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 العراق 
 201٦عببن السببنة الترو يببة  7ترحب  الجننببة قلترريببر البب ا قدمببمب العببراق  وجبب  املبباد   -1
، الببوارد إىل املعجومببات اً البب ا يتنببمن معجومببات ندأببة عببن أن ببضة مسبباعد  النببحااي. وا ببتنادو 

 تردم الجننة اال تنتاجات التالية:
 رجبببب ً  19  ببببحية،  يببببن   27أبن عببببدد  ببببحااي األل ببببام  جبببب  اً أحاطببببت الجننببببة عجمبببب -2

 وقدم العراق أيناً معجومات عن التوزيع اجل رايف لجنحااي. وامرأاتن و تة أطفال. 
مبن خضبة عمبا مبا وتو  15وخجصت الجننة إىل أن العراق ينّف  التزاممب  وج  اإلجبرا   -3

فبببر  قإل ببب ن عبببن األن بببضة التاليبببة الراميبببة إىل زايد  تبببوافر خبببدمات إعببباد  الت  يبببا ال ببباما، و 
اإلدماج االقتصادا، وتدا ري احلماية االجتماعية امل ئمة جلميبع  بحااي األل بام   بن الننبر عبن 

 نوع اجلنس أو السن، وتعزيز إمكانية الوصول إلي ا:
 حتسني تردمي اخلدمات إىل  حااي األل ام من خ ل فتح مراكز إلعاد  الت  يا؛ أ() 
 مسبح ححبدا ألطبرا  الصبناعية، مبا عرد حجرات عما لتعجي  كيفية تصبنيع ا )ب( 

 فر  عما لجنحااي. 
ماتبمب املتعجربة أبن العبراق أ جب  عبن التحبدايت التاليبة يف تنفيب  التزااً وأحاطت الجننبة عجمب -4

  ساعد  النحااي:
من  أن خفنت حكومة إقجي  كرد تان الدع  املردم عن طريق وزار  الصحة،  )أ( 

صبببناعية مبببن أجبببا تبببوفري اخلبببدمات املضجو بببة لنبببحااي األل بببام. تكبببافح املراكبببز احملجيبببة ل طبببرا  ال
واملعرو  أن مراكز األطرا  الصناعية  كن أن تردم مساعد  كبري  إىل  بحااي األل بام يف عيبع 

 أحنا  العراق إذا ما توفرت هلا املوارد املالية املضجو ة؛
العراق من أو اع  يئة، تعاين املراكز املنتنة ل طرا  الصناعية يف عيع أحنا   )ب( 

 ال  يما نتينة اخنفاض خمصصات امليزانية وعدم كفاية الدع  املردم من الوكاالت الدولية.
 1٦و 14و 13وترحبب  الجننببة أبيببة معجومببات عببن اجل ببود املب ولببة لتنفيبب  اإلجببرا ات  -5

 من خضة عما ما وتو.
حتسبينات  مبا يتحربق مبنق عترح  أبية معجومبات مبن العبراختاماً أفادت الجننة أبهنا و  -٦

التحبدايت املتبريبة وأولبوايت عبن  حااي األل بام و بمان حربوق  ، و  جمال رعايةقا جة لجرياس يف 
 املساعد .

 اف دن  
 201٦عببن السبنة الترو يببة  7ترحب  الجننببة قلترريبر البب ا قدمبمب األردن  وجبب  املباد   -7
، الببوارد إىل املعجومببات اً . وا ببتنادالبب ا يتنببمن معجومببات ندأببة عببن أن ببضة مسبباعد  النببحاايو 

 تردم الجننة اال تنتاجات التالية:
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مبن خضبة عمبا مبا وتو  14خجصت الجننة إىل أن األردن ينّفب  التزامبمب  وجب  اإلجبرا   -8
قإل  ن عن التحسبينات التاليبة البد أدخجبت أو البد  بتعدخ ا عجبو اخلضبس والسيا بات واألطبر 

