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العراق
 -1ترحب الجننببة قلترريببر الب ا قدمببمب العبراق وجب املبباد  7عببن السببنة الترو يببة 201٦
والب ا يتنببمن معجومببات ندأببة عببن أن ببضة مسبباعد النببحااي .وا ببتناداً إىل املعجومببات البوارد ،
تردم الجننة اال تنتاجات التالية:
 -2أحاط ببت الجنن ببة عجمب باً أبن ع ببدد ببحااي األل ببام جب ب  27ببحية ،ي ببن  19رجب ب ً
وامرأاتن و تة أطفال .وقدم العراق أيناً معجومات عن التوزيع اجل رايف لجنحااي.
 -3وخجصت الجننة إىل أن العراق ين ّف التزاممب وج اإلجبرا  15مبن خضبة عمبا مبا وتو
قإل ب ن عببن األن ببضة التاليببة الراميببة إىل زايد ت بوافر خببدمات إعبباد الت يببا ال بباما ،وفببر
اإلدماج االقتصادا ،وتدا ري احلماية االجتماعية امل ئمة جلميبع بحااي األل بام بن الننبر عبن
نوع اجلنس أو السن ،وتعزيز إمكانية الوصول إلي ا:
(أ)

حتسني تردمي اخلدمات إىل حااي األل ام من خ ل فتح مراكز إلعاد الت يا؛

(ب) عرد حجرات عما لتعجي كيفية تصبنيع األطبرا الصبناعية ،مبا مسبح ححبدا
فر عما لجنحااي.
 -4وأحاطت الجننبة عجمباً أبن العبراق أ جب عبن التحبدايت التاليبة يف تنفيب التزاماتبمب املتعجربة
ساعد النحااي:
من أن خفنت حكومة إقجي كرد تان الدع املردم عن طريق وزار الصحة،
(أ)
تكببافح املراك ببز احملجي ببة ل ط برا الص ببناعية م ببن أجببا ت ببوفري اخل ببدمات املضجو ببة لن ببحااي األل ببام.
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؛
(ب) تعاين املراكز املنتنة ل طرا الصناعية يف عيع أحنا العراق من أو اع يئة،
ال يما نتينة اخنفاض خمصصات امليزانية وعدم كفاية الدع املردم من الوكاالت الدولية.
 -5وترح ب الجننببة أبيببة معجومببات عببن اجل ببود املب ولببة لتنفي ب اإلج برا ات  13و 14و1٦
من خضة عما ما وتو.
 -٦وختاماً أفادت الجننة أبهنا ترح أبية معجومبات مبن العبراق عمبا يتحربق مبن حتسبينات
قا جة لجرياس يف جمال رعاية حااي األل بام و بمان حربوق  ،وعبن التحبدايت املتبريبة وأولبوايت
املساعد .

