عــن العجــزالعقبــات التــي تعتــرض ســبيل الكثيــر مــن أن باإلمكــان تالفــي 
  مبّينة أدناه.المجاالت البأن تبحث ها في التنمية ءيوصي التقرير الحكومات وشركاو 
  

مـن الضـروري  .الموجهـة لعامـة الجمهـورالعامـة جميع السياسات والنظم والخـدمات من إتاحة تمكين ال  -١٢
فـــي جميـــع مســـتويات نظـــام الرعايـــة للمصـــابين بـــالعجز الرعايـــة الصـــحية المجانيـــة وبأســـعار معقولـــة تحســـين إتاحـــة 

التـــأمين بتغطيـــة وتوســـيع نطـــاق الالمجتمـــع)، صـــحة الصـــحية (مـــع التركيـــز بوجـــه خـــاص علـــى الرعايـــة األوليـــة و 
م احتياجـاتهلعجز مـن تلبيـة المصابين با، وتمكين تدريبًا الئقاً  الرعاية الصحيةمجال لعاملين في وتدريب االصحي، 
ودمجهـــم فـــي المجتمـــع مـــن خـــالل مصـــابين بـــالعجز التـــدابير الراميـــة إلـــى تعزيـــز صـــحة الو بشـــكل أفضـــل. الصـــحية 

المشــورة بشــأن ٕاســداء األمومــة، و صــحة الصــحة اإلنجابيــة و طعــيم و التكخــدمات الرعايــة العامــة (تزويــدهم بخــدمات 
بخـدمات ) و الحاالت الصـحيةسرطان وغيره من وص الخاصة بمرض الٕاجراء الفح، و والنظام الغذائي النشاط البدني

ة إصــابة األفــراد بحــاالت صــحيمنــع ، هــي تــدابير مهمــة بقــدر أهميــة تلــك الراميــة إلــى الرعايــة الصــحية المتخصصــة
أيضا يحقق بل  فحسب ناجمة عن العجز. وال يؤدي التعميم إلى إعمال حقوق اإلنسان الخاصة بالمصابين بالعجز

  .ية عاليةمردود
  

بعـض يلـزم إتاحـة تـدابير محـددة لتزويـد . تعنـى بالمصـابين بـالعجزاالستثمار في برامج وخـدمات محـددة   -١٣
 يةاالسـتقاللتمـتعهم بو هـم إعـادة التأهيـل والـدعم، التـي يمكـن أن تحسـن أداءمـن قبيـل ، مصابين بـالعجز بالخـدماتال

فــي مجــال إعــادة  خــدمات متكاملــة والمركزيــةيحتــاج المصــابون بــالعجز إلــى فــي المجتمــع. كمــا  تهموتعــزز مشــارك
أجهـزة و السـمع، والوسـائل المعينـة علـى ، مـثالً  لكراسـي المتحركـةكاالتكنولوجيات المساعدة، وفير ، وتحسين تالتأهيل

ًا انإعــادة التأهيــل ضــمويلــزم تــدريب العــاملين فــي ميــدان خــدمات. مــا يتصــل بــذلك مــن ، و بصــرضــعف التصــحيح 
الفـرص وٕاتاحـة  إمكانـاتهممصابين بـالعجز مـن اسـتغالل تمكين القادرين على إمدادات كافية من الموظفين ال لتوفير

مــن خــدمات ات فــي طائفــة واســعة اســتثمار توظيــف . وينبغــي بالكامــل المجتمــعصــفوف لمشــاركة فــي ذاتهــا أمــامهم ل
                                                           

 .٢٠١١. جنيف، منظمة الصحة العالمية، العجزالتقرير العالمي عن الصحة العالمية والبنك الدولي، منظمة     ١
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ات، مــن بــين المســاعدين الشخصــيين، وتــوفير لغــة اإلشــار و مثــل الرعايــة المؤقتــة،  ،ســتجابةاالالتنظــيم و  ةجيــدالالــدعم 
  وتؤمن رفاههم. وأسرهمالمصابين بالعجز كرامة صون أن ت هايمكنخدمات أخرى، 

  
 ة شـاملةرؤيـاالسـتراتيجيات نبغـي أن تحـدد هـذه . يوطنيتـين بشـأن العجـز استراتيجية وخطة عمـلاعتماد   -١٤

تســاعد أن ، و المقدمــة تحديــدًا للمصــابين بــالعجزخــدمات الرئيســية و مجــاالت البــرامج التنــاول كــال مــن ت طويلــة األجــل
  على تحسين التنسيق بين القطاعات والخدمات.