قة والصحة والرعاية االجتماعية والتعجي  والعمالة والتنمية واحلد مبن الفربر، الرانونية املتعجرة قإلعا
 وال زمة لتجبية احتياجات النحااي، وعن امليزانيات املخصصة لتنفي  ا:

مبببببن اال بببببواتينية الوطنيبببببة اً ي بببببكا تربببببدمي املسببببباعد  لنبببببحااي األل بببببام جبببببز  )أ( 
 ببؤون األشببخا  املعبوقني ويعكبب  عجببو ل شبخا  ذوا اإلعاقببة البد و ببع ا اعجببس األعجبو ل

روق اجلرحو يف تجرب  العب ج وإعباد  حل  مانً تنفي  ا، ومن قانون حروق األشخا  املعوقني، 
 التوظي  والرعاية الصحية والتعجي ؛يف الت  يا و 
تردم وزار  الصحة خدمات الع ج وإعاد  الت  يا إىل اجلرحبو فيمبا تربدم هلب   )ب( 

إلزالبببة األل بببام وإعببباد  الت  يبببا املسببباعد  والبببدع . وأفببباد األردن أبن اال بببواتينية اهليئبببة الوطنيبببة 
لنمان أعجو مستوى من حروق اجلرحبو فيمبا يتعجبق  الوطنية تو ع خلمس  نوات وتعدل دورايً 

 قلعما والتعجي  والصحة.
 . وأحاطبببت الجننبببة14ورحببببت الجننبببة قملعجومبببات البببد قبببدم ا األردن   ببب ن اإلجبببرا   -9

 ، عجو وجمب اخلصو ، أبن اال واتينية الوطنية األردنية تو ع خلمس  نوات وتعدل دورايً عجماً 
لنببمان حرببوق اجلرحببو فيمببا يتعجببق قلعمببا والتعجببي  والصببحة. وقالببت الجننببة إهنببا تببود احلصببول 
عجبببو نسبببخة مبببن  ببب   اال بببواتينية اجلديبببد  وعجبببو معجومبببات عبببن كيفيبببة معاجلبببة اال بببواتينية 

 املتعجرة قأل دا  الوارد  يف خضة عما ما وتو.لجمسائا 
 15و 13و 12وترحبب  الجننببة أبيببة معجومببات عببن اجل ببود املب ولببة لتنفيبب  اإلجببرا ات  -10
 من خضة عما ما وتو. 1٦و

حتسببينات قا جببة لجريبباس يف  مببا يتحرببق مببنوترحبب  الجننببة أبيببة معجومببات مببن األردن ع -11
 التحدايت املتبرية وأولوايت املساعد .عن ق  ، و  حااي األل ام و مان حرو  جمال رعاية

 جن ب الس دان  
عببببن السببببنة  7ترحبببب  الجننببببة قلترريببببر البببب ا قدمببببمب جنببببوب السببببودان  وجبببب  املبببباد   -12

إىل اً والبب ا يتنبببمن معجومببات ندأبببة عببن أن ببضة مسببباعد  النببحااي. وا بببتناد 201٦ الترو يببة
 التالية:، تردم الجننة اال تنتاجات الوارد املعجومات 

حبببباد  انفنبببار أل ببببام يف  1٦أبن جنببببوب السبببودان أ جبببب  عبببن اً أحاطبببت الجننببببة عجمببب -13
اً (، مببببا  رببببا تراجعببببقتببببي ً  13واً جريبببب 32)اً شخصبببب 45، أدت إىل مرتببببا وجببببر  201٦ عببببام

 ا ذكبر  جنبوب السبودان مبن أنبمب عجبو البر   اً أيناً . وأحاطت الجننة عجم2015قملرارنة  عام 
يف أن ببضة اً شخصبب 385أكرببر مببن  201٦عببام يف  لنببزاع الببدائر يف البجببد، شببار مببن ا ببتمرار ا

توعيببة  خببباطر األل بببام نفببب فا اجل بببات الفاعجبببة الوطنيبببة والدوليبببة، وأن  ببب   اجل بببود أ ببب مت يف 
 خفن عدد  حااي األل ام.

