
 

     ورقة عمل عن السياسة الوطنية لتوفري االجهزة املساعدة  

 مقدمة 

مع تضمين   ةوالتأهيلية لألشخاص ذوي اإلعاق لتكنولوجيا المساعدة هي مصطلح شامل يشمل األجهزة المساعدة والتكيفيةا
في أداء أنشطة  صعوبات  ةص الذين يعانون من إعاقغالبًا ما يواجه األشخا, واستخدامها ملية المستخدمة أيًضا في تحديدها الع

ة.الحياة اليومي  صعوبات سواء  ة بشكل مستقل أو حتى بمساعد 

االجهزة المساعدة هي ادوات ذات استعمال خارجي مصممة او مصنعة او مكيفة بحيث تساعد الشخص علي اداء وظيفية 
الكثير من ذوي االعاقة علي االجهزة المساعدة لتمكنيهم من القيام بأنشطتهم اليومية و المشاركة بفعالية و  معينة و يعتمد 

.    ايجابية في الحياة المجتمعية  

% فقط من الناس هم بحاجة الي ادوات و تكنولوجيات  15-5و المتوسطة الدخل نجد ان    ةفي كثير من البلدان المنخفض
عليها  في هذه الدول يكون االنتاج قليال  كما ان هناك القليل جدا من العاملين المتدربين و تلعب معينة يستعطون  الحصول 

 التكلفة كذلك دورا مثبطا يحول دون الحصول علي اجهزة .

ان الحصول علي االجهزة لمساعدة يعتبر امرا ضروريا لدي الكثير من االشخاص ذوي االعاقة كما انه عنصر مهم في أي 
ذوي االعاقة ابدا من الحصول علي التعليم او امتالك القدرة  نجية انمائية  و بدون توفر االجهزة المساعدة قد ال يتمك استراتي

علي العمل ما يساهم في استمرارية دورة الفقر كما انه هناك اعترافا متزايد بدور األجهزة  في اطار االستراتيجية لتعزيز الصحة 
 و الوقاية.

لتوفير االجهزة المساعدة.السياق القانوني   

على توفير االدوات المساعدة واالجهزة الطبية الالزمة   1999لعام   4في قانون حقوق المعوقين رقم   5تنص المادة  تطالب 
% من تكلفة الجهاز.25وبمساهمة من المستفيد ال تزيد عن    

  على توافر   26, 20 , 4في موادها رقم  تنص 2006لعام  ذوي االعاقة حقوق االشخاص لالمم المتحدة اتفاقية ا بينما 
كافؤ الفرص لألشخاص  بشان تحقيق تاتاحة المعلومات عنها كما تدعو القواعد الموحدة  معينات التنقل  و ة المناسبة و االجهز 

فية المتعلقة بها .االجهزة المساعدة و نشر المواد المعر ذوي االعاقة الدول الي دعم جهود تطوير انتاج وتوزيع االدوات و   



.االجهزة المساعدة  نواعا  

والعكاكيز   بمختلف انواعها  مثل المعينات الحركية كالكراسي المتحركة  علي تكنولوجيا قلية التعقيدقائمة  الساعدة االجهزة الم -
.والمشايات والفرشات الهوائية وكرسي الحمام والنظارات الطبية والسماعات المشيوعصا    

واالطراف الصناعية    الكهربائيةالكراسي المتحركة  وتشمل االجهزة الحركية مثل  تكنولوجيا المتطورة ال مساعدة ذات  جهزةا - 
والساعة  الهاتف   االجهزة البصرية  التي يمكن استخدمها لتحقيق اكبر قدر من المشاركة و االستقاللية مثل, و ةاإللكتروني

 سماعات الراس لالستماع الي التلفاز.  مثل  االجهزة المسموعةو الناطقة و قارئ الشاشة ألجهزة الحاسوب , 

 .وانظمة االشارة البصرية   الهواتف المكبرة للصوتو  

التواصل مثل ادوات الكترونية إلصدار مخرجات نطقية و حواسيب مزودة بمعدات و برامج تخصصية .و   لاجهزة االتصاو   