  
التمويــل الكــافي يلــزم تــوفير . القــدرة علــى تحمــل التكــاليفتحســين تــوفير التمويــل الكــافي والمســتدام و   -١٥

التـي  اتيجية وخطة العمل من أجل إزالة الحـواجزاالستر على النحو المبّين في الخدمات لتزويد الجمهور بوالمستدام 
  .تعترض سبيل إتاحة الخدمات وضمان تقديمها بجودة عالية

  
مـن أجـل تسـهيل  دولياً ومقارنتها البيانات (وكذلك التعاريف واألساليب) يلزم توحيد . تحسين جمع البيانات  -١٦

المتعلقـة بـالعجز. وعلـى الصـعيد الـوطني ينبغـي أن تُـدرج السياسـات رسـم وضع المعايير ورصد التقدم المحـرز فـي 
أيضًا إجراء مسوح مكرسة خصيصًا يمكن و . في المسوح القائمة حالياً  -أو نماذج العجز الموحدة  –مسائل العجز 

  .من أجل الحصول على معلومات أكثر شموالً لموضوع العجز 
  

، ودعــم إجــراء المزيــد مــن ضــوع العجــز وفهمــهبمو زيــادة الــوعي العــام التوصــيات األخــرى علــى وتركــز   -١٧
ــا البحــوث ــا فيبشــأنه وتعزيزه ــدرات المــوارد البشــرية (بم ــا ، وتحســين ق ــاملين فــي مجــال الصــحة)، ه ــدريب الع ت

  .وتنفيذها هذه الجهودفي إعداد مع المصابين بالعجز وٕاشراكهم والتشاور 
  

  أنشطة األمانة
  

الــدوائر جميــع عجز يمثلهــا أعضــاء مــن فرقــة عمــل معنيــة بــال ٢٠٠٨أبريــل نيســان/ فــي أنشــأ المــدير العــام   -١٨
بموضـوع العجــز رفــع مسـتوى الــوعي فيمــا يخـص كــل مـن  كبيـراً  فرقــة العمـل تقــدماً وقــد أحـرزت والمكاتـب اإلقليميـة. 

الصحة الجنسية واإلنجابيـة، بشأن  سبيل المثال المنجز علىني (تقشاملة لعدة قطاعات في العمل البوصفه مسألة 
نظمـة، فـي عمـل المالتي تعتـرض سـبيل مشـاركة المصـابين بـالعجز  ماديةعقبات الزالة الإ رة المخاطر الطارئة) و وٕادا

  .في هذا المضمار سياساتالأو  ١الترتيبات التيسيرية المعقولةاالفتقار إلى المعلومات أو والمتمثلة في 
  

السياسـات وفعاليـة بشـأن  حـواراً  ٤٦ قامـةإلالـدعم ، العجـزالتقريـر العـالمي عـن منذ إطالق وقدمت األمانة   -١٩
 توجيهيـة بشـأنوأخـرى ، ٢مبادئ توجيهية بشأن تقـديم خـدمات الكراسـي المتحركـةر . واشتركت أيضًا في نشالوطنية
الـدولي لإلعاقـة  تحـاداالاليونسـكو ومنظمـة العمـل الدوليـة و منظمـة الشـراكة مـع في إطـار  ٣التأهيل المجتمعيإعادة 

                                                           
الالزمة والمناسبة التي ال تفرض عبئًا غير متناسب  ترتيباتالتعديالت وال الترتيبات التيسيرية المعقولة""د بتعبير ُيقص    ١

أو غير ضروري، والتي تكون هناك حاجة إليها في حالة محددة، لكفالة تمتع األشخاص ذوي اإلعاقة على أساس المساواة 
ألشخاص ، اتفاقية حقوق االتعاريف ٢المصدر: المادة  مع اآلخرين بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية وممارستها".