اف دن
 -7ترحب الجننببة قلترريبر الب ا قدمبمب األردن وجب املباد  7عببن السبنة الترو يببة 201٦
والب ا يتنببمن معجومببات ندأببة عببن أن ببضة مسبباعد النببحااي .وا ببتناداً إىل املعجومببات البوارد ،
تردم الجننة اال تنتاجات التالية:
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 -8خجصت الجننة إىل أن األردن ين ّفب التزامبمب وجب اإلجبرا  14مبن خضبة عمبا مبا وتو
قإل ن عن التحسبينات التاليبة البد أدخجبت أو البد بتعدخا عجبو اخلضبس والسيا بات واألطبر
الرانونية املتعجرة قإلعاقة والصحة والرعاية االجتماعية والتعجي والعمالة والتنمية واحلد مبن الفربر،
وال زمة لتجبية احتياجات النحااي ،وعن امليزانيات املخصصة لتنفي ا:
ي ب ببكا تر ب ببدمي املسب بباعد لن ب ببحااي األل ب ببام ج ب ببز اً مب ببن اال ب بواتينية الوطني ب ببة
(أ)
ل شبخا ذوا اإلعاقببة البد و ببع ا اعجببس األعجبو ل ببؤون األشببخا املعبوقني ويعكب عجببو
تنفي ا ،ومن قانون حروق األشخا املعوقني ،مانً حلروق اجلرحو يف تجرب العب ج وإعباد
الت يا ويف التوظي والرعاية الصحية والتعجي ؛
(ب) تردم وزار الصحة خدمات الع ج وإعاد الت يا إىل اجلرحبو فيمبا تربدم هلب
اهليئ ببة الوطني ببة إلزال ببة األل ببام وإع بباد الت ي ببا املس بباعد وال ببدع  .وأف بباد األردن أبن اال ب بواتينية
الوطنية تو ع خلمس نوات وتعدل دورايً لنمان أعجو مستوى من حروق اجلرحبو فيمبا يتعجبق
قلعما والتعجي والصحة.
 -9ورحبببت الجننببة قملعجومببات الببد قببدم ا األردن ب ن اإلج برا  .14وأحاطببت الجننببة
عجماً ،عجو وجمب اخلصو  ،أبن اال واتينية الوطنية األردنية تو ع خلمس نوات وتعدل دورايً
لنببمان حرببوق اجلرحببو فيمببا يتعجببق قلعمببا والتعجببي والصببحة .وقالببت الجننببة إهنببا تببود احلصببول
عج ببو نس ببخة م ببن ب اال بواتينية اجلدي ببد وعج ببو معجوم ببات ع ببن كيفي ببة معاجل ببة اال بواتينية
لجمسائا املتعجرة قأل دا الوارد يف خضة عما ما وتو.
 -10وترح ب الجننببة أبيببة معجومببات عببن اجل ببود املب ولببة لتنفي ب اإلج برا ات  12و 13و15
و 1٦من خضة عما ما وتو.
 -11وترحب الجننببة أبيببة معجومببات مببن األردن عمببا يتحرببق مببن حتسببينات قا جببة لجريبباس يف
جمال رعاية حااي األل ام و مان حروق  ،وعن التحدايت املتبرية وأولوايت املساعد .

جن ب الس دان
 -12ترح ب ب الجننب ببة قلترريب ببر ال ب ب ا قدمب ببمب جنب ببوب السب ببودان وج ب ب املب بباد  7عب ببن السب ببنة
الترو يببة  201٦وال ب ا يتنببمن معجومببات ندأببة عببن أن ببضة مسبباعد النببحااي .وا ببتناداً إىل
املعجومات الوارد  ،تردم الجننة اال تنتاجات التالية:
 -13أحاط ببت الجنن ببة عجمب باً أبن جن ببوب الس ببودان أ جب ب ع ببن  1٦ح بباد انفن ببار أل ببام يف
ع ببام  ،201٦أدت إىل مرت ببا وج ببر  45شخصب باً ( 32جريب باً و 13قت ببي ً) ،م ببا ر ببا تراجعب باً
قملرارنة عام  .2015وأحاطت الجننة عجماً أيناً ا ذكبر جنبوب السبودان مبن أنبمب عجبو البر
مببن ا ببتمرار الن بزاع الببدائر يف البجببد ،شببار يف عببام  201٦أكرببر مببن  385شخص باً يف أن ببضة
توعيببة خبباطر األل ببام نف ب فا اجل ببات الفاعجببة الوطنيببة والدوليببة ،وأن ب اجل ببود أ ب مت يف
خفن عدد حااي األل ام.
 -14وخجصببت الجننببة إىل أن جنببوب السببودان ين ّف ب التزامببمب وج ب اإلج برا  15مببن خضببة
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
الننر عن نوع اجلنس أو السن ،وتعزيز إمكانية الوصول إلي ا:
تعما اهليئة الوطنية ملكافحة األل ام ،ووزار ال ؤون اجلنسبانية ،ووزار الصبحة،
(أ)
ومننمببات اعتمببع املببدين ،والجننببة الدوليببة لجصببجي األتببر ،ودائببر األم ب املتحببد ل ج برا ات
املتعجربة قألل بام ،واملننمببة الدوليبة لجمعبوقني ،واملننمببة املعنيبة سباعد النببحااي املعباقني معباً مببن
أجب ببا تر ب ببدمي ال ب ببدع الض ب ببه ،وخ ب ببدمات إعب بباد الت ي ب ببا الب ب ببدين ،وال ب ببدع النفس ب ب  ،واخل ب ببدمات
االجتماعية  -االقتصادية لنحااي األل ام و ري من األشخا ذوا اإلعاقة؛
(ب) ي ب برأس منتب ببدى التنسب ببيق املب ببدير العب ببام املع ب ب سب بباعد النب ببحااي يف وزار ال ب ببؤون
اجلنسانية والرعاية االجتماعية قالشوا مع مدير مساعد النحااي يف اهليئة الوطنية ملكافحة األل ام.
 -15وأفادت الجننة أبهنا ترح أبية معجومات إ افية عن عما منتدى التنسيق.
 -1٦وأحاطت الجننة عجماً أبن جنوب السودان أ ج عن التحدايت التالية يف تنفي التزاماتبمب
املتعجرة ساعد النحااي:
(أ)
جنوب السودان؛

