
 
  
  
  
  
  
 

  ٨-٦٧ع  ص  ج    والستون السابعةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٤

  WHA67.8    من جدول األعمال ٤-١٣البند 
  
  
  

  الـتـوحــد
  
  

  ،جمعية الصحة العالمية السابعة والستون

ات الجهود الشاملة والمنسـقة المبذولـة مـن أجـل التـدبير العالجـي الضـطراببعد النظر في التقرير الخاص ب  
  ١طيف التوحد،

واتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي  ؛واتفاقيــة حقــوق الطفــل؛ إلــى اإلعــالن العــالمي لحقــوق اإلنســانإذ تشــير 
أبريــل بوصــفه اليــوم العــالمي نيســان/  الثــاني مــنإعالن بــ ٦٢/١٣٩وقــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة اإلعاقــة؛ 

ـــة بمـــرض التوحـــد ـــة العامـــة لألمـــم ا ؛للتوعي االحتياجـــات االجتماعيـــة بشـــأن معالجـــة  ٦٧/٨٢لمتحـــدة وقـــرار الجمعي
واالقتصادية لألفراد واألسر والمجتمعات المتأثرين باضطرابات طيف التوحد واضطرابات النمو ومـا يتصـل بهـا مـن 

  ؛أشكال اإلعاقة

ـــــــــى  ، حســـــــــبما يكـــــــــون مناســـــــــبًا،شـــــــــير كـــــــــذلكتٕاذ و  العـــــــــبء العـــــــــالمي بشـــــــــأن  ٤-٦٥ج ص ع قـــــــــرارالإل
وضــــرورة االســـــتجابة الشــــاملة والمنســـــقة مــــن جانـــــب قطــــاع الصـــــحة والقطــــاع االجتمـــــاعي  النفســـــية لالضــــطرابات

ي اعتمدتــــه اللجنــــة ذالــــ SEA/RC65/R8والقــــرار  بشــــأن العجــــز؛ ٩-٦٦ج ص عوالقــــرار  المســــتوى القطــــري؛ علــــى
ت طيـف الجهـود الشـاملة والمنسـقة المبذولـة مـن أجـل التـدبير العالجـي الضـطرابابشأن اإلقليمية لجنوب شرق آسيا 

بشـأن اإلعـالن  ي اعتمدتـه اللجنـة اإلقليميـة ألوروبـاذالـ EUR/RC61/R5والقـرار  التوحد وحاالت القصور في النمو؛
والقــرار  وخطــة العمــل األوروبيــين بشــأن صــحة األطفــال وصــغار الســن الــذين يعــانون مــن اإلعاقــة الذهنيــة وأســرهم؛

ــــــــ ٣-ق /٥٧ل إ /م  ش ــــــــة لشــــــــرقذال ــــــــة اإلقليمي ــــــــه اللجن الصــــــــحة النفســــــــية لألمهــــــــات بشــــــــأن المتوســــــــط  ي اعتمدت
جميعهـــــا علـــــى التلبيـــــة  والتـــــي تؤكـــــد؛ ٢٠١٥-٢٠١٠والمـــــراهقين: التحـــــديات والتوجهـــــات االســـــتراتيجية  واألطفـــــال
وغيرهـــا مـــن  اضـــطرابات طيـــف التوحـــدالمصـــابين باضـــطرابات النمـــو، بمـــا فيهـــا حتياجـــات األشـــخاص ال الرصـــينة

  ؛اضطرابات النمو

حماية المواطنين من التمييز واالستبعاد االجتماعي على أساس اإلعاقة بغض بتزامات االلتكرر تأكيد ذ إ و 
التفاقية حقوق األشـخاص ذوي  اً حسية وفقأم ة فكري بدنية أم نفسية أمسواء كانت نوع العاهة األساسية، النظر عن 

ة الصحية والضمان االجتمـاعي، التعليم والرعايمن الحياة و  لجميع األشخاصاألساسية وتعزيز المتطلبات اإلعاقة، 
  االهتمام بالفئات الضعيفة من السكان؛كذلك ضمان و 