 .٢٠٠٦ذوي اإلعاقة، األمم المتحدة، 

مبادئ  م والوكالة األمريكية للتنمية الدولية،الجمعية الدولية لألطراف االصطناعية والتقويمنظمة الصحة العالمية و     ٢
  .٢٠٠٨، جنيف، منظمة الصحة العالمية، المواردالمواضع القليلة  توفير الكراسي المتحركة اليدوية فيتوجيهية بشأن 

التأهيـل المجتمعـي: إعـادة . الـدولي لإلعاقـة والتنميـة تحـاداالمنظمة العمـل الدوليـة و و  العالمية واليونسكومنظمة الصحة     ٣
 .٢٠١٠، الصحة العالميةمة جنيف، منظ. بشأن إعادة التأهيل المجتمعي المبادئ التوجيهية
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مصــابين جميــع الالمجتمعــي وتــدعيمها بحيــث تمّكــن تأهيــل إعــادة الرامج بــتســهم فــي تعزيــز بــادئ هــي موالتنميــة، و 
، ومـــن االســـتفادة مـــن تلـــك االجتماعيـــةالصـــحية و التعلـــيم والعمالـــة والخـــدمات خـــدمات الحصـــول علـــى بـــالعجز مـــن 

حقـــوق اإلنســـان فـــي بالتمتـــع ة الرعايـــة و جـــودتقيـــيم وتحســـين ل عمليـــةوأدوات معلومـــات األمانـــة . وأصـــدرت الخـــدمات
عـن النمـو والعجـز فـي اليونيسـيف ورقـة مناقشـة أعّدت بالتشارك مـع و  ١الصحة النفسية والرعاية االجتماعية،رافق م

  .مبادئ توجيهية بشأن إعادة التأهيلعلى إعداد األمانة وتعكف  ٢الطفولة المبكرة.ة لمرح
  

توجيهات طلب التي تالدول األعضاء وعلى الصعيد القطري تواصل األمانة تقديم الدعم بشأن العجز إلى   -٢٠
، علــى وجــه التحديــد لسياســات والتخطــيط االســتراتيجي وبنــاء القــدرات والمســاعدة التقنيــةفــي مجــاالت كــل مــن رســم ا

وفير وسائل منها تـخدمات التأهيل (ب دعيم، وتبشكل شامل ن أجل تحسين البيانات، وتعزيز النظام الصحيذلك مو 
صــحية نفســية)، يعــانون مــن حــاالت أشــخاص مــثال إلــى (المقدمــة خــدمات التوســيع نطــاق و التكنولوجيــا المســاعدة)، 

  التأهيل المجتمعي.أنشطة إعادة نطاق كذلك و 
  

أنشـأت ، القليلـة المـواردالمواضـع المبادئ التوجيهية بشأن توفير الكراسي المتحركـة اليدويـة فـي مع  تمشياً و   -٢١
على حقوق ويجري إعداد منهج دراسي عن العجز مبني التدريب. نموذجية أساسية ووسيطة لتوفير األمانة وحدات 

علـى ومجموعـة أنشـطة لتـدريب مـديري البـرامج التأهيـل، الموظفين المعنيين بإعادة وظفي الصحة و لكادر م اإلنسان
  إعادة التأهيل.ى ممارسات لعتدريب الموارد البشرية أن ات بش، وتوجيهيالتأهيل المجتمعإعادة 

  
 هـاوتجميعتلـك البيانـات  وتحليلالبيانات عن حاالت العجز جمع عملية تحسين ى لإاجة الملحة وتلبية للح  -٢٢

بالتشــارك مــع مانــة تعكــف األالســكان، وفئــات  البلــدانمختلــف المواضــع و بطريقــة دقيقــة وقابلــة للمقارنــة عبــر ها ونشــر 
يفضــي لــى المبــادرات القائمــة، وسســتند إيي عــن حــاالت العجــز نمــوذجعلــى العمــل بشــأن إجــراء مســح نــك الــدولي لبا

