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اجتماع جانبي
التكنولوجيات المساعدة الوصول إلى إمكانيةتحسين 

 أهداف االجتماع
ماَّيلي:َّلَّأهدافَّاالجتماعَّيفتتمث َّ
َّإذكاءَّوعيَّالدولَّاألعضاءَّباملمارساتَّاجليدةَّداخلَّاإلقليمَّهبدفَّحتسنيَّفرصَّالوصولَّإىلَّالتكنولوجيات

ساعدة؛َّم َّـال
َّال َّالتكنولوجيات َّإىل َّعنَّاحلاجة َّعامة َّيفم َّـتقدميَّحملة َّمبا َّمنها، َّواالستفادة َّاحلصولََّّساعدة ذلكَّإمكانية

عليهاَّيفَّإطارَّالتغطيةَّالصحيةَّالشاملة؛
َّهبدفَّحتسنيَّفرصَّالوصولَّإىلَّاملنتجاتَّال َّأوَّدونَّاإلقليمية َّالتحالفاتَّاإلقليمية َّالعاليةَّم َّـتعزيز ساعدة

ميسورة؛بأسعارَّاجلودةَّ
َّالتك َّإىل َّالوصول َّفرص َّحتسني َّإىل َّالرامية َّالعاملية َّالصحة َّمنظمة َّجهود َّعلى َّالضوء نولوجياتَّتسليط

ساعدةَّذاتَّاألولوية.َّم َّـساعدة،َّوالتعريفَّبقائمةَّمنظمةَّالصحةَّالعامليةَّللمنتجاتَّالم َّـال
معلومات أساسية: الحاجة إلى التغيير 

شخصَّواحدَّمنَّ)أيََّّ%15-5إالَّلنسبةََّّساعدةم َّـالفرصَّالوصولَّإىلَّاملنتجاتََّّيفَّالوقتَّاحلايلالَّتتوافرَّ
؛َّمنَّقبيلَّالكراسيَّاملتحركة،َّوعصّيَّاملشي،1َّمنَّالسكانَّالذينَّحيتاجونَّإىلَّهذهَّاملنتجاتَّبنيَّعشرةَّأشخاص(

َّ َّالعظام، َّتقومي َّوأجهزة َّاالصطناعية َّواألجهزةَّواألطراف َّالسْمع، َّومعينات َّالرؤية، َّضعف َّومـ عينات والنظارات،
َّـال َّيساعدهمَّيفَّمـ عزِّزةَّوالبديلة، َّإىلَّبعضَّالوظائفَّلديهمَّالتغّلبَّعلىَّتراجعَّأداءمبا .َّولذا،َّفإنَّاحلاجةَّمتسُّ

ويلَّاملنتجاتَّتغيريَّاألسلوبَّالتقليديَّالذيَّاعتدناَّعليهَّيفَّفْهم،َّوتصميم،َّوإنتاج،َّوتصنيع،َّوتوزيع،َّوتقدمي،َّومت
َّالتكنولوجياتَّالوََّّ-ساعدةَّم َّـأوَّاألجهزةَّال ساعدة،َّم َّـالتكنولوجياتَّالمنَّدونَّساعدة.َّوَّم َّـاليتَّتسمىَّمـ جتمعًة

فإنَّاألفرادَّغالباَّماَّيلزمونَّمنازهلم،َّويـ ْسَتْثنونَّمنَّاملشاركةَّاجملتمعيةَّويقعونَّيفَّبراثنَّالفقرَّوالعزلة.َّ
َّحلقوق َّاملتحدة َّاألمم َّاتفاقية َّواألجهزةََّّوحددت َّاحلركة َّمـ عينات َّإىل َّالوصول َّاإلعاقة َّذوي األشخاص

ساعدةَّباعتبارهَّحقًاَّمنَّحقوقَّاإلنسانَّاليتَّيقعَّعلىَّعاتقَّكلَّدولةَّمنَّالدولَّاألعضاءَّأنَّم َّـوالتكنولوجياتَّال

1َّGlobal survey on government action on the implementation of the standard rules on the
Equalization of opportunities for persons with disabilities. Amman: South-North Center for

Dialogue and Development for the Office of the UN Special Rapporteur on Disabilities; October 2006َّ
(www.un.org/esa/socdev/enable/documents/GlobalSurvey07.docَّ2017أيلول/سبتمرب6ََّّ،َّمتَّاالطالعَّيف.)