ال جي ب ببرا عج ب ببو الص ب ببعيد ال ب ببوط حالي ب باً أا تري ب ببي الحتياج ب ببات الن ب ببحااي يف

(ب) يتمرببا التحببدا الرئيس ب يف تببوفري التمويببا ال ب زم لببدع امل بباريع الببد فببد ،
عجب ببو وجب ببمب التحديب ببد ،إىل مسب بباعد ب ببحااي األل ب ببام األر ب ببية/املتفنرات مب ببن خمجفب ببات احلب ببرب
واألشخا ذوا اإلعاقة ،و و أمر ال ينو قألولوية لدى اجل ات املاحنة؛
لدع

(ج) يجرو ع مساعد النحااي عجو عاتق احلكومة الد ال متجك التمويا الب زم
حااي األل ام األر ية/املتفنرات من خمجفات احلرب؛

أخر الربملان الوط جلنوب السودان اعتماد م روع السيا ة الوطنية ل عاقة الراميبة
(د)
َّ
إىل تاية عيع األشخا ذوا اإلعاقة حىت عام 201٦؛ وأعاق ذلك تنفي خضة عما ما وتو.
 -17وترح ب الجننببة أبيببة معجومببات عببن اجل ببود املب ولببة لتنفي ب اإلج برا ات  12و 13و14
و 1٦من خضة عما ما وتو.
 -18وختاماً ،أفادت الجننة أبهنا ترح أبية معجومات من جنوب السودان عمبا يتحربق مبن
حتسببينات قا جببة لجريبباس يف جمببال رعايببة ببحااي األل ببام و ببمان حرببوق  ،والتحببدايت املتبريببة،
وأولوايت املساعد .

الس دان
 -19ترح الجننة قلتررير ال ا قدممب السودان وج املاد  7عن السبنة الترو يبة 201٦
وال ب ا يتنببمن معجومببات ندأببة عببن أن ببضة مسبباعد النببحااي .وترح ب الجننببة ك ب لك ترريببر
مساعد النحااي ال ا قدممب السبودان إىل الجننبة .وا بتناداً إىل املعجومبات البوارد  ،تربدم الجننبة
اال تنتاجات التالية:
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 -20خجصت الجننبة إىل أن السبودان ين ّفب التزامبمب تريبي احتياجبات بحااي األل بام ،ومبدى
توافر اخلبدمات والبدع والر برات في مبا ،واالحتياجبات الرائمبة أو اجلديبد عجبو صبعيد األن بضة
املتعجرببة قإلعاقببة والصببحة والتعجببي والعمببا والتنميببة واحلببد مببن الفرببر وال زمببة لتجبيببة احتياجببات
حااي األل ام ،وإحالة النحااي إىل اخلدمات الرائمة حيرمبا أمكبن ،وفرباً ل جبرا رقب  12عبن
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؛
(ب) تنف ععية الصجي األتر ،واهليئة الوطنية ملراكز األطرا االصضناعية وتربومي
العنام ،واملكات الفرعية لجمركز الروم ملكافحة األل ام يف الوالايت املتنرر آلية لجرصد العام؛
(ج) جتمع البيبانت وتبنرح دقبة وتسبنا يف ننبام إدار املعجومبات ملكافحبة األل بام
التا ع لجمركز الروم ملكافحة األل ام.
اجل ود.

