
 

 
 

 قـــــــرار
RESOLUTION 

 
 3 -ق/63 إ م/ل ش اللجنة اإلقليمية
 2016 األول/أكتوبر تشرين لشـرق المتوسط

  والستون الثالثةالدورة 
  من جدول األعمال (أ) 5البند 

 تحسين فـَُرص الوصول إلى التكنولوجيات المـُساِعدة
 اللجنة اإلقليمية،إن 

  ؛1ما استعرضت الورقة التقنية حول حتسني فرص الوصول إىل التكنولوجيات املساعدة يف إقليم شرق املتوسط بعد
وأنه ّل سبيل إىل بلوغ الغاية  "،ف أحد عن الركب يتللَ َّل أكفالة د على "ؤك  املستدامة ت  وإذ تعي أن أهداف التنمية 

التغطية الصحية  مكوناتأساسيا  من  مكونا  املساعدة  تالتكنولوجيا باعتبار من أهداف التنمية املستدامة إّلا  3-8
  ز على الناس؛رك  الشاملة واخلدمات الصحية املتكاملة اليت ت  

الشتتتتتتتتتتيلو ة شتتتتتتتتتت ن تستتتتتتتتتتت كر التتتتتتتتتتتزام التتتتتتتتتتدول األععتتتتتتتتتتاب بتنفيتتتتتتتتتت  اّلستتتتتتتتتت اتيجيات و طتتتتتتتتتتط العمتتتتتتتتتتل العامليتتتتتتتتتتة بوإذ 
، والصتتحة 2020-2013، والوقايتتة متتن األمتترال اتتة الستتارية ومكافحت تتا 2021-2014، واإلعاقتتة 2020-2016 والصتتحة
صلحة متن منةمتة الصتحة امل أصحاب، فعال  عن اتفاقية حقوق األشلاص ذوي اإلعاقة، وطلب 2020-2013النفسية 
مبتاررة  عتدَ أن ت  ، 2013يف عتام  يف اّلجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة لألمم املتحتدة بشت ن اإلعاقتة والتنميتة ،العاملية

   زيارة فرص احلصول على التكنولوجيات املساعدة؛ل  اقنس  عاملية وت  
 أراب أو تراجعا  يفاّلعتالل وإذ تدرك أن طيفا  واسعا  من السكان يعانون بصفة مؤقتة أو رائمة شكال  من أشكال 

شلص واحد ل إّل تتوافر فرص احلصول على املنتجات املساعدة يف الوقت احلايل ه ّل الل مراحل العمر، وأن الوظائف
  ؛املساعدة ممن حيتاجون إىل التكنولوجياتأشلاص  10 كلفقط من  
م حلوّل  مبتكرة وتتيح فرصا  للوصول إىل مزيد من التطورات السريعة يف جمال التكنولوجيا اليت تقد  ك لك   تدركوإذ 

  ؛تكلفة ميسورةأعلى جورة  و الناس مبنتجات 

________________________ 
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ية الدول الطوارئ اليت تؤثر على االب حاّلتاملساعدة يف  تتوفة التكنولوجيا يساورها القلق إزاب النقص يفوإذ 
 األععاب يف اإلقليم بصورة مباشرة أو اة مباشرة؛

 :الدول األععاب على ما يلي تحث   .1
املساعدة  تهتدف إىل حتسني فرص احلصول على التكنولوجيامسنادة بالبينات  وضع سياسة متكاملة 1.1

 ؛كايفالتمويل الم تقدمي اخلدمات الصحية، مع رعم ا بة  ن   يفأساسيا   عنصرا  للجميع باعتبارها 
 التلطيطيف به  لالس شار ،باستلدام األروات املناسبة اليت أعدهتا املنةمة ،إجراب تقييم لالحتياجات 2.1

  لللدمات؛املالئم 
من املنتجات املساعدة ذات األولوية تستويف احلد األرىن من معاية اجلورة والسالمة، وطنية إعدار قائمة  3.1

 والسياقات واملوارر الحتياجاتل ووفقا  يف ضوب قائمة املنتجات املساعدة ذات األولوية اليت أعدهتا املنةمة 
  ؛ةالوطني

  ب للطوارئ واّلستجابة هلا؛لت ه  اضمان إرراج املنتجات املساعدة ذات األولوية يف مجيع مراحل ختطيط  4.1
تقدمي اخلدمات مراحل مجيع  يفبة على توفة املنتجات املساعدة درَ م  تضمان توافر املوار البشرية الكافية وال 5.1

 الصحية؛
املساعدة على  تج بندا   اصا  بالتكنولوجيادر  املائة أن ي   من اجمللس التنفي ي يف رورته األربعني بعد تطلب .2

 صعيدعلى ال تالتكنولوجيا تلكإتاحة  تعزيز فرصجدول أعمال الدورة السبعني جلمعية الصحة العاملية بغية 
 العاملي؛

 املدير اإلقليمي ما يلي: من تطلب .3
واٍف ر السياسات والربامج الوطنية، وإجراب تقييم اتقدمي الدعم التقين إىل الدول األععاب يف إعد 1.3

لالحتياجات، وإعدار القوائم الوطنية للمنتجات املساعدة ذات األولوية، وحتديد النماذج املناسبة لتقدمي 
 اخلدمات؛

 تبارل اخلربات والدعممن أجل الدعوة إىل نقل املعلومات واملعرفة رون قيور، وتعزيز التعاون بني البلدان  2.3
 ؛را ل اإلقليم و ارجه

ب للطوارئ لت ه  انتجات املساعدة يف مجيع مراحل ختطيط امل إرراجإرشارات عملية لعمان وضع  3.3
 واّلستجابة هلا؛ 

اخلدمات  يف جماللدعم الدول األععاب من أجل تدريب العاملني أو تكييف ا  إعدار أروات عملية 4.3
 ساعدة ذات األولوية؛الصحية على تقدمي طائفة من املنتجات امل

 ز يف تنفي  ه ا القرار.حر  م  تم الوالستني حول التقد   اخلامسةرفع تقرير إىل اللجنة اإلقليمية يف رورهتا  5.3
 