مببن خضببة  15وخجصببت الجننببة إىل أن جنببوب السببودان ينّفبب  التزامببمب  وجبب  اإلجببرا   -14
عما ما وتو قإل  ن عن األن ضة التالية الرامية إىل زايد  توافر خدمات إعاد  الت  يا ال باما، 
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وفببر  اإلدمبباج االقتصببادا، وتببدا ري احلمايببة االجتماعيببة امل ئمببة جلميببع  ببحااي األل ببام   ببن 
 وع اجلنس أو السن، وتعزيز إمكانية الوصول إلي ا:الننر عن ن
تعما اهليئة الوطنية ملكافحة األل ام، ووزار  ال ؤون اجلنسبانية، ووزار  الصبحة،  )أ( 

ومننمبببات اعتمبببع املبببدين، والجننبببة الدوليبببة لجصبببجي  األتبببر، ودائبببر  األمببب  املتحبببد  ل جبببرا ات 
مببن اً ني، واملننمببة املعنيبة  سباعد  النببحااي املعباقني معباملتعجربة قألل بام، واملننمببة الدوليبة لجمعبوق

أجبببببا تربببببدمي البببببدع  الضبببببه، وخبببببدمات إعببببباد  الت  يبببببا الببببببدين، والبببببدع  النفسببببب ، واخلبببببدمات 
 االقتصادية لنحااي األل ام و ري   من األشخا  ذوا اإلعاقة؛ - االجتماعية
ااي يف وزار  ال بببببؤون يببببرأس منتبببببدى التنسبببببيق املبببببدير العببببام املعببببب   سببببباعد  النبببببح )ب( 

 ة ملكافحة األل ام.اجلنسانية والرعاية االجتماعية قالشوا  مع مدير مساعد  النحااي يف اهليئة الوطني
 ترح  أبية معجومات إ افية عن عما منتدى التنسيق.أفادت الجننة أبهنا و  -15
 تنفي  التزاماتبمب أبن جنوب السودان أ ج  عن التحدايت التالية يفاً وأحاطت الجننة عجم -1٦

 املتعجرة  ساعد  النحااي:  
أا تريبببببي  الحتياجبببببات النبببببحااي يف اً ال جيبببببرا عجبببببو الصبببببعيد البببببوط  حاليببببب )أ( 
 السودان؛ جنوب

يتمرببا التحببدا الرئيسبب  يف تببوفري التمويببا البب زم لببدع  امل بباريع الببد فببد ،  )ب( 
األر بببببية/املتفنرات مبببببن خمجفبببببات احلبببببرب عجبببببو وجبببببمب التحديبببببد، إىل مسببببباعد   بببببحااي األل بببببام 

 واألشخا  ذوا اإلعاقة، و و أمر ال ينو قألولوية لدى اجل ات املاحنة؛
يجرو ع   مساعد  النحااي عجو عاتق احلكومة الد ال متجك التمويا الب زم  )ج( 

 لدع   حااي األل ام األر ية/املتفنرات من خمجفات احلرب؛
جلنوب السودان اعتماد م روع السيا ة الوطنية ل عاقة الراميبة  أخَّر الربملان الوط  )د( 

 ؛ وأعاق ذلك تنفي  خضة عما ما وتو.201٦إىل تاية عيع األشخا  ذوا اإلعاقة حىت عام 
 14و 13و 12وترحبب  الجننببة أبيببة معجومببات عببن اجل ببود املب ولببة لتنفيبب  اإلجببرا ات  -17
 من خضة عما ما وتو. 1٦و

 مبا يتحربق مبنأبية معجومات من جنوب السودان عأبهنا ترح  الجننة ادت ختاماً، أفو  -18
 ببحااي األل ببام و ببمان حرببوق  ، والتحببدايت املتبريببة،  جمببال رعايببةحتسببينات قا جببة لجريبباس يف 

 وأولوايت املساعد .