 -21وترح الجننة أبية معجومات إ افية عن نتائج

 -22وأحاطت الجننة عجماً أبن السودان أ جب عبن برو  2 059بحية ( 1 470جريباً
و 588قتي ً) وقدم يبانت مصبنفة بسب السبن ونبوع اجلبنس واملكبان .وأحاطبت الجننبة عجمباً
ك لك أبن السودان أ ج عبن حصبول  ٦35بحية مبن بحااي األل بام/املتفنرات مبن خمجفبات
احلرب عجو الدع من خ ل م اريع خمتجفة ملساعد النحااي.
 -23وخجصب ببت الجننب ببة إىل أن السب ببودان ين ّف ب ب التزامب ببمب وج ب ب اإلج ب برا  13قإل ب ب ن عب ببن
األ ببدا احملببدد زمني باً والرا ج ببة لجريبباس الببد يسببعو إىل حترير ببا مببن خ ب ل تنفي ب السيا ببات
واخلضس واألطر الرانونيبة الوطنيبة البد تسب إ ب اماً مجمو باً يف ممبني م باركة بحااي األل بام
يف اعتمع م اركة كامجة وفعالة وعجو قدم املساوا مع اآلخرين:
وأفب ب بباد السب ب ببودان أبن ا ب ب بواتينيتمب ملسب ب بباعد النب ب ببحااي الب ب ببد عو ب ب ببعت يف الفب ب ببو مب ب ببن
منتص  201٦إىل عام  2017وتستمر حىت  2019فد إىل ما يج :
يانت النحااي؛

''1

و ع ننام جلمع البيانت وا تخ

''2

تعزيز ت ضية املنباطق املتنبرر قخلبدمات الضبيبة وخبدمات الرعايبة الضبيبة الفعالبة
واملستدامة؛

''3

تعزيز فعالية وا تدامة خدمات إعاد الت يا النفس ؛

''4

إن ب ببا ننب ببام لجب ببدع النفس ب ب ي ب ببد إىل ب ببمان إعب بباد إدمب بباج النب ببحااي يف
اعتمع؛

''5

و ع وتنفي رامج التكاما االقتصادا؛

''٦

تعزيز فعالية التنسيق والدعو والت ريعات والسيا ات.