الحــاالت الميــًا للوقايــة مــن المــوارد المتاحــة ع نأطلــس عــبنشــر  أيضــاً  األمانــةوقامــت أداة مســح موحــدة. إلــى إعــداد 
  ٣.حاالتهذه ال الخاصة بمن يتعايشون معوللمساعدة في حماية حقوق اإلنسان وعالجها، الصحية النفسية 

  
فإنهـا تعمـل الفاعلـة، طـراف جميع القطاعات ومختلـف األتضم شاملة ٕادراكًا من األمانة أن العجز مسألة و   -٢٣
أنشطة إعادة  تطويرعلى مستوى مجاالت عملها كافة. فهي تتولى مثال قيادة عملية ة واسعة من الشركاء طائفمع 

  .عالميالقليمي و الصعيدين اإلشبكات على البناء القدرات وتعزيز خالل من  التأهيل المجتمعي
  

  اجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة الرفيع المستوى
  

 ٤جدول أعمال التنمية.العجز في منظور دعت الجمعية العامة لألمم المتحدة في عدة قرارات إلى مراعاة   -٢٤
تحقيـــق األهـــداف اإلنمائيـــة االجتمـــاع الرفيـــع المســـتوى للجمعيـــة العامـــة بشـــأن  صـــددب ٦٦/١٢٤فـــي القـــرار وقـــررت 
لمـدة  ، أن تعقـد اجتماعـاً ذوي اإلعاقـة باألشـخاصفيمـا يتعلـق  وسـائر األهـداف اإلنمائيـة المتفـق عليهـا دوليـاً لأللفية 

                                                           
حقــوق التمتــع بة الرعايــة و جــود: تقيــيم وتحســين لتحســين جــودة التمتــع بــالحقوق منظمــة الصــحة العالميــةمجموعــة أدوات     ١

 .٢٠١٢ الصحة العالمية،ة . جنيف، منظمالصحة النفسية والرعاية االجتماعيةرافق اإلنسان في م

الصـحة  . جنيـف، منظمـة: ورقـة مناقشـةالطفولـة المبكـرةة لـالنمـو والعجـز فـي مرحمنظمة الصحة العالمية واليونيسـيف.     ٢
 .٢٠١٢العالمية، 

 .٢٠١١. جنيف، منظمة الصحة العالمية، ٢٠١١أطلس الصحة النفسية لعام منظمة الصحة العالمية.     ٣

 .٦٤/١٣١و ٦٥/١٨٦و ٦٦/١٢٤و ٦٦/٢٢٩و ٦٦/٢٨٨القرارات     ٤
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: بل المضـي قـدماً تحـت عنـوان "ُسـ ٢٠١٣ سـبتمبرأيلـول/  ٢٣ات يوم يوم واحد على مستوى رؤساء الدول والحكوم
  ".وما بعده ٢٠١٥حتى عام اإلعاقة  وضع خطة تنمية شاملة لمسائل

    
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  
  المجلس مدعو إلى النظر في مشروع القرار التالي:  -٢٥
  

  المجلس التنفيذي،  
  

  ١بعد أن نظر في التقرير الخاص بالعجز،  
  
  اعتماد القرار التالي:بن يجمعية الصحة العالمية السادسة والست يوصي  

  
  الصحة العالمية السادسة والستون،جمعية   

  
  ؛بالعجز وقد نظرت في التقرير الخاص   من الديباجة ١الفقرة   

  
بمـا فـي ذلـك الوقايـة ، بشـأن العجـز ٢٣-٥٨ج ص ع وٕاذ تشير إلـى القـرار   من الديباجة ٢الفقرة   
  العالجي والتأهيل؛والتدبير 

  
وٕاذ تشــــير إلــــى اتفاقيــــة حقــــوق األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة، التــــي وقعهــــا    مــــن الديباجــــة ٣الفقــــرة   