                                                           
 .٦٧/١٧الوثيقة  ج   ١
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وغيـر ذلـك مـن اضـطرابات  اضطرابات طيف التوحدتشخيص  على الصعيد العالميه يجري تالحظ أنوٕاذ 
أو لـم  يكـون هنـاك أعـداد أخـرى مـن النـاس أيضـًا لـم ُتحـّدداألطفال، وأنه من المـرجح أن النمو لدى عدد متزايد من 

  المرافق الصحية؛في في المجتمع و ُتشّخص كما ينبغي 

تبرز الحقيقة القائلة إنه ال يوجد بّينات علمية تثبت أن اإلصابة باضطرابات طيـف التوحـد ناجمـة عـن  وٕاذ
  التطعيم في مرحلة الطفولة؛

مبكــرة وتــدوم وأنهــا حــاالت تنشــأ فــي مرحلــة الطفولــة العيــق النمــو تأن اضــطرابات طيــف التوحــد وٕاذ تــدرك 
امـتالك و  يناالجتمـاعي والتواصـل ي التفاعـليشـوبه عـوق فـ وجود نمو وأنها تتسم ب طوال العمر في معظم الحاالت،

مظـاهر ات التـي تصـاحبها حـاالت عجـز فكـري ولغـوي أو ال تصـاحبها؛ وأن واالهتمامـاألنشـطة من  محدودةذخيرة 
  ؛ويات شدتهاتختلف كثيرًا من حيث توليفات األعراض ومستضطراب اال

مــازالوا يواجهــون عوائــق فــي اضــطرابات طيــف التوحــد األشــخاص الــذين يعــانون مــن  الحــظ كــذلك أنتذ إ و 
سبيل مشاركتهم كأعضاء على قدم المساواة فـي المجتمـع، وٕاذ تؤكـد مجـددًا علـى أن التمييـز ضـد أي شـخص علـى 

  أساس اإلعاقة يتعارض مع كرامة اإلنسان؛

وأسرهم يواجهون تحديات كبيرة بما  باضطرابات طيف التوحدن األفراد المصابين أل يساورها بالغ القلقوٕاذ 
، وألن األطفــال واألســر المحتاجــة، والســيما فــي الســياقات المنخفضــة الوصــم االجتمــاعي والعزلــة والتمييــز فــي ذلــك

  ؛الموارد، كثيرًا ما يفتقرون إلى أشكال الدعم والخدمات المناسبة

وحســـب االقتضـــاء،  ٢٠٢٠،١-٢٠١٣مـــل الشـــاملة الخاصـــة بالصـــحة النفســـية خطـــة العوٕاذ تعتـــرف بـــأن 
لبلــدان تكــون فعالــة لمكــن أن بشــأن العجــز، ي ٩-٦٦ج ص عالتــدابير الخاصــة بالسياســات الموصــى بهــا  فــي القــرار 

اضـطرابات غيرهـا مـن اضـطرابات طيـف التوحـد و المصـابين برعاية بتعزيز خدمات  فيما يتعلق بوجه خاصالنامية 
  مو؛الن

وٕاذ تسـلم بالحاجـة إلــى إنشـاء نظـم صــحية، أو تعزيزهـا عنـد االقتضــاء، بشـكل تـدعم فيــه جميـع األشــخاص 
  الذين يعانون من اإلعاقة واضطرابات الصحة النفسية والنمو دون تمييز،

  الدول األعضاء على ما يلي: حثت  -١

عـــــــانون مـــــــن االحتياجـــــــات الخاصـــــــة لألشـــــــخاص الـــــــذين ياالعتـــــــراف علـــــــى النحـــــــو الواجـــــــب ب  )١(
فـي السياسـات والبـرامج المتعلقـة بـالنمو فـي مرحلـة وغيرهـا مـن اضـطرابات النمـو طيف التوحد  اضطرابات
واضــطرابات والمراهــق لصــحة النفســية للطفــل ل والمراهقــة فــي إطــار نهــج شــامل للتصــديالمبكــرة  الطفولــة
 النمو؛