 -24وترحب الجننببة اب املعجومببات الببد قببدم ا السببودان .وقالببت الجننببة إهنببا تببود احلصببول
اال واتينية اجلديد .
عجو نسخة من
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 -25وخجص ببت الجنن ببة إىل أن الس ببودان ين ّفب ب التزام ببمب وج ب اإلجب برا  14م ببن خض ببة عم ببا
مبا وتو قإل ب ن عبن التحسبينات التاليبة الببد أدخجبت أو البد بتعدخا عجبو اخلضبس والسيا ببات
واألطر الرانونية املتعجرة قإلعاقة والصحة والرعاية االجتماعية والتعجي والعمالة والتنمية واحلد من
الفرر ،وال زمة لتجبية احتياجات حااي األل ام ،وعن امليزانيات املخصصة لتنفي ا:
وحس ب ببنت يف الف ب ببو م ب ببن منتصب ب ب
(أ)
عو ب ببعت ا ب ب بواتينية مس ب بباعد الن ب ببحااي ع
عام  2 01٦إىل عام  ( 2017تد اإلطار الزم احملدد حىت عام )2019؛
(ب) تت ببوىل وزار الرعاي ببة والن ببمان االجتم بباع مس ببؤولية و ببع يا ببات الرعاي ببة
والنببمان االجتمبباع اخلاصببة قل برائح االجتماعيببة النببعيفة ،ويرببع أكرببر مببن  80يف املائببة مببن
األشخا ذوا اإلعاقة من الفئات املستفيد من مساعدات النمان االجتماع ؛
(ج) جيب ب تنس ببيق اجل ببود املب ول ببة ملس بباعد الن ببحااي م ببع وزار الرعاي ببة والن ببمان
االجتماع إلدراج احتياجات ذوا اإلعاقة يف راجم ا؛
(د) ت ببو يف تنفي ب ب اال ب بواتينيات املتعجر ببة قإلعاق ببة الب ببوزارات املعني ببة وت ب ببما
اال واتينيات املتعجرة تعجي األطفال ذوا اإلعاقة ،والرعاية الصحية ل شبخا ذوا اإلعاقبة،
والعمالببة والتمكببني االقتصببادا ،والتعجببي العبباو ل شببخا ذوا اإلعاقببة ،واال بواتينية املتعجرببة
قلنمان االجتماع ؛
( ب) و ببع اعج ببس ال ببوط ل ش ببخا ذوا اإلعاق ببة خض ببة س ببية ج ببت عي ببع
جم بباالت الوكي ببز الرئيس ببية يف اتفاقي ببة حر ببوق األش ببخا ذوا اإلعاق ببة ،ببا يف ذل ببك الت بريعات
والسيا ب ببات ،واملس ب بباعد الرانوني ب ببة ،والوقاي ب ببة ،والص ب ببحة ،والتعج ب ببي  ،ومتك ب ببني األ ب ببر ،واحلماي ب ببة
االجتماعية ،وامل اركة يف احليا السيا ية والعامة؛
(و) خيص ب ببن ق ب ببانون العم ب ببا يف الس ب ببودان  5يف املائ ب ببة م ب ببن الوظ ب ببائ احلكومي ب ببة
ل شببخا ذوا اإلعاقببة وتببوفر عببن املؤ سببات خببدمات ل شببخا ذوا اإلعاقببة ،خصوصباً
يف املدن الكربى؛
عاُت ت تدا ري ملساعد النبحااي ين با جسبجة مبن البدورات التدريبيبة وحجربات
(ز)
العمببا لبنببا قببدراف وتعزيببز فببر حصببوهل عجببو وظببائ يف خمتج ب اعبباالت ،وتببوفري م بباريع
ص ري مولد لجدخا؛
( ) عخصببن مببا جمموعببمب أر عببة م يببني جنيببمب مببن امليزانيببة العامببة ل ن ببضة املتعجرببة
قألل ام ،ين ا سة يف املائة ملساعد النحااي.
 -2٦وترح الجننة اب املعجومبات البد قبدم ا السبودان .وخجصبت الجننبة إىل أن السبودان
أ ج ب عببن و ببع قببانون عمببا خيصببن سببة يف املائببة مببن الوظببائ احلكوميببة ل شببخا ذوا
اإلعاقة .وترح الجننة أبية معجومات إ افية عن عدد األشخا امل مولني ا ا التد ري.
 -27وخجص ببت الجنن ببة إىل أن الس ببودان ين ّفب ب التزام ببمب وج ب اإلجب برا  15م ببن خض ببة عم ببا
مببا وتو قإل ب ن ع ببن األن ببضة التالي ببة الراميببة إىل زايد ت بوافر خببدمات إع بباد الت يببا ال بباما،
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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تعببوفَّر األن ببضة واخلببدمات مببن جان ب مؤ سببات حكوميببة ،ين ببا وزار الرعايببة
(أ)
والنمان االجتمباع  ،واعجبس البوط ل شبخا ذوا اإلعاقبة ،واهليئبة الوطنيبة ملراكبز األطبرا
االصببضناعية وترببومي العنببام ،والصببجي األتببر ،إ ببافة إىل وكبباالت األم ب املتحببد  ،واملننمببات
الوطنية والدولية؛
(ب) عو ببع إط ببار لجتنس ببيق والتع بباون م ببع املننم ببات املعني ببة قلعم ببا املتعج ببق قألل ببام
واملؤ سات احلكومية ذات الصجة ،والسيا ات املتعجرة نحااي األل ام ،ا يف ذلك ما يج :
يانت النحااي؛



و ع ننام جلمع البيانت وا تخ



تعزيز ت ضية املناطق املتنرر قخلدمات الضبيبة وخبدمات الرعايبة الضبيبة الفعالبة
واملستدامة؛



تعزيز فعالية وا تدامة خدمات إعاد الت يا النفس ؛



إن ببا نن ببام لج ببدع النفس ب ب ي ببد إىل ببمان إع بباد إدم بباج الن ببحااي يف
اعتمع؛



و ع وتنفي رامج التكاما االقتصادا؛



تعزيز فعالية التنسيق والدعو والت ريعات والسيا ات.