األمـر الـذي يبـرز ، بلـداً  ١٢٦منظمات التكامل اإلقليمي وصادق عليها حتـى اآلن بلدًا ومنظمة من  ١٥٤
مصـابين لالشـاملة لالتنميـة الدوليـة  تسـتدعي إتاحـة بـرامجو عجز مسألة تتعلق بحقوق اإلنسان والتنمية أن ال

  ؛بالعجز
  

تـــدعو إلـــى التـــي لجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة إلـــى قـــرارات ا وٕاذ تشـــير   مـــن الديباجـــة ٤الفقـــرة   
بشـأن تحقيـق األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة  ٦٤/١٣١القـرار جدول أعمـال التنميـة (العجز في منظور مراعاة 

بشــــأن تحقيــــق األهــــداف اإلنمائيــــة لأللفيــــة لألشــــخاص ذوي  ٦٥/١٨٦والقــــرار  لألشــــخاص ذوي اإلعاقــــة،
بشـــأن اتفاقيـــة حقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة  ٦٦/٢٢٩ القـــرارو ، ومـــا بعـــده ٢٠١٥حتـــى عـــام اإلعاقـــة 

إقرار الوثيقة الختامية لمـؤتمر األمـم المتحـدة بشأن  ٦٦/٢٨٨والقرار  ؛والبروتوكول االختياري الملحق بها)
بشــأن عقــد اجتمــاع رفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة بصــدد البــت فــي  ٦٦/١٢٤والقــرار  ؛للتنميــة المســتدامة

ألشخاص ذوي فيما يتعلق با وسائر األهداف اإلنمائية المتفق عليها دولياً تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية 
  ؛اإلعاقة

  
البّينـات أفضـل ب مشـفوعال ٢،عجـزتقرير العالمي األول عن الالبرحب توٕاذ    من الديباجة ٥الفقرة   

العقبــات التــي تعتــرض ســبيل المصــابين بــالعجز وتــذليل الكثيــر مــن العلميــة المتاحــة ويبــّين إمكانيــة تالفــي 
  ؛الناجم منها عن العجز

                                                           
 .١٣٢/١٠م تالوثيقة     ١

 .٢٠١١. جنيف، منظمة الصحة العالمية، العجزالتقرير العالمي عن الصحة العالمية والبنك الدولي، منظمة     ٢
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عـــدد المتعايشـــين مـــع حـــاالت العجـــز ُيقـــّدر بنحـــو بليـــون  وٕاذ تالحـــظ أن   مـــن الديباجـــة ٦الفقـــرة   
انتشــار الظــروف الصــحية  وارتفــاع معــدالت العمــرن فــي الســكايزداد مــع تقــدم وأن عــددهم هــذا ســ شــخص

تـــأثيرًا غيـــر  ذا العجـــز يـــؤثرمـــن العوامـــل؛ وأن هـــ تجاهـــات العوامـــل البيئيـــة وغيرهـــاال ســـتجابةاالالمزمنـــة و 
معدالت انتشـار العجـز الفئات الضعيفة من السكان، وخاصة النساء والمسنين والفقراء، وأن متناسب على 

ســيما فــي والة الــدخل؛ وأن المصــابين بــالعجز، المرتفعــدخل أكبــر منهــا فــي تلــك ة الــالبلــدان المنخفضــفــي 
ارتفــاع معــدالت الفقــر و يتعرضــون أكثــر مــن ســواهم مــن المتعــافين لظــروف صــحية ســيئة البلــدان الناميــة، 

وتقييـد المشـاركة التبعية زيادة معدالت العمل و قلة فرص التعليم و نخراط في صفوف انخفاض معدالت االو 
  المعاملة؛ٕاساءة لعنف و التعرض ل وارتفاع معدالت

  
العامة نفسها  الرعاية الصحيةالمصابين بالعجز بحاجة إلى م بأن وٕاذ تسلّ    من الديباجة ٧الفقرة   

أن نظـم الرعايـة الصـحية تـزودهم بخـدمات عـالج أردأ مـن تلـك التـي ثبـت لكـن ، و التي يحتاجهـا المتعـافون
  ؛تقدمها للمتعافين