وتطبيقهــــا ذات الصــــلة ت خطــــط المتعــــددة القطاعــــالوضــــع أو تحــــديث السياســــات والتشــــريعات وا  )٢(
، ودعـــم ذلـــك بـــالموارد البشـــرية والماليـــة والتقنيـــة ٤-٦٥ج ص عاالقتضـــاء، بمـــا يتماشـــى مـــع القـــرار  حســـب

وغيرها من اضطرابات النمو، وذلك فـي إطـار  الكافية للتصدي للقضايا المتعلقة باضطرابات طيف التوحد
نهـــج شـــامل لـــدعم جميـــع األشـــخاص الـــذين يعـــانون مـــن اضـــطرابات أو أشـــكال مـــن اإلعاقـــة فـــي الصـــحة 

 ؛النفسية

                                                           
 .٣، الملحق ١/ سجالت/٦٦/٢٠١٣ع  ص  جقة انظر الوثي   ١
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مــع اتفاقيــة  يتســقإذكــاء الــوعي العــام والقضــاء علــى الوصــم بمــا أنشــطة البحــث وحمــالت  دعــم  )٣(
 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛

علــى تقــديم الخــدمات إلــى  ، حســبما يكــون مناســبًا،ظــم الرعايــة الصــحية واالجتماعيــةزيــادة قــدرة نُ   )٤(
 اضطرابات طيف التوحد وغيرها من اضطرابات النمو؛ المتضررين من األفراد واألسر 

فـي خـدمات الرعايــة الصـحية األوليـة مــن أجـل ضــمان والمراهــق نمـو الطفـل ورصــد تعمـيم تعزيـز   )٥(
 الضــطرابات طيــف التوحــد وغيرهــا مــن اضــطرابات النمــو فــي الوقــت المناســب الكشــف والتــدبير العالجــي 

 ؛تبعًا للظروف الوطنية

إلقامة لمدد المخصصة لالصحية  نشآت، عن المعلى نحو منهجيتحويل محور تركيز الرعاية،   )٦(
 ؛غير المخصصة إلقامة المرضى طويلة إلى الخدمات المجتمعية

، ، حسبما يكون مناسـباً األساسية من أجل تحقيق اإلدارة الشاملةتعزيز مختلف مستويات الهياكل   )٧(
رعايــة والتعلــيم والــدعم والتــدخالت والخــدمات والتأهيــل للمصــابين باضــطرابات طيــف تــوفير البمــا فــي ذلــك 

  التوحد وغيرها من اضطرابات النمو؛

مـن اضـطرابات اضطرابات طيف التوحد وغيرهـا تعزيز تبادل أفضل الممارسات والمعارف بشأن   )٨(
  ؛النمو

اضــطرابات طيــف التوحــد تعزيــز تقاســم التكنولوجيــا لــدعم البلــدان الناميــة علــى تشــخيص وعــالج   )٩(
 ؛وغيرها من اضطرابات النمو

 ، بمـن فـيهماضـطرابات طيـف التوحـدالمتضـررة بتقديم الدعم االجتماعي والنفسي والرعاية لألسـر   )١٠(
 ضــمن مخططــاتد وغيرهــا مــن اضــطرابات النمــو وأســرهم باضــطرابات طيــف التوحــون األشــخاص المصــاب

  اإلعاقة، حيثما أتيحت وحسب االقتضاء؛استحقاقات 

فــــي القــــوة العاملــــة،  اضــــطرابات طيــــف التوحــــداالعتــــراف بمســــاهمة البــــالغين الــــذين يعــــانون مــــن   )١١(
 ومواصلة دعم مشاركة القوة العاملة بالمشاركة مع القطاع الخاص؛