(ج) يعمببا املركببز الرببوم ملكافحببة األل ببام كن ببة إش برا ورصببد وتنسببيق لببربنمج
املناطق املعر ة لجخضر .وتعرد اجتماعات تنسيرية شب رية يرأ ب ا املركبز الربوم ملكافحبة األل بام
وحتنببر ا عيببع الببوزارات املعنيببة ،واعجببس الببوط ل شببخا ذوا اإلعاقببة ،واهليئببة الوطنيببة ملراكببز
األطب برا االص ببضناعية وتر ببومي العن ببام ،والص ببجي األت ببر ،ووك بباالت األمب ب املتح ببد واملننم ببات
الوطنية والدولية؛
(د) توجد خضة عما منفصجة ملساعد بحااي األل بام األر بية ،وكب لك آليبة لرصبد
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 خب 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)
قنببااي  ،وأن ببئت مؤ سببات ترببدم ل شببخا ذوا اإلعاقببة عببدداً مببن اخلببدمات ين ببا تببوفري
األط برا الصببناعية وأج ببز ترببومي العنببام ،و ببري ذلببك مببن األج ببز املسبباعد  ،وتنفي ب م بباريع
اقتصادية قل ة الص ر ،كان آخر ا م روعاً نف يف كس تمويا من حكومة الياقن.
 -28وأحاطت الجننة عجماً أبن السودان أ ج عن التحدايت التالية يف تنفي التزاماتمب املتعجرة
ساعد النحااي:
ال حتنببو مسبباعد النببحااي قألولويببة سببب ندوديببة امليزانيببة املتاحببة .وأدت
(أ)
ندودية الدع ال ا تردممب اجل ات املاحنة ملساعد النحااي إىل ترجين األن ضة؛
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(ب)
احلرب يف اعتمع:
''1

وفيما يج التحدايت البد تعيبق إدمباج بحااي األل بام/املتفنرات مبن خمجفبات
ندوديببة تبوافر الببدع مرارنببة قحتياجببات النببحااي ،وتزايببد أعببداد النببحااي يف
عببن املن بباطق اخلض ببر املجوأببة قألل ببام وخمجف ببات احلببرب م ببن املتفن برات ،ال ببد
مل تعض َّ ر عد؛

''2

تدين مستوى وع النحااي بروق ؛

''3

ت ب بدين مس ببتوى ال ببوع اعتمع ب ب ال ب ب زم لج ببدعو إىل تر ببدمي ال ببدع النفس ب ب -
االجتماع وإىل قبول النحااي يف اعتمع؛

''4

االفترار إىل التمويا ال زم لدع أن ضة التوعية بروق األشخا ذوا اإلعاقة؛

''5

النرن يف الدع اإلع م لرنااي األشخا

ذوا اإلعاقة.

(ج) يرجببع العنببز يف أن ببضة املسبباعد إىل نرببن الببدع ال ب زم هلببا ،ونرببن وع ب
األش ب ببخا ذوا اإلعاق ب ببة قخل ب ببدمات املتاح ب ببة مب ب ببا ي ب ببؤدا إىل ب ببع اخل ب ببدمات املردمب ب ببة إىل
الفئات املست دفة؛
(د) عدم توفري اخلدمات يف املناطق النائية ،سب
اخلدمات يف تجك املناطق؛

عد املسافة وانعدام ببا تربدمي

( ب) ت ببما التح ببدايت ال ببد تواج ببمب اإل ب ن والرص ببد انع ببدام التنس ببيق م ببع اجل ببات
املعنية الفاعجة ونرن األفرقة الوطنية املؤ جة يف ا اعال.
 -29وترح الجننة أبية معجومات عن اجل ود املب ولة لتنفي اإلجرا  1٦من خضة عما ما وتو.
 -30وختامب باً أف ببادت الجنن ببة أبهن ببا ترحب ب أبي ببة معجوم ببات م ببن الس ببودان عم ببا يتحر ببق م ببن
حتسينات قا جة لجرياس يف جمال رعاية حااي األل بام و بمان حربوق  ،وعبن التحبدايت املتبريبة
وأولوايت املساعد .

