
 
  
  
  
  
  
  

  ٥ق١٣٢ت  م    بعد المائة الثالثونو  الثانيةالدورة 
  ٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ٢٣

  EB132.R5    من جدول األعمال ٥-٦البند 
  
  
  زــجـعـال  

  
  

  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  

  
بمــــا فــــي ذلــــك الوقايــــة والتــــدبير العالجــــي ، بشــــأن العجــــز ٢٣-٥٨ج ص ع وٕاذ تشــــير إلــــى القــــرار  
  والتأهيل؛

  
بلــــدًا ومنظمــــة مــــن  ١٥٥وٕاذ تشــــير إلــــى اتفاقيــــة حقــــوق األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة، التــــي وقعهــــا   

عجـز مسـألة تتعلـق أن الاألمر الذي يبرز ، بلداً  ١٢٧منظمات التكامل اإلقليمي وصادق عليها حتى اآلن 
، وفيما يتعلق بالدول األطراف توصي بأن تكون السياسات الوطنية وبرامج التنمية بحقوق اإلنسان والتنمية

  الدولية شاملة ومتاحة للمصابين بالعجز؛
  

العجــز فــي منظــور مراعــاة تــدعو إلــى التــي ة العامــة لألمــم المتحــدة لجمعيــإلــى قــرارات ا وٕاذ تشــير  
 بشـأن تحقيـق األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة، ٦٤/١٣١القـرار جدول أعمال التنميـة (

ومـا  ٢٠١٥حتـى عـام بشأن تحقيـق األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة  ٦٥/١٨٦والقرار 
 ؛بشأن اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والبروتوكول االختياري الملحق بهـا) ٦٦/٢٢٩ القرارو ، بعده

 ٦٦/١٢٤والقـرار  ؛إقرار الوثيقة الختامية لمؤتمر األمـم المتحـدة للتنميـة المسـتدامةبشأن  ٦٦/٢٨٨والقرار 
وسـائر لأللفيـة  تحقيق األهداف اإلنمائيـةبشأن عقد اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بصدد البت في 

  ؛ألشخاص ذوي اإلعاقةفيما يتعلق با األهداف اإلنمائية المتفق عليها دولياً 
  

كــل المصــابين بــالعجز بجميــع تيســير تمتــع المبذولــة حاليــًا لالجهود الوطنيــة واإلقليميــة ســّلم بــوٕاذ ت  
 لمتأصلة؛تهم اتعزيز احترام كراملو  ،حقوق اإلنسان والحريات األساسية

                                                      
 .١٣٢/١٠م تالوثيقة     ١
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البّينـات العلميـة المتاحـة ويبـّين أفضـل مشـفوع بال ١،عجـزعـن ال األولتقرير العـالمي البـرحب توٕاذ   
  ؛العقبات التي تعترض سبيل المصابين بالعجز وتذليل الناجم منها عن العجزالكثير من إمكانية تالفي 

  
وأن عـــددهم هـــذا  شــخصعـــدد المتعايشـــين مــع حـــاالت العجـــز ُيقــّدر بنحـــو بليـــون  وٕاذ تالحــظ أن  

 ســــتجابةاالانتشــــار الظــــروف الصــــحية المزمنــــة و  وارتفــــاع معــــدالت العمــــرالســــكان فــــي د مــــع تقــــدم يزداســــ
الفئــات تــأثيرًا غيــر متناســب علــى  ذا العجــز يــؤثرمــن العوامــل؛ وأن هــ تجاهــات العوامــل البيئيــة وغيرهــاال

ــــراء، وأن  ــــي الضــــعيفة مــــن الســــكان، وخاصــــة النســــاء والمســــنين والفق دان البلــــمعــــدالت انتشــــار العجــــز ف
والسيما فـي البلـدان الناميـة، ة الدخل؛ وأن المصابين بالعجز، المرتفعة الدخل أكبر منها في تلك المنخفض

انخفـاض معـدالت ارتفـاع معـدالت الفقـر و و يتعرضون أكثر من سواهم من المتعافين لظروف صحية سيئة 
 وارتفـاع معـدالتوتقييـد المشـاركة التبعيـة زيـادة معـدالت العمـل و قلـة فـرص التعلـيم و في صفوف  مشاركةال

