
 
  
  
  
  
  
  

  ١ق١٣٣ت  م    بعد المائة الثالثونو  الثالثةالدورة 
  ٢٠١٣ أيار/ مايو ٣٠

  EB133.R1    من جدول األعمال ١-٦البند 
  
  
  

  الشاملة والمنسقة المبذولة من أجل التدبير الجهود
  العالجي الضطرابات طيف التوحد

  
  
  

  المجلس التنفيذي،

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

  :جمعية الصحة العالمية السابعة والستين باعتماد القرار التالي يوصي  

  والستون،الصحة العالمية السابعة  جمعية

 ؛١٩٨٩واتفاقيـة حقـوق الطفـل لعـام ؛ ١٩٤٨إلى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسـان لعـام إذ تشير 
 ٦٢/١٣٩وقـــرار الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة ؛ ٢٠٠٧ لعـــام واتفاقيـــة حقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة

وقرار الجمعية العامة لألمم  ؛أبريل بوصفه اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحدنيسان/  من الثانيإعالن ب
االحتياجات االجتماعية واالقتصادية لألفراد واألسر والمجتمعات المتـأثرين بشأن معالجة  ٦٧/٨٢المتحدة 

  ؛طيف التوحد واضطرابات النمو وما يتصل بها من أشكال اإلعاقةباضطرابات 

ـــــى  ، حســـــبما يكـــــون مناســـــبًا،شـــــير كـــــذلكتٕاذ و  العـــــبء العـــــالمي بشـــــأن  ٤-٦٥ج ص ع قـــــرارالإل
لالضطرابات النفسية وضرورة االستجابة الشـاملة والمنسـقة مـن جانـب قطـاع الصـحة والقطـاع االجتمـاعي 

ي اعتمدته اللجنة ذال SEA/RC65/R8والقرار  ؛العجزبشأن  ٩-٦٦ج ص عوالقرار  ى القطري؛على المستو 
الجهـــــود الشـــــاملة والمنســـــقة المبذولـــــة مـــــن أجـــــل التـــــدبير العالجـــــي بشـــــأن اإلقليميـــــة لجنـــــوب شـــــرق آســـــيا 

ي اعتمدتـــه اللجنـــة ذالـــ EUR/RC61/R5والقـــرار  الضـــطرابات طيـــف التوحـــد وحـــاالت القصـــور فـــي النمـــو؛
بشـــأن صـــحة األطفـــال وصـــغار الســـن الـــذين  بشـــأن اإلعـــالن وخطـــة العمـــل األوروبيـــين اإلقليميـــة ألوروبـــا

ي اعتمدتـــه اللجنـــة اإلقليميـــة لشـــرق ذالـــ ٣-ق /٥٧ل إ /م  شوالقـــرار  يعـــانون مـــن اإلعاقـــة الذهنيـــة وأســـرهم؛
-٢٠١٠والمراهقين: التحديات والتوجهات االستراتيجية  الصحة النفسية لألمهات واألطفالبشأن المتوسط 

                                                      
 .١٣٣/٤م تالوثيقة    ١
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المصــابين باضــطرابات النمــو، حتياجــات األشــخاص جميعهــا علــى التلبيــة الرصــينة ال والتــي تؤكــد؛ ٢٠١٥
  ؛وغيرها من اضطرابات النمو اضطرابات طيف التوحدبما فيها 

حمايـــة المـــواطنين مـــن التمييـــز واالســـتبعاد االجتمـــاعي علـــى أســـاس بااللتزامـــات تكـــرر تأكيـــد ذ إ و 
 اً حســـية وفقـــأم ة فكريـــ بدنيـــة أم نفســـية أمســـواء كانـــت نـــوع العاهـــة األساســـية، اإلعاقـــة بغـــض النظـــر عـــن 

التعليم من الحياة و  لجميع األشخاصاألساسية وتعزيز المتطلبات التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، 
  والضمان االجتماعي، واالهتمام بالفئات الضعيفة من السكان؛ والرعاية الصحية