http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/GlobalSurvey07.doc
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جهَّادمإساعدةَّمكوناَّمنَّمكوناتَّالتغطيةَّالصحيةَّالشاملةَّويتطلبَّم َّـلَّالوصولَّإىلَّالتكنولوجياتَّالتكفله.َّوميثَِّّ
 منَّأهدافَّالتنميةَّاملستدامة.8َّ-3يفَّاجلهودَّالساعيةَّإىلَّحتقيقَّالغايةَّ

النموَّالسكاينَّبسببَّساعدةَّيفَّاملستقبلَّم َّـوسوفَّتّتسعَّالفجوةَّاحلاليةَّيفَّإمكانيةَّالوصولَّإىلَّاملنتجاتَّال
منََّّ%11.7)2013ََّّيفَّعامشخصَّمليون841ََّّسّننيَّيفَّالعاملَّمنَّـم َّـسيِّماَّمعَّارتفاعَّعددَّالَّع،َّالتوق َّـم َّـاهلائلَّال

وقدَّشهدتَّالسنواتَّاألخريةَّأيضا2050.2ََّّ(َّحبلولَّعامَّ%21.1مليارَّ)2َّعددَّسكانَّالعامل(َّإىلَّماَّيربوَّعنَّ
ارتفاعًاَّكبريًاَّيفَّاإلصاباتَّواألمراضَّغريَّالساريةَّواحلاالتَّالعضليةَّاهليكلية.َّوالَّميكنَّلألدويةَّوحدهاَّأنَّتقفَّ

َّالتحدَِّّ َّأكربَّللمنتجاتَّالـم َّـياتَّالأمامَّمثلَّهذه َّولذا،َّم َّـستجدة،َّوسوفَّتكونَّهناكَّبالتأكيدَّحاجة ساعدة؛
 َّوسع.أنطاقَّمـ ساعدةَّعلىَّـيتعنّيَّتقييمَّالتكنولوجياتَّال

 الوضع في اإلقليم والتحّديات الماثلة أمامه

منََّّ%3.2غَّبأنَّماَّيقربَّمنَّحْسبماَّوردَّيفَّمسٍحَّحديثَّأجراهَّاملكتبَّاإلقليميَّملنظمةَّالصحةَّالعاملية،َّأ بل َّ
َّقور َّ َّما َّإذا َّخاصة َّعنَّاحلقيقة، َّالرقمَّغريَّمعربِّ َّوي عتربَّهذا َّمنَّاإلعاقة. نَّالسكانَّيفَّاإلقليمَّيعيشونَّبنوعَّما

عَّللسكانَّتوق َّـم َّـمـ توفرةَّحولَّالعددَّاحلايلَّوالـوت شريَّالبياناتَّال3َّمنَّإمجايلَّالسكان.َّ%15بالنسبةَّالعامليةَّالبالغةَّ
عامًاَّفماَّفوق(َّيفَّبلدانَّاإلقليمَّإىلَّأنَّتلكَّاألرقام،َّيفَّحالَّمقارنتهاَّبإمجايلَّعدد60ََّّيفَّمرحلةَّالشيخوخةَّ)

كماَّأن2050.4َََّّّيفَّعامََّّ%15لتصلَّإىلَّحنو2015ََّّيفَّعامََّّ%6.6السكانَّيفَّاإلقليم،َّسوفَّتزدادَّتدرجييًاَّمنَّ
َّويرتفعَّمعدلَّانتشا َّيفَّالتزايدَّيفَّاإلقليم، َّآخٌذ َّباألمراضَّغريَّالسارية َّالسلوكيةَّمعدلَّاإلصابة َّعواملَّاخلطر ر

الرئيسيةَّيفَّاإلقليمَّليكونَّمنَّبنيَّأعلىَّاملعدالتَّيفَّالعامل.َّوحيثَّإنَّاإلقليمَّميثلَّثاينَّأعلىَّمعدالتَّالوفاةَّ
َّال َّفمن َّالعامل، َّيف َّالطُّرق َّعلى َّاملرور َّحوادث َّعن َّعلىَّتوق َّـم َّـالنامجة َّاملرتتبة َّاإلعاقة َّحاالت َّعدد َّيكون َّأن ع

