
من أجل صحة أفضل لألشخاص 
ذوي اإلعاقة

هناك أكثر من

مليار
شخص في العالم 

1لديهم إعاقة
Better health for people
with disabilities

Rehabilitation and assistive devices can enable people with disabilities to be independent

Source: World report on disability: www.who.int/disabilities/world_report

2x more likely to find health 
care providers’ skills and 
facilities inadequate

Making all health care services accessible  to people with disabilities
is achievable and will reduce unacceptable health disparities

But they are:

more likely to be
denied health care3x
more likely to be treated
badly in the health
care system4x

train all health care 
workers in disability 
issues including 
rights

make health
care affordable

invest in specific 
services such as 
rehabilitation

remove physical
barriers to health
facilities, information
and equipment

People with disabilities have the same
general health care needs as others
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of people with
disabilities cannot
afford health care

1/2
They are:

50%
more likely to suffer
catastrophic health
expenditure

These out-of-pocket
health care payments
can push a family
into poverty

1 in 7 people 

1 
Over

BILLION
people globally
experience
disability 

people need a wheelchair.
Only 5-15% have

access to one. 

people globally have moderate
to profound hearing loss.

360 MIL70 MIL
Production of hearing aids only meets:

3% of developing
countries’ needs10% of global

need

بواقع 1 من بين كل 7 أشخاص

األشخاص ذوو اإلعاقة يحتاجون إلى نفس القدر 
من الرعاية الصحية العامة الذي يحتاجه غيرهم

إال أنه يزيد بواقع:
احتمال عدم مالءمة 

مهارات مقدمي الرعاية 
الصحية، أو مرافق الرعاية الضعف

ثالث مرات
أربع مرات

احتمال رفض تقديم 
الرعاية الصحية لهم

احتمال تعرُّضهم لسوء 
المعاملة ضمن نظام 

الرعاية الصحية

2/1
عدد األشخاص ذوي اإلعاقة 

ال يستطيعون تحمل 
تكاليف الرعاية الصحية

%50
احتمال معاناتهم من النفقات 

الباهظة للرعاية الصحية يزيد 
بنسبة 50%  عن غيرهم

هذه المدفوعات المباشرة 
من جيوب األشخاص يمكن 
أن تدفع األسرة إلى هاوية 

الفقر

إتاحة جميع خدمات الرعاية الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة أمر ممكن، ومن شأنه أن يحدَّ من الفوارق الصحية غير المقبولة

إزالة الحواجز المادية التي تعيق 
الوصول إلى المرافق الصحية 

والمعلومات واألجهزة

جعل الرعاية الصحية 
ميسورة التكلفة

تدريب جميع العاملين الصحيين 
في قضايا اإلعاقة بما في ذلك 

المجال الحقوقي

االستثمار في الخدمات 
النوعية مثل خدمات 

التأهيل

www.who.int/disabilities/world_report :المصدر: التقرير العالمي حول اإلعاقة

شخص يحتاجون إلى نظارات أو أجهزة 
أخرى لضعف النظر وال يمكنهم 

الحصول عليها

شخص يحتاجون إلى كراٍس 
متحركة، وال يستطيع الحصول 

عليها سوى 5-15% من بينهم

70 مليون
360 مليون

200 مليون
شخص في العالم لديهم حالة متوسطة 

إلى شديدة من فقدان السمع

تساعد خدمات التأهيل واألجهزة المعينة األشخاص ذوي اإلعاقة على االستقاللية في حياتهم

من االحتياجات في 
البلدان النامية %10%3
وال يلبي إنتاج الوسائل المعينة على السمع سوى

من االحتياجات 
العالمية
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