  التكنولوجيا المالئمةاختيار االجهزة المساعدة و 

البلدان ذات الدخل المنخفض بحيث  لألجهزة المساعدة مع الكثير من المناطق و  ال يتالءم الكثير من الخيارات التكنولوجية
  , وتلبي التكنولوجيا المناسبةاالفرادلتي تلعب دورا في حياة المجتمع و االقتصادية ا االجتماعية و الثقافية و ي العوامل البيئية و تراع
للمعايير التالية.االدوات المساعدة لضمان استيفائها  مناالفراد  تاجااحتي  

 مراعاة تصميم وتكلفة االجهزة المساعدة للعوامل البيئية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية  في المجتمعات.   -
 ان تكون سهلة وبسيطة التركيب وذات جودة عالية وميسورة التكلفة ومقبولة لدى المستخدمين. -
 توافر مراكز الصيانة وقطع الغيار لها. -
 خدامها.قدرة االشخاص ذوى االعاقة على است -
 توافر عناصر االمان والصحة والسالمة الشخصية عند استخدامها. -

 
 الجهات المسؤولة عن توفير االجهزة المساعدة

 .وزارتي الصحة والتنمية االجتماعية -
   .االونروا -
 منظمات المجتمع المدني العاملة  في مجال االعاقة والتأهيل. -
 وجهات مانحة. منظمات دولية -



 
 العالقة عن توفير االجهزة المساعدةالجهات ذات 

   -االشخاص ذوى االعاقة واسرهم -
 لجهات الحكومية  ا -
     ااألونرو  -
 في المجال الطبي   األخصائيين -
 التربية الخاصةو  ة التأهيليالطبية و  في مجال الخدمات ناإلخصائيي  -
  والكليات.ت  في الجامعا  في المجال التعليم االكاديمي  ناألخصائيي   -

  االجهزة المساعدة .اهداف استخدام 

   .ممارسة حياتهم اليومية باستقاللية نفسهم في علي ا  دتمكن االشخاص ذوي االعاقة من االعتما. 1

   .الوسائط المتعددةقة المهارة والمعرفة خالل اتاحة الوصول للمصادر و ساب الشخص ذوي االعا تاك . 2

  3.   .التوظيفل تسهيل حصولهم علي فرص العمل و تمكن االشخاص ذوي االعاقة اقتصاديا من خال

   .الترفيهية ي االنشطة الرياضية و الثقافية و دمج االشخاص ذوي االعاقة في المجتمع من خالل اتاحة مشاركتهم ف. 4

التحديات في استخدام االجهزة المساعدةو  عوائقال  

منها الحركية والسمعية والبصرية لتساعدهم على اداء انشطة    المساعدةيستخدم الكثير من االشخاص ذوي العاقة االدوات 
 الحياة واعادة الدمج في مجتمعاتهم, لكن هناك بعض المعيقات تؤثر على استخدام تلك االجهزة مثل 

   يةاالستقاللمن  من تحقيق اقصي قدر   ذو االعاقة  ان تكون جميع البيئات خالية من العوائق كم يتمكن الشخص -
 .بخدمات التقنيات الحديثة ن جود جهات او متخصصيعدم و  -
 .صعوبة التمويل ارتفاع اسعار التقنيات العالية و  -
 .يسبب سوء اختيار التقنية المطلوبة   ةالمتخصص  الفنية غياب االستشارات -
يسبب التأثير علي   القدرات للمستخدم مما م بتقييعدم ربطها و   االعتماد علي الشركات التجارية في تزويد االجهزة -

   عكسي .المهارات بشكل 
 



لتوفير تكنولوجيا األدوات المساعدة ركائز السياسة الوطنية     
لألشخاص ذوى    توفير االدوات المساعدة ذات التكنولوجيا العاليةواضحة المعالم في   ال توجد سياسة وطنية

 االعاقة لعدة اسباب منها.  
 تجاريا نظرا الرتفاع تكلفتها. سوى البعض منها وفرالعالية ال يت ااالدوات المساعدة ذات التكنولوجي ✓
 الجهات الرسمية في وزارتي الصحة والتنمية االجتماعية ال تخصص ميزانيات لشراء تلك االدوات. ✓
 .توفير االدوات المساعدة ذات التكنولوجيا العالية على التبرعات الخارجية   غالبا  يعتمد  ✓
بعض المؤسسات المحلية تتعاون مع وزارة التنمية االجتماعية في تبادل قوائم المستفيدون من الكراسي المتحركة   ✓

 الكهربائية لمنع االزدواجية في التوزيع.
المساعدة ذات   االدوات تكلفة تلكتمويل ترفض خاص ذوى االعاقة  الجهات المانحة في المشاريع التي تستهدف االش ✓

 .  التكنولوجيا العالية
 ألدوات المساعدة ذات التكنولوجيا العالية.اصيانة ال تتوفر خبرات محلية في مجال  ✓

 متطلبات تطوير سياسة وطنية لألدوات المساعدة ذات التكنولوجيا العالية.