 الس دان  
 201٦عن السبنة الترو يبة  7ترح  الجننة قلتررير ال ا قدممب السودان  وج  املاد   -19
البب ا يتنببمن معجومببات ندأببة عببن أن ببضة مسبباعد  النببحااي. وترحبب  الجننببة كبب لك  ترريببر و 

، تربدم الجننبة البوارد إىل املعجومبات اً مساعد  النحااي ال ا قدممب السبودان إىل الجننبة. وا بتناد
 اال تنتاجات التالية:
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األل بام، ومبدى خجصت الجننبة إىل أن السبودان ينّفب  التزامبمب  تريبي  احتياجبات  بحااي  -20
ا، واالحتياجبات الرائمبة أو اجلديبد  عجبو صبعيد األن بضة مبتوافر اخلبدمات والبدع  والر برات في 

ال زمبببة لتجبيببة احتياجبببات و املتعجرببة قإلعاقبببة والصببحة والتعجبببي  والعمببا والتنميبببة واحلببد مبببن الفرببر 
عبن  12ل جبرا  رقب   اً  حااي األل ام، وإحالة النحااي إىل اخلدمات الرائمة حيرمبا أمكبن، وفرب

 طريق اإل  ن عما يج :
جيببرا عببع  يببانت النببحااي عببن طريببق املركببز الرببوم  ملكافحببة األل ببام، ووزار   )أ( 

 الصحة، واحتادات األشخا  ذوا اإلعاقة، واملننمات املعنية قإلجرا ات املتعجرة قألل ام؛ 
ألطرا  االصضناعية وتربومي اتنف  ععية الصجي  األتر، واهليئة الوطنية ملراكز  )ب( 

 العنام، واملكات  الفرعية لجمركز الروم  ملكافحة األل ام يف الوالايت املتنرر  آلية لجرصد العام؛
جتمع البيبانت وتبنرح  دقبة وتسبنا يف ننبام إدار  املعجومبات ملكافحبة األل بام  )ج( 

 التا ع لجمركز الروم  ملكافحة األل ام.
 معجومات إ افية عن نتائج     اجل ود.وترح  الجننة أبية  -21
اً جريب 1 470 بحية ) 2 059أبن السودان أ جب  عبن  برو  اً وأحاطت الجننة عجم -22
اً  ( وقدم  يبانت مصبنفة بسب  السبن ونبوع اجلبنس واملكبان. وأحاطبت الجننبة عجمبقتي ً  588و

مبن خمجفبات  ل بام/املتفنرات بحية مبن  بحااي األ ٦35ك لك أبن السودان أ ج  عبن حصبول 
 عجو الدع  من خ ل م اريع خمتجفة ملساعد  النحااي. احلرب
قإل بببب ن عبببببن  13وخجصببببت الجننببببة إىل أن السبببببودان ينّفبببب  التزامببببمب  وجببببب  اإلجببببرا   -23

األ بببدا  احملبببدد  زمنيببباً والرا جبببة لجريببباس البببد يسبببعو إىل حترير بببا مبببن خببب ل تنفيببب  السيا بببات 
البد  تسب   إ ب اماً مجمو باً يف ممبني م باركة  بحااي األل بام  واخلضس واألطر الرانونيبة الوطنيبة

 يف اعتمع م اركة كامجة وفعالة وعجو قدم املساوا  مع اآلخرين:
وأفببببببباد السبببببببودان أبن ا بببببببواتينيتمب ملسببببببباعد  النبببببببحااي البببببببد وع بببببببعت يف الفبببببببو  مبببببببن  
 فد  إىل ما يج : 2019وتستمر حىت  2017إىل عام  201٦ منتص 

 جلمع البيانت وا تخ    يانت النحااي؛و ع ننام  '1'
خلبدمات الضبيبة وخبدمات الرعايبة الضبيبة الفعالبة قاملنباطق املتنبرر  ت ضية تعزيز  '2'

 واملستدامة؛
 تعزيز فعالية وا تدامة خدمات إعاد  الت  يا النفس ؛ '3'
إن ببببا  ننببببام لجببببدع  النفسبببب  ي ببببد  إىل  ببببمان إعبببباد  إدمبببباج النببببحااي يف  '4'