وغيــر ذلــك مــن  اضــطرابات طيــف التوحــدتشــخيص  علــى الصــعيد العــالميه يجــري تالحــظ أنــوٕاذ 
يكـون هنـاك أعـداد أخـرى أيضـًا مـنهم األطفال، وأنه من المرجح أن اضطرابات النمو لدى عدد متزايد من 

  المرافق الصحية؛في في المجتمع و لم ُتحّدد أو لم ُتشّخص كما ينبغي 

 اإلصــابة باضــطرابات طيــف التوحــدأن تبــرز الحقيقــة القائلــة إنــه ال يوجــد بّينــات علميــة تثبــت  وٕاذ
  ؛الطفولة ةالتطعيم في مرحلعن ناجمة 

وجـــود نمـــو غيـــر وأنهـــا تتســـم بعيـــق النمـــو مـــدى الحيـــاة تأن اضـــطرابات طيـــف التوحـــد وٕاذ تـــدرك 
بشــكل ملحــوظ مــن محــدودة ذخيــرة امــتالك و  يناالجتمــاعي والتواصــل ي التفاعــلفــملحــوظ أو عــوق طبيعــي 

  ؛نمو الفرد وعمره الزمنيمستوى كثيرًا تبعًا الختالف ضطراب االتختلف مظاهر ات؛ و واالهتماماألنشطة 

مـــازالوا يواجهـــون اضـــطرابات طيـــف التوحـــد األشـــخاص الـــذين يعـــانون مـــن  الحـــظ كـــذلك أنتذ إ و 
عوائــق فــي ســبيل مشــاركتهم كأعضــاء علــى قــدم المســاواة فــي المجتمــع، وٕاذ تؤكــد مجــددًا علــى أن التمييــز 

  ضد أي شخص على أساس اإلعاقة يتعارض مع كرامة اإلنسان؛

 األشــخاص المصــابين باضــطرابات طيــف التوحــدإزاء العــدد المتزايــد مــن  يســاورها بــالغ القلــقوٕاذ 
وأسرهم يواجهون تحديات  باضطرابات طيف التوحدوغير ذلك من اضطرابات النمو وأن األفراد المصابين 

المحتاجـــة، والســـيما فـــي ، وأن األطفـــال واألســـر الوصـــم االجتمـــاعي والعزلـــة والتمييـــز كبيـــرة بمـــا فـــي ذلـــك
  ؛السياقات المنخفضة الموارد، كثيرًا ما يفتقرون إلى أشكال الدعم والخدمات المناسبة

ـــــأن  ، وحســـــب ٢٠٢٠-٢٠١٣خطـــــة العمـــــل الشـــــاملة الخاصـــــة بالصـــــحة النفســـــية وٕاذ تعتـــــرف ب
مكــن أن بشـأن العجـز، ي ٩-٦٦عج ص االقتضـاء، التـدابير الخاصـة بالسياسـات الموصـى بهـا  فـي القـرار 

اضــطرابات طيــف المصــابين برعايــة بتعزيــز خــدمات  فيمــا يتعلــق بوجــه خــاصلبلــدان الناميــة تكــون فعالــة ل
  اضطرابات النمو؛غيرها من التوحد و 

 جميــعفيــه تــدعم بشــكل  ، أو تعزيزهــا عنــد االقتضــاء،وٕاذ تســلم بالحاجــة إلــى إنشــاء نظــم صــحية
  ،األشخاص الذين يعانون من اإلعاقة واضطرابات الصحة النفسية والنمو دون تمييز

  الدول األعضاء على ما يلي: حثت  -١

االحتياجـــات الخاصـــة لألشـــخاص الـــذين يعـــانون مـــن االعتـــراف علـــى النحـــو الواجـــب ب  )١(
بالنمو فـي في السياسات والبرامج المتعلقة وغيرها من اضطرابات النمو اضطرابات طيف التوحد 
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والمراهـق لصـحة النفسـية للطفـل ل والمراهقة في إطـار نهـج شـامل للتصـديالمبكرة  مرحلة الطفولة
 واضطرابات النمو؛