اليمن
 -31ترحب الجننببة قلترريببر الب ا قدمببمب الببيمن وجب املبباد  7عببن السببنة الترو يببة 201٦
والب ا يتنببمن معجومببات ندأببة عببن أن ببضة مسبباعد النببحااي .وا ببتناداً إىل املعجومببات البوارد ،
تردم الجننة اال تنتاجات التالية:
 -32خجصببت الجننببة إىل أن الببيمن ين ّفب التزامببمب وجب اإلجبرا  15مببن خضببة عمببا مببا وتو
قإل ب ن عببن األن ببضة التاليببة الراميببة إىل زايد ت بوافر خببدمات إعبباد الت يببا ال بباما ،وفببر
اإلدماج االقتصادا ،وتدا ري احلماية االجتماعية امل ئمة جلميبع بحااي األل بام بن الننبر عبن
نوع اجلنس أو السن ،وتعزيز إمكانية الوصول إلي ا:
تتببوىل اجلمعيببة اليمنيببة لجنبباجني مببن األل ببام األر ببية واملتفن برات مببن خمجفببات
(أ)
احلببرب ،الببد أن ببئت ع ببام  2004مسببؤولية العنايببة قلنبباجني م بن األل ببام يف الببيمن و ب تنف ب
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املستوى الرا ع من مساعد النحااي الب ا ي بما العب ج الضبيعب  ،وتسبنيا النبحااي ،وإعباد
إدماج يف احليا اعتمعية؛
(ب) تنف وزار الصحة ووزار الت مينبات وال بؤون االجتماعيبة ،قالشبوا مبع املركبز
اليم ل طرا الصناعية ،ومننمات دولية ري حكومية ،رامج فد إىل دعب بحااي األل بام
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؛
(ج) ينفب ب ب ب ببرنمج مس ب بباعد الن ب ببحااي عج ب ببو أب ب ب مراح ب ببا :إجب ب برا الدرا ب ببات
اال ترصائية وتسنيا النحااي يف اال تمارات ذات الصجة الد تتنمن عيع املعجومبات املتعجربة
ك ببا ببحية وقحتياجات ببمب ،والنن ببر يف بببا تجبي ببة ب ب االحتياج ببات ،وت ببوفري الرعاي ببة الص ببحية
واألطرا الصناعية وخدمات إعاد الت يا البدين.
 -33وأحاطت الجننبة عجمباً أبن البيمن أ جب عبن حتبدايت يف تنفيب التزاماتبمب املتعجربة سباعد
النحااي :وأفاد اليمن ،عجو وجمب اخلصو  ،أبنمب ري قادر عجو تنفي أن ضة مساعد النبحااي
قملعببايري الوطنيببة وأبن الببربنمج اليم ب ل عمببال املتعجرببة قألل ببام ووزار الصببحة شببرعا مببؤخراً يف
تنسيق ج ود توفري املساعد لجنحااي وتردمي املساعد الضبية ا يتسق مع املبوارد املاليبة املتاحبة،
و موارد ندود .
 -34وترح ب الجننببة أبيببة معجومببات عببن اجل ببود املب ولببة لتنفي ب اإلج برا ات  12و 13و14
و 1٦من خضة عما ما وتو.
 -35وختاماً أفادت الجننة أبهنبا ترحب أبيبة معجومبات مبن البيمن عمبا يتحربق مبن حتسبينات
قا جة لجرياس يف جمال رعاية حااي األل بام و بمان حربوق  ،وعبن التحبدايت املتبريبة وأولبوايت
املساعد .
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