 اعتمع؛
  رامج التكاما االقتصادا؛ و ع وتنفي  '5'
 تعزيز فعالية التنسيق والدعو  والت ريعات والسيا ات. '٦'

وترحبب  الجننببة ابب   املعجومببات الببد قببدم ا السببودان. وقالببت الجننببة إهنببا تببود احلصببول  -24
 عجو نسخة من     اال واتينية اجلديد .
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مبببن خضبببة عمبببا  14وخجصبببت الجننبببة إىل أن السبببودان ينّفببب  التزامبببمب  وجببب  اإلجبببرا   -25
مبا وتو قإل ب ن عبن التحسبينات التاليبة الببد أدخجبت أو البد  بتعدخ ا عجبو اخلضبس والسيا ببات 
واألطر الرانونية املتعجرة قإلعاقة والصحة والرعاية االجتماعية والتعجي  والعمالة والتنمية واحلد من 

 ت املخصصة لتنفي  ا:الفرر، وال زمة لتجبية احتياجات  حااي األل ام، وعن امليزانيا
وع بببببعت ا بببببواتينية مسببببباعد  النبببببحااي وحعسبببببنت يف الفبببببو  مبببببن منتصببببب   )أ( 

 (؛2019) تد اإلطار الزم  احملدد حىت عام  2017إىل عام  2 01٦ عام

تتببببوىل وزار  الرعايببببة والنببببمان االجتمبببباع  مسببببؤولية و ببببع  يا ببببات الرعايببببة  )ب( 
يف املائببة مببن  80تماعيببة النببعيفة، ويرببع أكرببر مببن والنببمان االجتمبباع  اخلاصببة قل ببرائح االج

 مساعدات النمان االجتماع ؛  املستفيد  مناألشخا  ذوا اإلعاقة  من الفئات 
جيببب  تنسببببيق اجل ببببود املب ولببببة ملسبببباعد  النببببحااي مببببع وزار  الرعايببببة والنببببمان  )ج( 

 االجتماع  إلدراج احتياجات ذوا اإلعاقة يف  راجم ا؛ 
يبببب  اال ببببواتينيات املتعجرببببة قإلعاقببببة الببببوزارات املعنيببببة وت ببببما ت ببببو  يف تنف )د( 

اال واتينيات املتعجرة  تعجي  األطفال ذوا اإلعاقة، والرعاية الصحية ل شبخا  ذوا اإلعاقبة، 
والعمالببة والتمكببني االقتصببادا، والتعجببي  العبباو ل شببخا  ذوا اإلعاقببة، واال ببواتينية املتعجرببة 

 قلنمان االجتماع ؛
و ببببع اعجببببس الببببوط  ل شببببخا  ذوا اإلعاقببببة خضببببة  سببببية  جببببت عيببببع   ب() 

جمببباالت الوكيبببز الرئيسبببية يف اتفاقيبببة حربببوق األشبببخا  ذوا اإلعاقبببة،  بببا يف ذلبببك الت بببريعات 
والسيا بببببات، واملسببببباعد  الرانونيبببببة، والوقايبببببة، والصبببببحة، والتعجبببببي ، ومتكبببببني األ بببببر، واحلمايبببببة 

 ا  السيا ية والعامة؛االجتماعية، وامل اركة يف احلي
يف املائببببببة مببببببن الوظببببببائ  احلكوميببببببة  5خيصببببببن قببببببانون العمببببببا يف السببببببودان  )و( 

اً ل شببخا  ذوا اإلعاقببة وتببوفر  عببن املؤ سببات خببدمات ل شببخا  ذوا اإلعاقببة، خصوصبب
 يف املدن الكربى؛

اُتع ت تدا ري ملساعد  النبحااي  ين با  جسبجة مبن البدورات التدريبيبة وحجربات  )ز( 
لبنبببا  قبببدراف  وتعزيبببز فببر  حصبببوهل  عجبببو وظبببائ  يف خمتجبب  اعببباالت، وتبببوفري م ببباريع  العمببا