 المعاملة؛ٕاساءة لعنف و التعرض ل
 

إتاحـــة فـــي عـــن اتخـــاذ التـــدابير المالئمـــة لضـــمان المســـاواة بمســـؤولية الـــدول األعضـــاء ســـّلم وٕاذ ت 
  ؛بالعجز مصابينللالصحية  لخدمات والرعايةا
  

العامــــة نفســــها التــــي يحتاجهــــا  الرعايــــة الصــــحيةالمصــــابين بــــالعجز بحاجــــة إلــــى م بــــأن وٕاذ تســــلّ   
أن نظــــم الرعايــــة الصــــحية تــــزودهم بخــــدمات عــــالج أردأ مــــن تلــــك التــــي تقــــدمها ثبــــت لكــــن ، و المتعــــافون
  ؛للمتعافين

  
المصـابين دعـم ن منهم يؤدون دورًا هامًا في ييوغير الرسم ينلرعاية الرسميسّلم بأن مقدمي اوٕاذ ت  

يحتاجون إلـى اهتمـام خـاص مـن السـلطات الوطنيـة والمحليـة ين مقدمي الرعاية غير الرسميبالعجز، وبأن 
. فـي أداء هـذا الـدور لطاتلمساعدتهم على النهوض بمهامهم، وٕان كانوا ال يمكن أن يحّلوا محـل تلـك السـ

ـــادة  أن دوروٕاذ تالحـــظ  ـــة هـــؤالء آخـــذ فـــي الزي ـــنظم الصـــحية وســـياق مقـــدمي الرعاي فـــي ســـياق اســـتدامة ال
 شيخوخة السكان؛ 

  
 ٕاعــادة التأهيــلو  التأهيــلخــدمات علــى نطــاق واســع مــن اة االحتياجــات غيــر الملّبــ اً ك أيضــذ تــدر وإ   

فـــي  مشـــاركةمـــن الحـــاالت العجـــز ة واســـعة مـــن المصـــابين بطائفـــتمكـــين الكثيـــر مـــن التـــي ال غنـــى عنهـــا ل
مصــابين بــالعجز التــدابير الراميــة إلــى تعزيــز صــحة الأن والحيــاة المدنيــة، و  التعلــيم وســوق العمــلصــفوف 

هـي تـدابير مهمـة أيضـًا والمتخصصـة العامة الصحية  بالخدماتتزويدهم ودمجهم في المجتمع من خالل 
  ؛ناجمة عن العجزة إصابة األفراد بحاالت صحيمنع بقدر أهمية تلك الرامية إلى 

  
مــن الضــروري اتبــاع نهــج شــامل ومتعــدد القطاعــات لتــذليل العقبــات الماثلــة أمــام وٕاذ تعتــرف بــأن   

لتلبيــــة فــــأ واألكثــــر مردوديــــة فــــي التنميــــة هــــو الســــبيل األك العجــــزمنظــــور  دمــــجبــــالعجز وبــــأن المصــــابين 
  ؛مصابين بالعجزاحتياجات ال

  
بأعمـــال فرقـــة العامـــل التابعـــة للمنظمـــة والمعنيـــة بـــالعجز بشـــأن إذكـــاء الـــوعي بـــالعجز وٕاذ ترحـــب   

المعلوماتيـة الماديـة و الحـواجز زالـة بشـأن إنـي، و تقالالمنظمـة شاملة لعدة قطاعـات فـي عمـل بوصفه مسألة 
  ،المنظمةمصابين بالعجز في أعمال مشاركة الوالسياساتية التي تحول دون 

  
تنفيــذ بشــأن التــي تقــدم اســتراتيجيات ، العجــزالتقريــر العــالمي عــن فــي الــواردة توصــيات ال تعتمــد  -١

  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛
                                                      

 .٢٠١١. جنيف، منظمة الصحة العالمية، العجزالتقرير العالمي عن الصحة العالمية والبنك الدولي، منظمة     ١
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  ١:على ما يلي الدول األعضاء تحث  -٢

  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ ،بصفتها دوًال أطرافاً  ،أن تنفذ  )١(

 ة، بالتشـــــاور الوثيـــــق والمشـــــاركة النشـــــيطعمـــــلالخطـــــط  ، حســـــب االقتضـــــاء،أن تضـــــع  )٢(
مختلـف تـي تمـثلهم، كيمـا يتسـنى لالمنظمـات البمن فـيهم األطفـال، مـن خـالل للمصابين بالعجز، 

