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 تقرير مرحلي حول تحسين فرص الوصول إلى التكنولوجيات املساعدة

 املقدمة

والستين،  الثالثة، اعتمدت اللجنة اإلقليمية لشـرق املتوسط، في دورتها 2016في تشرين األول/أكتوبر  .1
ويلخص هذا إلى التكنولوجيات الـُمساِعدة.  بشأن تحسين فرص الوصول  3-/ق63 القرار ش م/ل إ

 
ُ
ز في تنفيذ ذلك القرار والحالة اإلقليمية املتعلقة بالحصول على التكنولوجيات حر  التقرير التقدم امل

 املساعدة.

م ، طلبت اللجنة اإلقليمية من املدير اإلقليمي، في جملة أمور، تقدي3-/ق63 وفي القرار ش م/ل إ .2
الدعم التقني للدول األعضاء في وضع السياسات والبرامج الوطنية للتكنولوجيات املساعدة؛ وإجراء 
تقييم واٍف لالحتياجات لالسترشاد به في تخطيط الخدمات؛ والدعوة إلى نقل املعارف واملعلومات من 

 األولوية.  دون عوائق؛ وتعزيز التعاون بين البلدان؛ وإعداد قوائم للمنتجات املساعدة ذات

 2017ر بقد، في تشرين األول/أكتو وقد عُ  .3
 
جنة ، اجتماع جانبي، على هامش الدورة الرابعة والستين لل

 
ُ
قر خالله إعالن إسالم أباد لتحسين الوصول إلى التكنولوجيات املساعدة، وهو التزام هام اإلقليمية، أ

 آخر قطعته الدول األعضاء على نفسها. 

وعلى الصعيد العالمي، وبفضل الجهود التي تبذلها حكومة باكستان، على مستوى القيادة، أقرت  .4
بشأن تحسين  8-71، القرار ج ص ع2018جمعية الصحة العاملية الحادية والسبعون، في أيار/مايو 

العاملية الوصول إلى التكنولوجيات املساعدة. ويعزز هذا القرار التزام الدول األعضاء ومنظمة الصحة 
 لتحقيق الهدف املشترك املتمثل في تحسين فرص حصول كل إنسان، في أي 

ً
والشركاء بالعمل معا

 مكان، على التكنولوجيات املساعدة. 

ا وثيًقا بمبادرة منظمة الصحة العاملية للتعاون العالمي في مجال  .5
ً
وترتبط الجهود اإلقليمية ارتباط

للدول األعضاء االستفادة من املبادرة للتعامل مع العناصر (. ويمكن GATEالتكنولوجيات املساعدة )
األساسية ألي استراتيجية ناجحة في مجال التكنولوجيات املساعدة، وهي: السياسات والتمويل؛ 
واملنتجات؛ واملوظفون؛ وتوفير الخدمات. وتشدد املبادرة على ضرورة أن تغير الدول األعضاء أسلوبها 

يه في النظر إلى املنتجات أو األجهزة املساعدة، من حيث تصميمها، التقليدي الذي اعتادت عل
وإنتاجها، وتصنيعها، وتوزيعها، وصيانتها، وتمويلها. وقد وضعت املبادرة قائمة باملنتجات املساعدة 
ذات األولوية باعتبارها املرحلة األولى في دعم البلدان لتنفيذ التزاماتها بتحسين إتاحة املنتجات 

 . املساعدة
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 الوضع اإلقليمي

درة البيانات النوعْية على مستوى اإلقليم، تقييم  .6
ُ
من الصعب، في ظل الفجوات املعرفية القائمة، ون

الوضع في اإلقليم فيما يتعلق بإتاحة التكنولوجيات الـُمساِعدة ملن يحتاجها. غير أن البيانات املتاحة 
مرحلة الشيخوخة، وعبء األمراض غير عن اإلعاقات، وضعف اإلبصار والسمع، والسكان في 

 
ُ
هر ِظ السارية، وحاالت الصحة النفسية واإلصابات، وكذلك البيانات املستقاة من سياقات الطوارئ، ت

الحاجة املتزايدة إلى التكنولوجيات املساعدة وخدمات التأهيل في اإلقليم، إال أن الفرص محدودة 
 كلفة وعالية الجودة. للحصول على منتجات مساعدة مالئمة ميسورة الت