ذات الصــــلة خطــــط المتعــــددة القطاعــــات لوضــــع أو تحــــديث السياســــات والتشــــريعات وا  )٢(
البشــرية  ، ودعــم ذلــك بــالموارد٤-٦٥ج ص عوتطبيقهــا حســب االقتضــاء، بمــا يتماشــى مــع القــرار 

وغيرهـــــا مـــــن  والماليــــة والتقنيـــــة الكافيـــــة للتصــــدي للقضـــــايا المتعلقـــــة باضـــــطرابات طيــــف التوحـــــد
اضــــطرابات النمــــو، وذلــــك فــــي إطــــار نهــــج شــــامل لــــدعم جميــــع األشــــخاص الــــذين يعــــانون مــــن 

 ؛اضطرابات أو أشكال من اإلعاقة في الصحة النفسية

مــع  يتســقلقضــاء علــى الوصــم بمــا إذكــاء الــوعي العــام واحمــالت أنشــطة البحــث و  دعــم  )٣(
 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛

على تقديم الخدمات  ، حسبما يكون مناسبًا،زيادة قدرة ُنظم الرعاية الصحية واالجتماعية  )٤(
 اضطرابات طيف التوحد وغيرها من اضطرابات النمو؛ المتضررين من إلى األفراد واألسر 

فـي خـدمات الرعايـة الصـحية األوليـة مـن أجـل والمراهق نمو الطفل ورصد تعزيز تعميم   )٥(
الضــطرابات طيــف التوحــد وغيرهــا مــن  فــي الوقــت المناســب ضــمان الكشــف والتــدبير العالجــي 

 ؛تبعًا للظروف الوطنية اضطرابات النمو

المخصصــة الصــحية  نشــآت، عــن المعلــى نحــو منهجــيتحويــل محــور تركيــز الرعايــة،   )٦(
 ؛غير المخصصة إلقامة المرضى طويلة إلى الخدمات المجتمعيةإلقامة لمدد ل

، حســـبما تعزيـــز مختلـــف مســـتويات الهياكـــل األساســـية مـــن أجـــل تحقيـــق اإلدارة الشـــاملة  )٧(
ــــوفير ال، بمــــا فــــي ذلــــك يكــــون مناســــباً  ــــل ت ــــدخالت والخــــدمات والتأهي ــــدعم والت ــــيم وال ــــة والتعل رعاي

  ضطرابات النمو؛للمصابين باضطرابات طيف التوحد وغيرها من ا

اضــطرابات طيــف التوحــد وغيرهــا مــن تعزيــز تبــادل أفضــل الممارســات والمعــارف بشــأن   )٨(
  ؛اضطرابات النمو

اضـــطرابات تعزيـــز تقاســـم التكنولوجيـــا لمســـاعدة البلـــدان الناميـــة علـــى تشـــخيص وعـــالج   )٩(
 ؛طيف التوحد وغيرها من اضطرابات النمو

اضــطرابات طيــف التوحــد المتضــررة بتقــديم الــدعم االجتمــاعي والنفســي والرعايــة لألســر   )١٠(
وضم األشخاص المصابين باضطرابات طيف التوحـد وغيرهـا مـن اضـطرابات النمـو وأسـرهم إلـى 

  اإلعاقة، حيثما ُوِجدت وحسبما يكون مناسبًا؛ُنظم استحقاقات 

فــــي القــــوة  اضــــطرابات طيــــف التوحــــدن االعتــــراف بمســــاهمة البــــالغين الــــذين يعــــانون مــــ  )١١(
 العاملة، ومواصلة دعم مشاركة القوة العاملة بالمشاركة مع القطاع الخاص؛

