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  وبائيات وعبء اضطرابات طيف التوحد
  
، ويعنـــي ذلـــك أن ١٠ ٠٠٠/ ٦٢تقـــدر االستعراضـــات الحديثـــة أن متوســـط معـــدل االنتشـــار العـــالمي يبلـــغ   -٦

طفًال مصاب باضطرابات طيف التوحد ثم العجز. وتشكل هـذه التقـديرات رقمـًا متوسـطًا،  ١٦٠طفًال واحدًا من كل 
بعض الدراسات المضـبوطة جيـدًا أعطـت  ويتفاوت معدل االنتشار المبّلغ تفاوتًا واسعًا بين الدراسات. ومع ذلك فإن

  معدالت أعلى بكثير.
  
  والتقديرات اإلقليمية لمعدل االنتشار متاحة لإلقليم األوروبي وٕاقليم األمريكتين فقط، وال تختلف إحصائيًا:  -٧

)، وفيمـــا يتعلـــق ١٠ ١١٦,١/٠٠٠-٣٠,٠(النطـــاق  ١٠ ٠٠٠/ ٦١,٩فيمـــا يتعلـــق بأوروبـــا يبلـــغ المعـــدل المتوســـط 
 ). وفــي  المقابــل فإنــه فــي أنحــاء١٠ ٩٠/٠٠٠-٣٤(النطــاق  ١٠ ٦٥,٥/٠٠٠ريكتين يبلــغ المعــدل المتوســط بــاألم

عديــدة مــن العــالم، بمــا فــي ذلــك أفريقيــا، ال توجــد تقــديرات لمعــدل االنتشــار أو توجــد تقــديرات أوليــة فقــط. وباســتثناء 
ُأجريــت دراســات قليلــة فــي بلــدان عــة الــدخل. و الصــين فــإن البلــدان التــي لــديها قواعــد بّينــات واســعة هــي بلــدان مرتف

  متوسطة الدخل، وال يتاح أي تقدير لمعدالت االنتشار من أي بلد منخفض الدخل.
  
واخــتالل النمــو العصــبي فــي التواصــل والتفاعــل االجتمــاعي واإلدراك يعــوق بصــورة خطيــرة األداء اليــومي   -٨

  إمكاناتهم الخاصة بالنمو والتعلم والحياة االجتماعية.للمصابين باضطرابات طيف التوحد، ويعرقل بشدة تحقيق 
  
األطفـال المصـابين صـاديًا ضـخمًا علـى األسـر. فرعايـة وتفرض اضطرابات طيف التوحـد عبئـًا معنويـًا واقت  -٩

بهــذه االضــطرابات لهــا متطلبــات كثيــرة، وخصوصــًا فــي الســياقات التــي ال تتــاح فيهــا ســبل مالئمــة للحصــول علــى 
عم. وعلـى الصـعيد العـالمي ال يتلقـى معظـم المصـابين بهـذه االضـطرابات، وال أسـرهم، أيـة رعايـة مـن الخدمات والد

  نظم الرعاية االجتماعية. وأالنظم الصحية 
  

وتـــدل البيانـــات األوليـــة المســـتقاة مـــن الدراســـات المجـــراة فـــي المملكـــة المتحـــدة لبريطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا   -١٠
دة األمريكية على أن التكاليف المقدرة مدى العمر للمصابين باضطرابات طيف التوحد الشمالية وفي الواليات المتح

 مليــــون دوالر أمريكــــي لكــــل حالــــة، حســــب مســــتوى الخلــــل الــــذهني. ٢,٤مليــــون دوالر أمريكــــي و ١,٤تتــــراوح بــــين 
اضــطرابات الحاجـة إلـى تـوفير الرعايـة ألفرادهـا المصـابين ب نتيجــة يزيـد المشـكلة تعقيـدًا انخفـاض دخـل األسـر وممـا

  طيف التوحد.
  