7.  
ُ
٪ في عام 6.6هر البيانات املتاحة أن نسبة كبار السن من سكان اإلقليم ستزداد باطراد، من حوالي ِظ وت

 15إلى  2015
ً
. واألمراض غير السارية آخذة في التزايد في اإلقليم، ويعد معدل 2050في عام  ٪ تقريبا

 انتشار عوامل الخطر السلوكية الرئيسية من أعلى امل
ً
لكون معدالت الوفيات  عدالت في العالم. ونظرا

ع أن يكون عدد حاالت 
َّ
الناجمة عن حوادث املرور في اإلقليم من أعلى املعدالت في العالم، فُيتوق

 
ً
. وباإلضافة إلى ذلك، فإن اآلثار اإلعاقة الناجمة عن اإلصابات غير املميتة لحوادث املرور مرتفعا

ى التكنولوجيات التي يشهدها عدد من بلدان اإلقليم تضاعف الحاجة إلاملترتبة على حاالت الطوارئ 
ء تزايد احتياجات السكان، فإن إتاحة التكنولوجيات الـُمساِعدة ال تقل أهمية عن املساعدة. وفي ضو

 إتاحة سائر التكنولوجيات.

 3-/ق63 تنفيذ القرار ش م/ل إ

لقد أحرز إقليم شرق املتوسط تقدًما في مسار تحسين الوصول إلى التكنولوجيات املساعدة وضمان  .8
  اأساسيً  اعنصرً بوصفها إدراجها 

ً
 للقرار ش م/ل إ وأصيال

ً
-/ق63 في التغطية الصحية الشاملة. ووفقا

جري مسح للتقييم السريع لوضع التكنولوجيات املساعدة في اإلقليم، وتم وضع 3
ُ
إطار إقليمي ، أ

 لتعزيز فرص الوصول إلى التكنولوجيات املساعدة في الدول األعضاء.

9.  
ُ
ن املسح أنَّ  17مسح التقييم السريع في  ي جر وقد أ   دولة من الدول األعضاء. وبي 

ُ
 سياسات ون

ُ
م ظ

ِ التكنولوجيات املساعدة وتوفير خدماتها غير كافية في العديد من بلدان اإلقليم. ويُ 
 
 ىعلل الحصول مث

 
ُ
 البيانات واملعلومات ذات الصلة بتقييم الحالة تحدًيا كبيًرا نظًرا لعدم وجود ن

ُ
جيل أو التتبع م التسظ

 البلدان.  ةأو الرصد في غالبي

ت نتائج مسح التقييم السريع في تقرير يقدم معلومات أساسي .11 مة عن الوضع اإلقليمي.  ةوقد ُجِمع  قي 
 
 
م التقرير اإلقليمي خالل الدورة الخامسة والستين لل م  جنة اإلقليمية، في حين سيتم إطالع وزراء وسُيع 

 املرتسمات الُق  علىالصحة والوفود املعنيين 
ْ
 رية الخاصة بكل بلد.ط

، في أيار/مايو  .11 لى التكنولوجيات إطار عمل إقليمي لتعزيز فرص الوصول إ ،2018وكان قد ُوِضع 
وذلك خالل اجتماع ُعقد في إسالم أباد، باكستان. ويحدد  ،املساعدة بالتشاور مع الدول األعضاء

مشروع اإلطار أربعة أغراض استراتيجية بوصفها مفتاًحا لتحسين الوصول إلى التكنولوجيات 
 املساعدة في اإلقليم:

 جي للتغطية الشاملة للتكنولوجيا املساعدة؛النهوض بإطار السياسة العامة من أجل اإلعمال التدري 
 الة وميسورة التكلفة؛  زيادة اإلمدادات من املنتجات املساعدة عالية الجودة واملأمونة والفع 
 توسيع نطاق التغطية بالخدمات لتوفير املنتجات املساعدة؛ 
 .تحسين توافر املوظفين املؤهلين على جميع املستويات 
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دت لكل هدف  .12 ِ
استراتيجي اإلجراءات ذات األولوية، مع تحديد واضح ألدوار الدول األعضاء ُحد 