  
خــدمات علــى نطــاق واســع مــن اة االحتياجــات غيــر الملّبــ اً ذ تــدرك أيضــوإ    مــن الديباجــة ٨الفقــرة   

مــن حــاالت العجــز ة واســعة مــن المصــابين بطائفــتمكــين الكثيــر مــن التــي ال غنــى عنهــا ل إعــادة التأهيــل
التــــدابير الراميــــة إلــــى تعزيــــز صــــحة أن والحيــــاة المدنيــــة، و  التعلــــيم وســــوق العمــــلنخــــراط فــــي صــــفوف اال
والمتخصصــة هــي الرعايــة العامــة تزويــدهم بخــدمات ودمجهــم فــي المجتمــع مــن خــالل مصــابين بــالعجز ال

  ؛ناجمة عن العجزة إصابة األفراد بحاالت صحيمنع تدابير مهمة أيضًا بقدر أهمية تلك الرامية إلى 
  

فـــأ األكفـــي التنميـــة هـــو الســـبيل  العجـــزمراعـــاة منظـــور وٕاذ تعتـــرف بـــأن    مـــن الديباجـــة ٩الفقـــرة   
  ؛مصابين بالعجزلتلبية احتياجات الواألكثر مردودية 

  
بأعمال فرقـة العامـل التابعـة للمنظمـة والمعنيـة بـالعجز بشـأن وٕاذ ترحب    من الديباجة ١٠الفقرة   

الحـواجز زالـة بشـأن إنـي، و تقالالمنظمـة شاملة لعدة قطاعات في عمـل إذكاء الوعي بالعجز بوصفه مسألة 
  ،المنظمةمصابين بالعجز في أعمال مشاركة التية والسياساتية التي تحول دون المعلوماالمادية و 

  
تنفيذ اتفاقية بشأن التي تقدم استراتيجيات ، العجزالتقرير العالمي عن الواردة في توصيات ال تؤيد  -١

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

  األشخاص ذوي اإلعاقة؛اتفاقية حقوق أن تنفذ   )١(

تـي تمـثلهم، والمنظمـات البمشـاركة كاملـة مـن المصـابين بـالعجز  عمـلالخطـط أن تضع   )٢(
إزالــة الحــواجز أن تنّســق بفعاليــة عملهــا بشــأن الفاعلــة األطــراف مختلــف القطاعــات و كيمــا يتســنى ل

  التمتع بحقوق اإلنسان؛مصابين بالعجز وتمكينهم من المن طريق 

 احتياجــاتمعــدالت انتشــاره، و ، بمــا فــي ذلــك عجــزبيانــات عــن اليلــزم مــن  أن تجمــع مــا  )٣(
التي يتكبدها المصابون  الملباة، والتكاليف المباشرة وغير المباشرةالمصابين به الملباة وتلك غير 

التصـنيف الـدولي لتأديـة ، وذلك باسـتخدام تهمونوعية حياالتي تعترض سبيلهم ، والحواجز بالعجز
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قابلـة تكـون علـى الصـعيد الـوطني و أهمية البيانات تكتسي لضمان أن والصحة  الوظائف والعجز
  دولي؛على الصعيد الللمقارنة 

ء سـيحّتم، إجـراو ة، وهـعامـجميع الخدمات الصحية الأن تكفل تزويد المصابين بالعجز ب  )٤(
والتغطية الشاملة بالتأمين الصحي، وٕاتاحة سبل الوصول التمويل الكافي، توفير في جملة أمور، 

المهنيين العاملين فـي الخدمات والمعلومات، وتدريب والحصول على  مرافق الرعاية الصحيةإلى 
والتواصـل معهـم الخاصـة بالمصـابين بـالعجز احتـرام حقـوق اإلنسـان على الرعاية الصحية مجال 

  بشكل فعال؛

واســـعة مـــن الظـــروف طيلـــة العمـــر فيمـــا يخـــص طائفـــة يـــل إعـــادة التأهخـــدمات تعزيـــز   )٥(
في مجال إعـادة  خدمات المتكاملة والالمركزيةالو ة؛ المبكر  ت: التدخالما يلي من خالل، الصحية