  التحديات واألولويات الرئيسية
  
ينبغي أن تستند االستجابة الضطرابات طيـف التوحـد إلـى مبـادئ ونهـوج شـاملة لإلتاحـة والتغطيـة الشـاملة   -١١

للخــدمات وحقــوق اإلنســان والممارســات المســندة بالبّينــات والــنهج الــذي ُيتبــع طيلــة العمــر والــنهج المتعــدد القطاعــات 
  كين المصابين باضطرابات طيف التوحد وتمكين أسرهم.وتم
  

  فيما يلي بيان أولويات اإلجراءات الوطنية:  -١٢
  

  يلي: ما عن طريق تعزيز القيادة الفعالة والتصريف الفعال للشؤون  )أ(
  

إعداد وتعزيز وتحديث وتنفيذ السياسات واالستراتيجيات والبرامج والقوانين الوطنية بشأن   )١(
باضـــطرابات طيــــف التوحــــد، ضـــمن ســــياق الصــــحة النفســـية األعــــم ووفقــــًا  احتياجـــات المصــــابين

للبّينات وأفضل الممارسات واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وغيرها من االتفاقـات الدوليـة 
  ؛واإلقليمية في مجال حقوق اإلنسان
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والمـــوارد تخصـــيص ميزانيـــة، فـــي كـــل القطاعـــات المعنيـــة، تتناســـب مـــع المـــوارد البشـــرية   )٢(
  ؛األخرى المحددة الالزمة لتنفيذ الخطط واإلجراءات المسندة بالبّينات والمتفق عليها

  
صــــــحاب المصــــــلحة مــــــن كــــــل القطاعــــــات المعنيــــــة ، بمــــــن فــــــيهم المصــــــابون أإشــــــراك   )٣(

سـرهم، أوكـذلك القـائمون علـى رعـايتهم وأفـراد  طيف التوحد وسـائر اضـطرابات النمـوباضطرابات 
  السياسات والقوانين والخدمات؛ في إعداد وتنفيذ

  
تقـديم خــدمات صــحية وخــدمات رعايــة اجتماعيــة شـاملة ومتكاملــة وتلبــي االحتياجــات فــي البيئــات   )ب(

  يلي: المجتمعية عن طريق ما
  
دمــج رصــد وتعزيــز نمــو الطفــل فــي خــدمات الرعايــة الصــحية األوليــة مــن أجــل ضــمان   )١(

  اضطرابات النمو؛الكشف المبكر الضطرابات طيف التوحد وسائر 
  
حويل محور تركيز الرعاية، بانتظام، عن المرافـق الصـحية التـي تـتم فيهـا اإلقامـة لمـدد ت  )٢(

طويلــة إلــى المرافــق الصــحية التــي تزيــد فيهــا التغطيــة بالتــدخالت المســندة بالبّينــات الضــطرابات 
اريــة والرعايــة طيــف التوحــد، واســتخدام شــبكة خــدمات صــحية مجتمعيــة، بمــا فــي ذلــك الرعايــة النه

  األولية، ودعم المصابين باضطرابات طيف التوحد الذين يعيشون مع أسرهم ودعم اإلسكان؛
  
تحقيـــق التكامـــل والتنســـيق فـــي الـــنهج المتبـــع لتعزيـــز الصـــحة والتأهيـــل والرعايـــة والـــدعم،   )٣(

وعيـــة والـــذي يســـتهدف تلبيـــة احتياجـــات رعايـــة الصـــحة النفســـية والبدنيـــة وييســـر األداء األمثـــل ون
الحيـــاة المثلـــى للمصـــابين باضـــطرابات طيـــف التوحـــد مـــن جميـــع األعمـــار، فـــي إطـــار الخـــدمات 
الصـــحية واالجتماعيـــة العامـــة وعبـــر هـــذه الخـــدمات، وذلـــك مـــن خـــالل خطـــط العـــالج الخدميـــة 
الموضـــوعة بمـــا يناســـب مـــن تُقـــدم إلـــيهم، والقيـــام بـــذلك حســـب االقتضـــاء بمشـــاركة فعالـــة لألســـر 

  عاية؛والقائمين على الر 
  
فـــــــرص التعلـــــــيم والتوظيـــــــف واإلدمـــــــاج والمشـــــــاركة وٕاتاحـــــــة خـــــــدمات الرعايـــــــة  تحســـــــين  )٤(