شخصَّيعانونَّمن000ََّّ 52إىل000ََّّ 26لطُّرقَّمرتفعًاَّهوَّاآلخر.َّوي قد رَّأنَّحنوَّاإلصاباتَّالنامجةَّعنَّحوادثَّا
َّووسائدَّختفيفَّ َّوينتجَّعنَّذلكَّاالحتياجَّإىلَّالكراسيَّاملتحركة، إصاباتَّاحلْبلَّالشوكيَّيفَّاإلقليمَّكلَّعام،

َّالبياناتَّبدرجةَّكبريةَّحولَّاالحتياجاتَّمنََّّساعدة.َّوبصفةم َّـالضغط،َّوغريَّذلكَّمنَّاملنتجاتَّال َّتقّل عامة،
َّهباَّ َّاملرتبطة َّواحلاالتَّالصحية َّيتوفرَّمنَّبياناتَّحولَّاإلعاقة َّغريَّأنَّما َّيفَّاإلقليم. التكنولوجياتَّالـم ساع دة

َّي ستفادَّمنهَّيفَّتقديرَّحجمَّسوقَّاملنتجاتَّال َّاحتياجاتَّالفئاتَّم َّـميكنَّأنَّيكونَّبدياًل َّلتلبية َّالالزمة ساعدة
 لسكانيةَّمنها.ا

 االستجابة العالمية واإلقليمية

َّأ درجتَّالتكنولوجياتَّال َّفقد َّباكستان، َّحكومة َّاليتَّتبذهلا َّوبفضلَّاجلهود َّالعاملي، ساعدةَّم َّـعلىَّالصعيد
خارطةَّطريقَّوضعَّكيَّيتسّّنَََّّّ،الثانيةَّواألربعنيَّبعدَّاملائةاملقبلةَّعلىَّجدولَّأعمالَّاجمللسَّالتنفيذيَّيفَّدورتهَّ

َّ،نيالسبع،َّيفَّدورهتاَّالذيَّستضطلعَّبهَّالبلدانَّيفَّهذاَّالشأن.َّواعتمدتَّمجعيةَّالصحةَّالعامليةللعملَّاجلماعيَّ
َّوالستنيَّجلمعية13ََّّ-70القرارَّجَّصَّع َّالتاسعة َّالدورة َّانعقاد َّوأثناء َّمنَّالّصممَّوفقدانَّالسمع. حولَّالوقاية

القائمةَّيفَّباكستانَّوالتنسيقَّتنظيمَّلخدماتَّالصحيةَّالوطنيةَّوالالدولةَّلَّةفيهاَّوزيرََّّتالصحةَّالعاملية،َّواليتَّعرض
َّال َّاملنتجات َّبشأن َّالعاملية َّالصحة َّملنظمة َّاجتماعاَّم َّـاألوىل َّباكستان َّحكومة َّاستضافت َّاألولوية، َّذات ساعدة

                                                           
2
 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. 2013. World Population Ageing 2013 

(http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WorldPopulationAgeing2013.pdf، َّمتَّاالطالعَّيف
 (.2017أيلول/سبتمرب6ََّّ
3
 World Health Organization, World Bank. World report on disability. Geneva: WHO; 2011 

(http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf , َّ2017أيلول/سبتمرب6ََّّمتَّاالطالعَّيف.) 
 2016حتسنيَّفـ َرصَّالوصولَّإىلَّالتكنولوجياتَّالـم ساعدة.َّتشرينَّاألول/أكتوبر3َََّّّ–/ق63َّشَّم/لَّإ4َّ

(http://applications.emro.who.int/docs/rc63_resolutions_2016_r3_19120_en.pdf?ua=1، َّ2017أيلول/سبتمرب6ََّّمتَّاالطالعَّيف.) 

http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WorldPopulationAgeing2013.pdf
http://applications.emro.who.int/docs/RC63_Resolutions_2016_R3_19120_EN.pdf?ua=1
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َّ َّحولَّموضوع َّال»جانبيًا َّللجميعم َّـالتكنولوجيات َّساعدة .»َّ َّعام َّويف َّمستوىَّاإلقليم، َّاعتمدت2016َّوعلى ،
َّوالست َّالثالثة َّاإلقليمية َّإاللجنة َّم/ل َّش َّالقرار َّالتكنولوجيات3ََّّ-/ق63ون َّإىل َّالوصول َّفرص َّحتسني حول