تصحيح أجهزة و السمع والوسائل المعينة على الكراسي المتحركة خدمات توفير تحسين التأهيل؛ و 
إمــدادات دة؛ وتــوفير التــدريب بمــا يكفــل تــأمين غيرهــا مــن التكنولوجيــات المســاعو  بصــرضــعف ال

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

يجية متعـددة القطاعـات المجتمعـي وتـدعيمها بوصـفها اسـتراتتأهيـل إعـادة الرامج بـتعزيز   )٦(
التعلــيم والعمالــة والخــدمات خــدمات الحصــول علــى مصــابين بحــاالت العجــز مــن جميــع التمّكــن 

  ؛، ومن االستفادة من تلك الخدماتاالجتماعيةالصحية و 
  
  المدير العام: طلب منت  -٣

عــن التقريــر العــالمي الــواردة فــي توصــيات التنفيــذ بالــدعم فــي الــدول األعضــاء أن يــزّود   )١(
  ؛عجزال

فــــي تنفيـــذ اتفاقيــــة حقــــوق األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة، بالــــدعم الــــدول األعضــــاء أن يـــزّود   )٢(
 (التنقـــل الشخصـــي) ٢٠والمـــادة  (العـــيش المســـتقل واإلدمـــاج فـــي المجتمـــع) ١٩خاصـــة المـــادة و 

(جمــــع اإلحصــــاءات  ٣١المــــادة عــــادة التأهيــــل) و إ (التأهيــــل و  ٢٦والمــــادة  (الصــــحة) ٢٥والمــــادة 
  ؛ةالعالمي ةبرنامج عمل الصحلى جميع مستويات ) عوالبيانات

فـي عمـل لمصابين بالعجز مـن األطفـال والبـالغين االحتياجات الصحية لأن يكفل إدراج   )٣(
صـحة صـحة األطفـال والمـراهقين والصـحة اإلنجابيـة و ب، في جملة أمور، المتعلق المنظمة التقني

األمراض غيــر فيمــا يتصــل بــرعايــة والعــالج الو  ،رعايــة طويلــة األجــلوتزويــد المســنين باألمومــة، 
وٕادارة المخـاطر فـي واألمـراض المعديـة األخـرى، يـدز وفيروسـه بشأن مكافحـة األالسارية، والعمل 

  حاالت الطوارئ، وتعزيز النظم الصحية؛

 هـازائريوا مـن منظمـة نفسـها، سـواء كـانأن يكفل انخراط المصابين بالعجز في صفوف ال  )٤(
يسـهل الوصـول إليهـا إنشـاء مبـان مواصـلة من خـالل وذلك ، معها أم العاملين فيهاالمتعاونين أم 

التشاور مـع المصـابين ضمان عن طريق ترتيبات تيسيرية معقولة، و اتخاذ المعلومات، و والتزويد ب
  ؛تي تمثلهم، عند اللزوم وحسب االقتضاءالمنظمات البالعجز ومع 
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تحقيـق األهـداف بشـأن لألمـم المتحـدة معية العامـة الجتماع الرفيع المستوى للجأن يؤيد ا  )٥(
ـــة لأللفيـــة  ألشـــخاص ذوي فيمـــا يتعلـــق با وســـائر األهـــداف اإلنمائيـــة المتفـــق عليهـــا دوليـــاً اإلنمائي

جــدول أعمــال التنميــة الراميــة إلــى إدراج موضــوع العجــز فــي  الجهــودفــي و ، ويشــارك فيــه، اإلعاقــة
عجز واالحتياجــات مــن الالمتعلقــة بــبيانــات ال إلــىلفــت االنتبــاه ، عــن طريــق ٢٠١٥م لمــا بعــد عــا
  ذات الصلة؛ ةاالستجابتدابير و  لعادة التأهيالصحة وإ 

جمعيـــة الصـــحة العالميـــة  إلـــىعـــن التقـــدم المحـــرز فـــي تنفيـــذ هـــذا القـــرار  أن يقـــدم تقريـــراً   )٦(
  الثامنة والستين عن طريق المجلس التنفيذي.
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