تحديــد ومعالجــة التفــاوت فــي إتاحــة الخــدمات لألشــخاص المصــابين باضــطرابات طيــف   )١٢(
 التوحد وغيرها من اضطرابات النمو؛
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لـــى البيانـــات عـــن اضـــطرابات تحســـين نظـــم المعلومـــات الصـــحية والترصـــد للحصـــول ع  )١٣(
فــي لالحتياجــات علــى الصــعيد الــوطني  تقيــيمطيــف التوحــد وغيرهــا مــن اضــطرابات النمــو وٕاجــراء 

 ؛إطار هذه العملية

جوانـب الصـحة العموميـة وتقـديم الخـدمات  عـنتعزيز البحـوث الخاصـة بسـياقات معينـة   )١٤(
التعــاون الــدولي فــي تعزيــز ، و اضــطرابات طيــف التوحــد وغيرهــا مــن اضــطرابات النمــوفــي مجــال 

 ؛مجال البحوث الرامية إلى استبانة األسباب والعالج

  المدير العام ما يلي: تطلب من  -٢

تقديم أوجه الدعم كافة وتعزيـز من أجل التعاون مع الدول األعضاء والوكاالت الشريكة   )١(
فـي إطـار  اضـطرابات النمـوالقدرة الوطنيـة علـى التصـدي الضـطرابات طيـف التوحـد وغيرهـا مـن 

ز للـنظم يتصـدى للصـحة النفسـية واإلعاقـة بمـا يتماشـى مـع خطـط العمـل  نهج جيـد التـوازن ومعـزِّ
 ؛والمبادرات ذات الصلة القائمة

الشــبكات المعنيــة بالتوحــد والمبــادرات اإلقليميــة األخــرى، حســب االقتضــاء؛  التفاعــل مــع  )٢(
ضطرابات طيف التوحـد المعنيين بالحة الدوليين أصحاب المصسائر ودعم التواصل الشبكي مع 

 وغيرها من اضطرابات النمو؛

تيسير تعبئة الموارد من أجل التصدي الضـطرابات العمل مع الدول األعضاء من أجل   )٣(
القليلة المـوارد طيف التوحد وغيرها من اضطرابات النمو في األقاليم المختلفة والسيما في البلدان 

 ؛زانية البرمجية المعتمدةوبما يتفق مع المي

خطـــــة العمــــل الشـــــاملة الخاصـــــة بالصـــــحة النفســـــية بشـــــأن  ٨-٦٦ع  ص  جالقـــــرار تنفيــــذ   )٤(
ــــرار كــــذلك و  ٢٠٢٠-٢٠١٣ ــــز خــــدماتمــــن أجــــل بشــــأن العجــــز  ٩-٦٦ع  ص  جالق ــــة  تعزي رعاي

، حســـب االقتضـــاء وكجـــزء المصـــابين باضـــطرابات طيـــف التوحـــد وغيرهـــا مـــن اضـــطرابات النمـــو
 ؛تعزيز الرعاية الالزمة لكافة احتياجات الصحة النفسيةيتجزأ من  ال

النمــو وتقيــيم  رصــد الحالــة العالميــة الضــطرابات طيــف التوحــد وغيرهــا مــن اضــطرابات  )٥(
فــي  مختلــف المبــادرات والبــرامج التــي تنفَّــذ بالتعــاون مــع الشــركاء الــدوليين فــي التقــدم الــذي ُيحــرز

 ؛إطار جهود الترصد الراهنة المتضمنة في خطط العمل والمبادرات ذات الصلة

عــن التقــدم الُمحــرز بشــأن اضــطرابات طيــف التوحــد علــى نحــو يتــزامن مــع  تقــاريرتقــديم   )٦(
إلـــى  ٢٠٢٠-٢٠١٣ بشـــأن الصـــحة النفســـية الشـــاملةدورة تقـــديم التقـــارير الخاصـــة بخطـــة العمـــل 

 جمعية الصحة العالمية.والحادية والسبعين والرابعة والسبعين لالثامنة والستين الدورات 

  
 )٢٠١٣ أيار/ مايو ٣٠، لثالثةاالجلسة (

  
  

=     =     =  