ومنظمة الصحة العاملية والشركاء، في تنفيذ إطار العمل. سيساعد إطار العمل وإجراءاته البلدان على 
وضع خرائط الطريق لكل بلد لتعزيز الوصول إلى التكنولوجيات املساعدة. كما ستفيد نتائج مسح 

 اإلقليمي واملرتسمات الُق التقييم 
ْ
 رية الفردية في إعداد خرائط الطريق الوطنية.ط

 2018وفي أيار/مايو  .13
َّ
لع جميع الدول األعضاء في منظمة الصحة العاملية على مشروع إطار العمل، ، اط

وذلك خالل اجتماع جمعية الصحة العاملية الحادية والسبعين في جنيف. وسيتم أيًضا إطالع الدول 
 األعضاء على إطار العمل خالل الدورة الخامسة والستين للجنة اإلقليمية لشرق املتوسط. 

 التحديات

املساعدة في بلدان اإلقليم،  من الجهود الجارية لتحسين الوصول إلى التكنولوجيات على الرغم .14
تزال هناك تحديات خطيرة. وبالنسبة للتمويل الحكومي والعمل البرنامجي، فإنهما غير كافيين  فال

نة. وال تزال آليات التنسيق و/أو اإلحالة بين مختلف القطاعات، فيما
 
عل

ُ
يتعلق  للوفاء بااللتزامات امل

بتقديم الخدمات، غير فعالة إلى حد كبير. واالستراتيجيات أو الخطط الوطنية للتكنولوجيات 
املساعدة غير متاحة عموًما، وحتى عندما تكون متاحة، يكون إنفاذها وتنفيذها عادة غير كافيين. 

 
ُ
 وتقترن الفجوات الخطيرة في ن

ُ
عن االحتياجات م املعلومات والبحوث وثيقة الصلة، بنقص اإلبالغ ظ

للمنتجات املساعدة في معظم الدول األعضاء. وال توجد معلومات موثوقة حول توفر املنتجات 
 
ُ
 املساعدة الفردية والقدرة على تحمل تكلفتها. وتتسم ن

ُ
م تسجيل املنتجات املساعدة واملوافقة ظ

أنواع معينة من  ف. وهناك نقص فيعْ املسبقة عليها قبل طرحها في السوق وتنظيم تسعيرها بالض  
 
ُ
، فإن ن

ً
 املوظفين ذوي الصلة وفرص التدريب املحلية. وأخيرا

ُ
م رصد تقديم خدمات التكنولوجيات ظ

 املساعدة وتنظيمها، هي في حكم املعدومة في هذا اإلقليم.

 ب  س  
 
  ض ي  ل امل

 
 د  ق

 
 ما

15.  
ً
 من أجل الوفاء بااللت سيكون الدعم السياس ي في جميع الدول األعضاء أمرا

ً
زام الجماعي حاسما

 بتحسين الوصول إلى التكنولوجيات املساعدة في اإلقليم. 

وسيتم اختبار مشروع اإلطار على سبيل االرتياد في ثالث دول أعضاء للتأكد من فعاليته في املساعدة  .16
على تطوير خطط العمل الوطنية وخرائط الطريق لتحسين الوصول إلى التكنولوجيات املساعدة على 

 املستوى الُق 
ْ
قدم ستفاد من نتائج هذا االختبار االرتيادي في تحسين وصقل اإلطار. وستُ ري. وسيُ ط

 الصيغة النهائية لإلطار إلى اللجنة اإلقليمية، في دورة قادمة، إلقرارها من جانب الدول األعضاء. 

وينبغي التماس املساعدة التقنية من خبراء دوليين في مجال التكنولوجيات املساعدة، وتعزيز  .17
 لتواصل وتبادل الخبرات بين البلدان. ا

وينبغي بحث إمكانية إنشاء مركز إقليمي للتكنولوجيات املساعدة في مجال البحوث، والتعليم  .18
واالبتكار، وكذلك مستودع بيانات ونظام معلومات لضمان تلبية االحتياجات، والتأكد من أن الجهود 

 
ُ
لالحتياجات املطلوبة من التمويل، واملنتجات  بذل في املستقبل تستند إلى تقديرات دقيقةالتي ت

 واملوظفين، والخدمات. ر تكلفتها(،ْس )توافرها ويُ 