 ص ري  مولد  لجدخا؛
م يببني جنيببمب مببن امليزانيببة العامببة ل ن ببضة املتعجربببة  أر عببةخعصببن مببا جمموعببمب  ) ( 

 يف املائة ملساعد  النحااي.  سةقألل ام،  ين ا 
دم ا السبودان. وخجصبت الجننبة إىل أن السبودان وترح  الجننة اب   املعجومبات البد قب -2٦

يف املائببة مببن الوظببائ  احلكوميببة ل شببخا  ذوا   سببةأ جبب  عببن و ببع قببانون عمببا خيصببن 
 اإلعاقة. وترح  الجننة أبية معجومات إ افية عن عدد األشخا  امل مولني ا ا التد ري. 

مبببن خضبببة عمبببا  15  وخجصبببت الجننبببة إىل أن السبببودان ينّفببب  التزامبببمب  وجببب  اإلجبببرا -27
مبببا وتو قإل ببب ن عبببن األن بببضة التاليبببة الراميبببة إىل زايد  تبببوافر خبببدمات إعببباد  الت  يبببا ال ببباما، 
وفببر  اإلدمبباج االقتصببادا، وتببدا ري احلمايببة االجتماعيببة امل ئمببة جلميببع  ببحااي األل ببام   ببن 

 الننر عن نوع اجلنس أو السن، وتعزيز إمكانية الوصول إلي ا:
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كوميببة،  ين ببا وزار  الرعايببة حتعببوفَّر األن ببضة واخلببدمات مببن جانبب  مؤ سببات  )أ( 
ألطبرا  اوالنمان االجتمباع ، واعجبس البوط  ل شبخا  ذوا اإلعاقبة، واهليئبة الوطنيبة ملراكبز 

االصبببضناعية وتربببومي العنبببام، والصبببجي  األتبببر، إ بببافة إىل وكببباالت األمببب  املتحبببد ، واملننمبببات 
 الوطنية والدولية؛

وع بببع إطبببار لجتنسبببيق والتعببباون مبببع املننمبببات املعنيبببة قلعمبببا املتعجبببق قألل بببام  )ب( 
 واملؤ سات احلكومية ذات الصجة، والسيا ات املتعجرة  نحااي األل ام،  ا يف ذلك ما يج :

 و ع ننام جلمع البيانت وا تخ    يانت النحااي؛ 
  مات الرعايبة الضبيبة الفعالبة خلدمات الضبيبة وخبدقاملناطق املتنرر   ت ضيةتعزيز

 واملستدامة؛
 تعزيز فعالية وا تدامة خدمات إعاد  الت  يا النفس ؛ 
  إن ببببا  ننببببام لجببببدع  النفسبببب  ي ببببد  إىل  ببببمان إعبببباد  إدمبببباج النببببحااي يف

 اعتمع؛
 و ع وتنفي   رامج التكاما االقتصادا؛ 
 .تعزيز فعالية التنسيق والدعو  والت ريعات والسيا ات 
يعمبببا املركبببز الربببوم  ملكافحبببة األل بببام كن بببة إشبببرا  ورصبببد وتنسبببيق لبببربنمج  )ج( 

تعرد اجتماعات تنسيرية شب رية يرأ ب ا املركبز الربوم  ملكافحبة األل بام و املناطق املعر ة لجخضر. 
حتنببر ا عيببع الببوزارات املعنيببة، واعجببس الببوط  ل شببخا  ذوا اإلعاقببة، واهليئببة الوطنيببة ملراكببز و 
صبببضناعية وتربببومي العنبببام، والصبببجي  األتبببر، ووكببباالت األمببب  املتحبببد  واملننمبببات ألطبببرا  االا

 الوطنية والدولية؛
توجد خضة عما منفصجة ملساعد   بحااي األل بام األر بية، وكب لك آليبة لرصبد  )د( 