االجتماعيـــة، وذلـــك عـــن طريـــق تعزيـــز البـــرامج الشـــاملة التعليميـــة والمهنيـــة والتدريبيـــة والمدعومـــة 
بـــالتوظيف، وتقـــديم الـــدعم االجتمـــاعي لآلبـــاء واألمهـــات وتعزيـــز المجموعـــات التـــي تـــدعم اآلبـــاء 

  لمؤقتة؛واألمهات، وفرص الرعاية ا
  
إلتاحـــة  ينتعميــق المعرفـــة و تحســـين مهــارات العـــاملين الصـــحيين العــامين والمتخصصـــ  )٥(

تقـــديم خـــدمات الصـــحة النفســـية وخـــدمات الرعايـــة االجتماعيـــة المســـندة بالبّينـــات والمالئمـــة ثقافيـــًا 
المصـــابين باضـــطرابات طيـــف والموجهـــة نحـــو حقـــوق اإلنســـان إلـــى األطفـــال والمـــراهقين والكبـــار 

توحــد، وذلــك مــن خــالل إدراج رعايــة المصــابين باضــطرابات طيــف التوحــد وســائر االضــطرابات ال
النفســـية لألطفـــال ضـــمن منـــاهج التعلـــيم الجـــامعي والدراســـات العليـــا، ومـــن خـــالل تـــدريب وٕارشـــاد 
العــاملين الصــحيين فــي الميــدان، وخصوصــًا فــي المرافــق غيــر التخصصــية، بغيــة تعزيــز الكشــف 

الضطرابات طيف التوحد، بما في ذلـك التـدخالت النفسـية االجتماعيـة المسـندة والعالج المبكرين 
بالبّينات، مثل إكساب اآلباء واألمهات المهارات الالزمة واتباع نهوج التحليـل السـلوكي، واإلحالـة 

  حسب االقتضاء إلى مستويات أخرى للرعاية والخدمات؛
  
  .خدماتاستباق تحديد ومعالجة التباينات في إتاحة ال  )٦(
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تنفيذ اسـتراتيجيات لتعزيـز الصـحة والوقايـة مـن العجـز الـدائم المـرتبط باضـطرابات طيـف التوحـد،   (ج)
  يلي: وذلك عن طريق ما

  
إعــــداد وتنفيــــذ نهــــوج متعــــددة القطاعــــات لتعزيــــز الصــــحة والعافيــــة النفســــية االجتماعيــــة   )١(

والمراضــة المشــتركة المرتبطــة للمصــابين باضــطرابات طيــف التوحــد، والوقايــة مــن حــاالت العجــز 
بــه،  والحــد مــن الوصــم والتمييــز وانتهاكــات حقــوق اإلنســان، علــى أن تكــون هــذه االســتراتيجيات 
قادرة على تلبية احتياجات محددة على مدى العمر ومدمجـة فـي النهـوج الوطنيـة للصـحة النفسـية 

  ؛وتعزيز الصحة
  

  ريق ما يلي:تعزيز نظم المعلومات، والبّينات والبحوث عن ط  (د)
  
الصـــــحة والترصـــــد الصـــــحي للحصـــــول علـــــى البيانـــــات عـــــن تحســـــين نظـــــم المعلومـــــات   )١(

اضطرابات طيف التوحد وسائر اضطرابات النمو من أجل مضاهاة البيانات المصنفة حسب نوع 
الجنس والسن وتبليغها بصورة روتينية واستخدامها، بحيث يمكن قياس التقـدم المحـرز فـي توسـيع 

  ؛مات للمتأثرين باضطرابات طيف التوحدإتاحة الخد
  
تحسين القدرات البحثية، والتعاون األكاديمي بشأن البحـوث الخاصـة باضـطرابات طيـف   )٢(

التوحــــد،  وخصوصــــًا جوانبهــــا االجتماعيــــة والصــــحية العموميــــة وبحــــوث العمليــــات ذات الصــــلة 
شــاملة والمجتمعيــة. وقــد يســتتبع بالمباشــرة بإعــداد وتنفيــذ نمــاذج التــدخل المبكــر القابلــة للتوســع وال