 وزارتي الصحة والتنمية االجتماعية في مجال تكنولوجيا االدوات المساعدة تأسيس وحدات متخصصة في  ✓
تشكيل لجنة فنية متخصصة في المجال من مؤسسات المجتمع المدني ووزارتي الصحة والتنمية االجتماعية واساتذة   ✓

صيانة والتكلفة  ( لدراسة احتياج السوق وطرق ال ت الجامعات في كليات الهندسة ) اقسام الميكانيكا واإللكترونيا
 والشركات المصنعة و التدريب على استخدامها.

ليوائم االتفاقية الدولية لحقوق االشخاص ذوى االعاقة لعام   1999لعام  4قانون حقوق المعوقين  بنود  تعديل على ✓
 .  2014بعد توقيد فلسطين على االتفاقية عام     2006

 في شراء تلك االدوات.  تخصيص ميزانيات في وزارتي التنمية والصحة للمساهمة ✓
 تفعيل بند شراء الخدمة من السوق المحلي.اعادة  ✓
 تعزيز البرنامج المحوسب لبيانات االعاقة في وزارة التنمية االجتماعية لمنع االزدواجية في التوزيع. ✓
الجامعات او  استحداث برامج دراسية تتخصص في مجال صيانة االدوات المساعدة واعتماده للتدريس في احدى  ✓

 الكليات المتوسطة لتوفير خبراء في مجال الصيانة.
 في كليات الهندسة لدراسة تكنولوجيا االدوات المساعدة.  تتصميم مقرر دراسي لطلبة اقسام الميكانيكا واإللكترونيا ✓

 الخبرات السابقة في تطوير سياسة وطنية لخدمة االشخاص ذوى االعاقة   



التأهيل     سياسة شراء الخدمة من السوق المحلي لألدوات المساعدة والتحويل على مستشفيات ل  الحكومة اعتماد  ✓
 الطبي.

 اعتماد وزارة التربية والتعليم لسياسة التعليم الجامع لدمج االشخاص ذوى االعاقة في المدارس الحكومية. ✓
والخدمات والسياسات لخدمة االشخاص   تبنى بعض الهيئات الحكومية لسياسة ادراج االعاقة في الخطط االستراتيجية  ✓

 ذوى االعاقة مثل وزارات العمل والثقافة والحكم المحلي والعمل واالشغال العامة.
واالغاثة    للتأهيلبين الجمعية الوطنية  للمستفيدينتطوير نظام لمعايير استحقاق صرف الكراسي المتحركة الكهربائية  ✓

 ة.الطبية ووزارتي الصحة والتنمية االجتماعي 
واالغاثة الطبية    للتأهيلتصميم وتطوير النظام المحوسب لإلعاقة بين وزارة التنمية االجتماعية وجمعيات الوطنية  ✓

 واطفالنا الصم ممثلين عن قطاع التأهيل في شبكة المنظمات االهلية.
اقة في تطوير  مراجعة بنود قانون حقوق المعوقين من خالل مشاركة مؤسسات المجتمع المدني وممثلي حركة االع ✓

مسودة قانون بقرار والذي يتولى تنظيمه معهد الحقوق التابع لجامعة بير زيت بتكليف من وزارة التنمية االجتماعية  
 .2006مع بنود االتفاقية الدولي لحقوق االشخاص ذوى االعاقة لعام  ليوائم

سياسة مواءمة االماكن العامة واالبنية  في بعض الهيئات الحكومية والبلديات لتبني اقسام االبنية واالنشاءات في   ✓
 الحكومية والسكنية.

تبني بعض الهيئات الحكومية لسياسة ادراج االعاقة في الخطط والخدمات والسياسات مثل وزارة الثقافة والشباب   ✓
 والرياضة والعمل والحكم المحلي واالشغال العامة.

     

 

 

     

 