لتفــاوت فـــي إتاحـــة الخــدمات لألشـــخاص المصـــابين باضــطرابات طيـــف التوحـــد تحديــد ومعالجـــة ا  )١٢(
 وغيرها من اضطرابات النمو؛

تحســــين نظــــم المعلومــــات الصــــحية والترصــــد للحصــــول علــــى البيانــــات عــــن اضــــطرابات طيــــف   )١٣(
فـــي إطـــار هـــذه لالحتياجـــات علـــى الصـــعيد الـــوطني  تقيـــيموغيرهـــا مـــن اضـــطرابات النمـــو وٕاجـــراء  التوحـــد
 ؛ةالعملي

فـي مجـال جوانب الصحة العمومية وتقـديم الخـدمات  عنتعزيز البحوث الخاصة بسياقات معينة   )١٤(
، وتعزيز التعاون الـدولي فـي مجـال البحـوث الراميـة اضطرابات طيف التوحد وغيرها من اضطرابات النمو

 ؛إلى استبانة األسباب والعالج
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  المدير العام ما يلي: تطلب من  -٢

تقــديم أوجــه الــدعم كافــة وتعزيــز القــدرة مــن أجــل الــدول األعضــاء والوكــاالت الشــريكة التعــاون مــع   )١(
في إطار نهـج جيـد التـوازن  الوطنية على التصدي الضطرابات طيف التوحد وغيرها من اضطرابات النمو

 ؛ةويعزز الُنظم وُيعنى بالصحة النفسية واإلعاقة ويتماشى مع خطط العمل والمبادرات ذات الصلة القائم

الشـــبكات المعنيـــة بالتوحـــد والمبـــادرات اإلقليميـــة األخـــرى، حســـب االقتضـــاء؛ ودعـــم  التفاعـــل مـــع  )٢(
ضــطرابات طيــف التوحــد وغيرهــا مــن المعنيــين باأصــحاب المصــلحة الــدوليين ســائر التواصــل الشــبكي مــع 

 اضطرابات النمو؛

صـدي الضـطرابات طيــف تيسـير تعبئـة المـوارد مـن أجـل التالعمـل مـع الـدول األعضـاء مـن أجـل   )٣(
القليلـة المـوارد وبمـا يتفـق مـع التوحد وغيرها من اضطرابات النمو في األقاليم المختلفة والسيما في البلـدان 

 ؛الميزانية البرمجية المعتمدة

 ٢٠٢٠-٢٠١٣خطة العمل الشاملة الخاصـة بالصـحة النفسـية بشأن  ٨-٦٦ع  ص  جالقرار تنفيذ   )٤(
رعايــة المصــابين باضــطرابات طيــف  تعزيــز خــدماتمــن أجــل ن العجــز بشــأ ٩-٦٦ع  ص  جوكــذلك القــرار 

يتجــزأ مــن تعزيــز الرعايــة الالزمــة لكافــة  ، حســب االقتضــاء وكجــزء الالتوحــد وغيرهــا مــن اضــطرابات النمــو
 ؛احتياجات الصحة النفسية

الـذي رصد الحالة العالمية الضطرابات طيف التوحـد وغيرهـا مـن اضـطرابات النمـو وتقيـيم التقـدم   )٥(
فــي إطــار جهــود الترصــد  مختلــف المبــادرات والبــرامج التــي تنفَّــذ بالتعــاون مــع الشــركاء الــدوليين فــي ُيحــرز

 ؛الراهنة المتضمنة في خطط العمل والمبادرات ذات الصلة

تقارير عن التقدم الُمحرز بشـأن اضـطرابات طيـف التوحـد علـى نحـو يتـزامن مـع دورة تقـديم تقديم   )٦(
الثامنـة والسـتين إلى الدورات  ٢٠٢٠-٢٠١٣بخطة العمل الشاملة بشأن الصحة النفسية  التقارير الخاصة

 جمعية الصحة العالمية.والحادية والسبعين والرابعة والسبعين ل
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  ٩المحاضر الحرفية/ /٦٧ج   
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