هــذا التعزيــز للقــدرات البحثيــة إشــراك جميــع أصــحاب المصــلحة المعنيــين، بمــن فــيهم المصــابون 
  .باضطرابات طيف التوحد والقائمون على رعايتهم، وٕانشاء مراكز امتياز

  
  السياق الدولي وأنشطة األمانة

  
. ٢٠٠٧اهتمــام الــدول األعضــاء والجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة إلــى مــرض التوحــد فــي عــام  تــم اســترعاء  -١٣

نيسـان/ أبريـل بوصـفه  ٢الذي حدد يوم  ٦٢/١٣٩اعتمدت الجمعية العامة القرار  ٢٠٠٨وفي كانون الثاني/ يناير 
ــــدولي االحتفــــال بــــذلك اليــــوم، بدرجــــة كب ززعــــاليــــوم العــــالمي للتوعيــــة بمــــرض التوحــــد. وبعــــد ذلــــك  يــــرة، الــــوعي ال

 اعتمدت الجمعيـة العامـة باإلجمـاع قـرارًا بعنـوان ٢٠١٢كانون األول/ ديسمبر  ١٢باضطرابات طيف التوحد. وفي 
"معالجـــة االحتياجـــات االجتماعيـــة واالقتصـــادية لألفـــراد واألســـر والمجتمعـــات المتـــأثرين باضـــطرابات طيـــف التوحـــد 

ز ويشجع القرار الدول األعضاء على عدة أمور منها تعزيـ ١.عاقة"ما يتصل بها من أشكال اإلو واضطرابات النمو 
إمكانيــة الحصــول علــى خــدمات الــدعم المالئمــة وكفالــة تكــافؤ الفــرص مــن أجــل تحقيــق االنــدماج فــي المجتمعــات 

ويقـر مـن أشـكال اإلعاقـة. بهـا والمشاركة فيهـا للمصـابين باضـطرابات طيـف التوحـد واضـطرابات النمـو ومـا يتصـل 
تطبيق برامج لتنفيذ برامج تدخل مجدية وفعالة وقابلة للتنفيـذ علـى نحـو مسـتدام تهـدف إلـى التعامـل مـع بأن وضع و 

ومتكامل يسترشد فيه بالتركيز على عـدة أمـور منهـا تحسـين تعزيـز وزيـادة  االضطرابات يستلزمان اتباع نهج مبتكر
نظــام التعليمــي شــامًال وكفالــة التعلــيم مــدى خبــرات البحــوث وتقــديم الخــدمات. كمــا يهيــب بالــدول كفالــة أن يكــون ال

  الحياة واكتساب مهارات النمو االجتماعي.
  

نظــرت جمعيــة الصــحة العالميــة الخامســة والســتون فــي بنــد االضــطرابات النفســية  ٢٠١٢وفــي أيــار/ مــايو   -١٤
بشــأن  ٤-٦٥ج ص علألطفــال، التــي تشــمل اضــطرابات طيــف التوحــد وســائر اضــطرابات النمــو، واعتمــدت القــرار 

                                                           
  .٦٧/٨٢ القرار   ١
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العـــبء العـــالمي لالضـــطرابات النفســـية وضـــرورة االســـتجابة الشـــاملة والمنســـقة مـــن جانـــب قطـــاع الصـــحة والقطـــاع 
االجتمـــاعي علـــى المســـتوي الُقطـــري. وحـــث القـــرار الـــدول األعضـــاء علـــى عـــدة أمـــور منهـــا أن تضـــع وتعـــزز، وفقـــًا 

لة تتنــاول تعزيــز الصــحة النفســية والوقايــة مــن ألولوياتهــا الوطنيــة وســياقاتها المحــددة، سياســات واســتراتيجيات شــام
االضطرابات النفسية وتشخيصها في وقت مبكر ورعاية المصابين بها وتزويدهم بالدعم وعالجهم وتعافيهم. وطلب 
أيضًا من المدير العام أن يضـع خطـة عمـل شـاملة للصـحة النفسـية، بالتشـاور مـع الـدول األعضـاء. وأقـر المجلـس 

، العمليـة التـي اقترحهـا المـدير العـام ٢٠١٣الثانية والثالثين بعد المائة، في كانون الثاني/ يناير التنفيذي في دورته 
  ١.إلنجاز تلك الخطة وتقديمها إلى جمعية الصحة العالمية السادسة والستين