 وتريي  تنفي  ا )ترارير دورية مردمة من الوكاالت املنف  ، واجتماعات ش رية وزايرات ميدانية(؛ 
 جك املركز الروم  ملكافحة األل ام آليبة تنسبيق مبع اعجبس البوط  ل شبخا   () ب 

ذوا اإلعاقبة مبن خبب ل اجتماعبات فصببجية، وين بر املركبز الرببوم  ملكافحبة األل ببام تربارير  ببنوية 
 عن  رنمج مساعد  النحااي؛

ععربدت حجرببات عمبا لتوعيببة األشبخا  ذوا اإلعاقببة بربوق  ، والببدفاع عببن  )و( 
مببن اخلببدمات  ين ببا تببوفري اً   ، وأن ببئت مؤ سببات ترببدم ل شببخا  ذوا اإلعاقببة عببددقنببااي

، و بببري ذلبببك مبببن األج بببز  املسببباعد ، وتنفيببب  م ببباريع العنبببام تربببوميأج بببز  األطبببرا  الصبببناعية و 
 نف  يف كس   تمويا من حكومة الياقن.اً اقتصادية قل ة الص ر، كان آخر ا م روع

أبن السودان أ ج  عن التحدايت التالية يف تنفي  التزاماتمب املتعجرة اً وأحاطت الجننة عجم -28
  ساعد  النحااي:

أدت و ال حتنببو مسبباعد  النببحااي قألولويببة  سببب  ندوديببة امليزانيببة املتاحببة.  )أ( 
 األن ضة؛ ترجينندودية الدع  ال ا تردممب اجل ات املاحنة ملساعد  النحااي إىل 
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البد تعيبق إدمباج  بحااي األل بام/املتفنرات مبن خمجفبات وفيما يج  التحدايت  )ب( 
 احلرب يف اعتمع:

ندوديببة تببوافر الببدع  مرارنببة قحتياجببات النببحااي، وتزايببد أعببداد النببحااي يف  '1'
 عبببن املنببباطق اخلضبببر  املجوأبببة قألل بببام وخمجفبببات احلبببرب مبببن املتفنبببرات، البببد 

 تعض َّر  عد؛ مل
 تدين مستوى وع  النحااي بروق  ؛ '2'
 - دين مسببببتوى الببببوع  اعتمعبببب  البببب زم لجببببدعو  إىل ترببببدمي الببببدع  النفسبببب تبببب '3'

 وإىل قبول النحااي يف اعتمع؛ االجتماع 
 االفترار إىل التمويا ال زم لدع  أن ضة التوعية بروق األشخا  ذوا اإلعاقة؛ '4'
 النرن يف الدع  اإلع م  لرنااي األشخا  ذوا اإلعاقة. '5'
ملسببباعد  إىل نربببن البببدع  الببب زم هلبببا، ونربببن وعببب  يرجبببع العنبببز يف أن بببضة ا )ج( 

األشببببببخا  ذوا اإلعاقببببببة قخلببببببدمات املتاحببببببة مببببببا يببببببؤدا إىل  ببببببع  اخلببببببدمات املردمببببببة إىل 
 املست دفة؛ الفئات

عدم توفري اخلدمات يف املناطق النائية،  سب   عد املسافة وانعدام  ببا تربدمي  )د( 
 اخلدمات يف تجك املناطق؛

التنسبببيق مبببع اجل بببات  انعبببدام  ت بببما التحبببدايت البببد تواجبببمب اإل ببب ن والرصبببد  ) ب( 
 املعنية الفاعجة ونرن األفرقة الوطنية املؤ جة يف   ا اعال.

 من خضة عما ما وتو. 1٦وترح  الجننة أبية معجومات عن اجل ود املب ولة لتنفي  اإلجرا   -29
 مببببا يتحرببببق مببببنومببببات مببببن السببببودان عترحبببب  أبيببببة معجختامبببباً أفببببادت الجننببببة أبهنببببا و  -30

التحبدايت املتبريبة عبن  حااي األل بام و بمان حربوق  ، و  جمال رعايةحتسينات قا جة لجرياس يف 
 وأولوايت املساعد .