مصــابين المـن طريـق إزالــة الحـواجز أن تنّســق بفعاليـة عملهـا بشـأن الفاعلـة األطـراف القطاعـات و 
  التمتع بحقوق اإلنسان؛بالعجز وتمكينهم من 

، عجــزعــن البحســب نــوع الجــنس والعمــر مناســبة مفصــلة  بيانــاتأن تجمــع مــا يلــزم مــن   )٣(
ليف الملبـــاة، والتكـــاالمصــابين بـــه الملبـــاة وتلـــك غيـــر  احتياجـــاتمعـــدالت انتشـــاره، و فـــي ذلـــك  بمــا

ونوعيـة التـي تعتـرض سـبيلهم ، والحـواجز التي يتكبدها المصابون بـالعجز المباشرة وغير المباشرة
والبـــرامج الفعالـــة  التصـــنيف الـــدولي لتأديـــة الوظـــائف والعجـــز والصـــحة، وذلـــك باســـتخدام تهمحيـــا

 أهميـةالبيانـات تكتسـي لضـمان أن  والممارسات الجيـدة التـي ُوضـعت فـي مختلـف األقـاليم، وذلـك
  دولي؛على الصعيد القابلة للمقارنة تكون على الصعيد الوطني و 

و ة، وهـعامـجميع الخدمات الصحية الالمصابين بالعجز ب تكفل تزويد تعمل على أن أن  )٤(
والتغطية الشاملة بالتأمين الصحي، وٕاتاحة التمويل الكافي، توفير في جملة أمور، ء سيحّتم، إجرا

الخــــدمات والمعلومــــات، وتــــدريب والحصــــول علــــى  الصــــحية مرافــــق الرعايــــةســــبل الوصــــول إلــــى 
المصــابين ب الخاصــةاحتــرام حقــوق اإلنســان علــى الرعايــة الصــحية المهنيــين العــاملين فــي مجــال 

  والتواصل معهم بشكل فعال؛بالعجز 

الخــدمات التــي الــدعم المالئــم فــي تكملــة مقــدمي الرعايــة غيــر الرســميين  تعــزز تلقــيأن   )٥(
  الصحية؛ توفرها السلطات 

واســــعة مــــن طيلــــة العمــــر فيمــــا يخــــص طائفــــة ٕاعــــادة التأهيــــل و خــــدمات التأهيــــل تعزيــــز   )٦(
فــي  خــدمات المتكاملــة والالمركزيــةالو ة؛ المبكــر  ت: التــدخالمــا يلــي مــن خــالل، الظــروف الصــحية

الكراســي خــدمات تــوفير تحســين ؛ و النفســيةمجــال إعــادة التأهيــل، بمــا فــي ذلــك خــدمات الصــحة 
غيرها مـن التكنولوجيـات و  بصرضعف التصحيح أجهزة و السمع والوسائل المعينة على المتحركة 

هنيين العاملين في مجـال إعـادة إمدادات كافية من المالمساعدة؛ وتوفير التدريب بما يكفل تأمين 
لمشـاركة ذاتهـا أمـامهم لالفـرص وٕاتاحـة  إمكانـاتهممصابين بالعجز مـن اسـتغالل تمكين الالتأهيل ل

  ؛بالكامل المجتمع صفوففي 

المجتمعـي وتـدعيمها بوصـفها اسـتراتيجية متعـددة القطاعـات تأهيـل إعـادة الرامج بـتعزيز   )٧(
والخــدمات  والتوظيـفالتعلـيم خـدمات الحصـول علــى مصـابين بحــاالت العجـز مـن جميـع التمّكـن 

  ؛ومن المشاركة بشكل كامل فيها ،، ومن االستفادة من تلك الخدماتاالجتماعيةالصحية و 

الخـدمات الصـحية بسـبب العجـز، وذلـك مـن أجـل  منع الحرمان التمييزي من الرعايـة أو  )٨(
  تعزيز المساواة؛

                                                      
  ، حسب االقتضاء.منظمات التكامل االقتصادي اإلقليميو     ١
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  المدير العام: طلب منت  -٣