املصلحة،َّأطلقتَّمنظمةَّالصحةَّالعامليةَّمبادرةَّصاحبةَّ،َّومبشاركةَّطائفةَّمنَّاجلهات2014َّساعدة.َّويفَّعامَّم َّـال
ساعدةَّم َّـ(َّب غيةَّحتسنيَّفرصَّالوصولَّإىلَّاملنتجاتَّالGATE)َّساعدةم َّـالتعاونَّالعامليَّيفَّجمالَّالتكنولوجياتَّال»

َّذاتَّاجلودة،َّوتيسريَّتكلفتها.
 النتائج الَمرُجوَّة

 ساعدة،َّمباَّيفَّم َّـوعيَّباألنشطةَّاملعياريةَّاليتَّتقومَّهباَّمنظمةَّالصحةَّالعامليةَّيفَّجمالَّالتكنولوجياتَّالإذكاءَّال
 ساعدةَّذاتَّاألولوية.َّم َّـذلكَّقائمةَّاملنتجاتَّال

 ساعدةَّيفَّاإلقليم.م َّـنيَّفرصَّالوصولَّللتكنولوجياتَّالألمهيةَّاليتَّيكتسيهاَّحتسلفهمَّالدولَّاألعضاءَّعميقَّت 

 َّمـ ساعدةَّـالوعيَّباحلاجةَّإىلَّااللتزامَّسياسيًاَّوماليًاَّمنَّأجلَّحتسنيَّفرصَّالوصولَّإىلَّالتكنولوجياتَّالزيادة
 يفَّاإلقليم.َّ

 َّ َّالالزم َّتوفريَّالزخم َّبشأنَّحتسنيَّفرصَّالوصولَّإىلَّحىتَّتعتمد َّقرارًا َّالعاملية َّالصحة التكنولوجياتَّمنظمة
َّالدورةَّم َّـال َّمناقشات َّوأثناء َّالتنفيذي، َّللمجلس َّاملائة َّبعد َّواألربعني َّالثانية َّالدورة َّمناقشات َّأثناء ساعدة

 احلاديةَّوالسبعنيَّجلمعيةَّالصحةَّالعامليةَّبعدَّذلك.

 قترحالبرنامج المـ

َّالصحةَّمنَّالعراق معتعاونَّبالَّ،ةالباكستانيَّالصحة ةوزيرََّّاالجتماع سوفَّيرتأس َّواجلمهورية واملغربَّوزراء
 .واإلماراتَّالعربيةَّاملتحدةَّالسوريةَّالعربية

 18:00-17:00، 2017 تشرين األول/أكتوبر 11األربعاء، 

 الوقت المـُخّصص الشخص المعني  بند جدول األعمال
 )بالدقائق(

احلالةَّالعامةَّللتكنولوجياتَّالـم ساعدةَّيفَّ
 اإلقليمَّ

تطويرَّالنُّظ مَّمديرََّّ—الدكتورَّظفارَّمريزاَّ
 5 الصحية

الدكتورَّأسعدَّحفيظ،َّمديرَّعامَّالصحة،َّوزارةَّ إعالنَّمـ قرتحَّمنَّجانبَّباكستانَّ
 5 اخلدماتَّالصحيةَّالوطنيةَّوالتنظيمَّوالتنسيق

باكستان،َّاجلمهوريةَّالعربيةَّالسورية،َّالعراق،َّ مالحظاتَّوزراءَّالصحةَّ
 املغرب،َّاإلماراتَّالعربيةَّاملتحدةَّ

25 
 لكلَّوزير(َّدقائق5َّ)

مالحظاتَّالسفريَّالعامليَّالـم قرتحَّاملعينَّ
 5 َّالدكتورةَّسناَّحفيظَّ بالتكنولوجياتَّالـم ساعدة

مديرَّمنظمةَّالصحةَّالعامليةَّإلقليمََّّمالحظاتَّ
 5 حممودَّفكريالدكتورَّ شْرقَّاملتوّسطَّ

الدكتورَّأسعدَّحفيظ،َّمديرَّعامَّالصحة،َّوزارةَّ حلقةَّنقاشَّ
والتنظيمَّوالتنسيق،َّاخلدماتَّالصحيةَّالوطنيةَّ

 وخرباءَّآخرون
15 

 دقيقة 60 المدة اإلجمالية
 