 اليمن  
 201٦عببن السببنة الترو يببة  7ترحبب  الجننببة قلترريببر البب ا قدمببمب الببيمن  وجبب  املبباد   -31
، الببوارد إىل املعجومببات اً مسبباعد  النببحااي. وا ببتنادالبب ا يتنببمن معجومببات ندأببة عببن أن ببضة و 

 تردم الجننة اال تنتاجات التالية:
مببن خضببة عمببا مببا وتو  15خجصببت الجننببة إىل أن الببيمن ينّفبب  التزامببمب  وجبب  اإلجببرا   -32

قإل ببب ن عبببن األن بببضة التاليبببة الراميبببة إىل زايد  تبببوافر خبببدمات إعببباد  الت  يبببا ال ببباما، وفبببر  
االقتصادا، وتدا ري احلماية االجتماعية امل ئمة جلميبع  بحااي األل بام   بن الننبر عبن اإلدماج 

 نوع اجلنس أو السن، وتعزيز إمكانية الوصول إلي ا:
تتبببوىل اجلمعيبببة اليمنيبببة لجنببباجني مبببن األل بببام األر بببية واملتفنبببرات مبببن خمجفبببات  )أ( 

ن األل بببام يف البببيمن و ببب  تنفببب  مسبببؤولية العنايبببة قلنببباجني مببب 2004احلبببرب، البببد أن بببئت عبببام 
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املستوى الرا ع من مساعد  النحااي الب ا ي بما العب ج الضبيعب ، وتسبنيا النبحااي، وإعباد  
 إدماج   يف احليا  اعتمعية؛

ال بؤون االجتماعيبة، قالشبوا  مبع املركبز و  الت مينبات تنف  وزار  الصحة ووزار  )ب( 
كومية،  رامج فد  إىل دعب   بحااي األل بام ح ري  اليم  ل طرا  الصناعية، ومننمات دولية

 ببا يف ذلببك م بباريع إعبباد  الت  يببا يف اعتمعببات احملجيببة وتببدري  العمببال امليببدانيني لت ضيببة عيببع 
 اعاالت ذات األولوية،  ا يف ذلك األطرا  الصناعية؛ 

ينفبببببب   ببببببرنمج مسبببببباعد  النببببببحااي عجببببببو أبببببب   مراحببببببا: إجببببببرا  الدرا ببببببات  )ج( 
ترصائية وتسنيا النحااي يف اال تمارات ذات الصجة الد تتنمن عيع املعجومبات املتعجربة اال 

 كبببا  بببحية وقحتياجاتبببمب، والننبببر يف  ببببا تجبيبببة  ببب   االحتياجبببات، وتبببوفري الرعايبببة الصبببحية 
 واألطرا  الصناعية وخدمات إعاد  الت  يا البدين.

ت يف تنفيب  التزاماتبمب املتعجربة  سباعد  أبن البيمن أ جب  عبن حتبداياً وأحاطت الجننبة عجمب -33
 ري قادر عجو تنفي  أن ضة مساعد  النبحااي  النحااي: وأفاد اليمن، عجو وجمب اخلصو ، أبنمب

يف اً قملعببايري الوطنيبببة وأبن الببربنمج اليمببب  ل عمببال املتعجربببة قألل ببام ووزار  الصبببحة شببرعا مبببؤخر 
ملساعد  الضبية  ا يتسق مع املبوارد املاليبة املتاحبة، تنسيق ج ود توفري املساعد  لجنحااي وتردمي ا

  و   موارد ندود .
 14و 13و 12وترحبب  الجننببة أبيببة معجومببات عببن اجل ببود املب ولببة لتنفيبب  اإلجببرا ات  -34
 من خضة عما ما وتو. 1٦و

حتسبينات  مبا يتحربق مبنترحب  أبيبة معجومبات مبن البيمن عختاماً أفادت الجننة أبهنبا و  -35
التحبدايت املتبريبة وأولبوايت عبن  حااي األل بام و بمان حربوق  ، و  جمال رعايةلجرياس يف قا جة 

 املساعد . 
    