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

التعــاون مــع طائفــة واســعة مــن أصــحاب بالــدعم، وأن يكثــف الــدول األعضــاء أن يــزّود   )٢(
المصلحة المعنيين بما في ذلك منظمات األمم المتحـدة، والهيئـات األكاديميـة، والقطـاع الخـاص، 

 ١٦المادة  خاصةفي تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، و  ومنظمات المصابين بالعجز
(العـــــيش المســـــتقل واإلدمـــــاج فـــــي  ١٩ (عـــــدم التعـــــرض لالســـــتغالل والعنـــــف واالعتـــــداء) والمـــــادة

عـــادة إ (التأهيـــل و  ٢٦والمـــادة  (الصـــحة) ٢٥والمـــادة  (التنقـــل الشخصـــي) ٢٠والمـــادة  المجتمـــع)
 ةبرنــامج عمــل الصــحلــى جميــع مســتويات (جمــع اإلحصــاءات والبيانــات) ع ٣١المــادة التأهيــل) و 

  ؛ةالعالمي

فـي عمـل طفـال والبـالغين لمصابين بالعجز مـن األاالحتياجات الصحية لأن يكفل إدراج   )٣(
 والصــــحة الجنســــية،، صــــحة األطفــــال والمــــراهقينب، فــــي جملــــة أمــــور، المتعلــــق المنظمــــة التقنــــي

فيمـا رعايـة والعـالج الو  ،رعاية طويلة األجلوتزويد المسنين باألمومة، صحة والصحة اإلنجابية و 
راض المعديــــة واألمــــيــــدز وفيروســــه بشــــأن مكافحــــة األاألمراض غيــــر الســــارية، والعمــــل يتصــــل بــــ
  حاالت الطوارئ، وتعزيز النظم الصحية؛المخاطر في  وٕادارةاألخرى، 

أم  هـــــازائريوا مـــــن ســــواء كـــــان اســـــتيعاب المنظمـــــة نفســــها للمصـــــابين بـــــالعجز،أن يكفــــل   )٤(
يســهل الوصــول إليهــا  مبــانٍ إنشــاء مواصــلة مــن خــالل وذلــك ، معهــا أم العــاملين فيهــاالمتعــاونين 

التشــاور الوثيــق مــع ضــمان عــن طريــق و  التســكين المعقولــة،ترتيبــات اتخــاذ المعلومــات، و  وٕاتاحــة
 حيثمــا دعــت الضــرورةتــي تمــثلهم، المنظمــات المــن خــالل  وٕاشــراكهم بنشــاط،المصــابين بــالعجز 
  ؛وحسب االقتضاء

تحقيـق األهـداف بشـأن لألمـم المتحـدة الجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامـة أن يؤيد ا  )٥(
ـــة لأل ألشـــخاص ذوي فيمـــا يتعلـــق با وســـائر األهـــداف اإلنمائيـــة المتفـــق عليهـــا دوليـــاً لفيـــة اإلنمائي

لمـا بعـد التنميـة  خطـةالراميـة إلـى إدراج موضـوع العجـز فـي  الجهـودفـي و ، ويشـارك فيـه، اإلعاقة
عجز واالحتياجــات مــن الصــحة الالمتعلقــة بــبيانــات ال لفــت االنتبــاه إلــى، عــن طريــق ٢٠١٥م عــا
  ذات الصلة؛ ةاالستجابتدابير و  لعادة التأهيوإ 

 وفـــي حـــدود المـــوارد المتاحـــة، أن يعـــد، بالتشـــاور مـــع منظمـــات األمـــم المتحـــدة األخـــرى،  )٦(
نــات التقريــر العــالمي عــن خطــة عمــل شــاملة للمنظمــة ذات حصــائل قابلــة للقيــاس، وتســتند إلــى بيّ 

مـاع الرفيـع المسـتوى تقريـر االجتو العجز، بما يتماشى مع اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة 
بشأن اإلعاقة المعنون "ُسبل المضـي قـدمًا: وضـع خطـة تنميـة شـاملة لمسـائل اإلعاقـة حتـى عـام 

مـن  السـابعة والسـتين وما بعده" لتنظر فيهـا الـدول األعضـاء فـي جمعيـة الصـحة العالميـة ٢٠١٥
   .خالل المجلس التنفيذي
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