  
وأقرت الدول األعضاء فـي إقلـيم جنـوب شـرق آسـيا بضـرورة التشـجيع علـى تعزيـز وتنسـيق اإلجـراءات فـي   -١٥

اإلقلــيم وعلــى الصــعيد العــالمي بغيــة تحســين إتاحــة الرعايــة العاليــة الجــودة لألطفــال المصــابين باضــطرابات طيــف 
طيـف التوحـد واضـطرابات النمـو  التوحد وغيرها من اضطرابات النمو، وذلـك باعتمـاد إعـالن دكـا بشـأن اضـطرابات

). وعالوة على ذلك فقد اعتمدت اللجنة اإلقليمية لجنوب شرق آسيا، في دورتها الخامسـة ٢٠١١تموز/ يوليو  ٢٦(
بشأن الجهود الشاملة والمنسقة للتدبير العالجي الضطرابات طيف التوحد وحـاالت  SEA/RC65/R8والستين القرار 

  ).٢٠١٢أيلول/ سبتمبر  ٧-٤ندونيسيا، العجز في النمو (يوغيكارتا، إ
  

ثنـــاء اجتمـــاعهم فـــي مـــؤتمر ُعقـــد بشـــأن األطفـــال أوأعلـــن ممثلـــو الـــدول األعضـــاء فـــي اإلقلـــيم األوروبـــي،   -١٦
)، التــزامهم بتحســين ٢٠١٠تشــرين الثــاني/ نــوفمبر  ٢٧-٢٦وصــغار الســن المصــابين بــالعجز الــذهني (بوخارســت، 

ن نمـــائهم طيلـــة العمـــر وانخـــراطهم فـــي المجتمـــع يار الســـن مـــن أجـــل تحســـالرعايـــة الصـــحية لهـــؤالء األطفـــال وصـــغ
ومشاركتهم فيه بصورة تامة. وبعد ذلك حددت الدول األعضاء أولويات الجهود المنسقة، وذلـك باعتمادهـا اإلعـالن 
وخطــة العمــل األوروبيــين الصــادرين عــن منظمــة الصــحة العالميــة بشــأن صــحة األطفــال وصــغار الســن المصــابين 

أيلــــول/ ســــبتمبر  ١٥-١٢جز الــــذهني وأســــرهم، فــــي الــــدورة الحاديــــة والســــتين للجنــــة اإلقليميــــة ألوروبــــا (بــــاكو،بــــالع
٢.)٢٠١١  

 
واعتمــدت الــدول األعضــاء فــي إقلــيم شــرق المتوســط، أثنــاء الــدورة الســابعة والخمســين للجنــة اإلقليميــة قــرارًا   -١٧

وفــي  ٣."٢٠١٥-٢٠١٠حــديات والتوجهــات االســتراتيجية بشـأن "الصــحة النفســية لألمهــات واألطفــال والمــراهقين: الت
خــدمات الصــحة النفســية، والســيما لألمهــات  يتــاءإهــذا القــرار حثــت اللجنــة اإلقليميــة الــدول األعضــاء علــى إدمــاج 

واألطفال والمراهقين، في النظام الراهن للرعاية الصحية على جميع المسـتويات، وتحسـين جوانـب المعرفـة بالصـحة 
خـــالل التعـــاون بـــين القطاعـــات، ومراجعـــة وتحـــديث أو إعـــداد السياســـات والتشـــريعات واالســـتراتيجيات  النفســـية مـــن

والخطــط الوطنيــة للصـــحة النفســية، حســب االقتضـــاء، بمــا يتماشـــى مــع التوجهــات االســـتراتيجية اإلقليميــة المتعلقـــة 
  ك.بالصحة النفسية لألمهات واألطفال والمراهقين، مع حشد الموارد الالزمة لذل

  
رد أدناه ملخص ألبرز األنشـطة فـي ت الرئيسية المبينة أدناه، كما يوتندرج إجراءات األمانة ضمن المجاال  -١٨

  هذا الصدد.
  
  

                                                           
؛ وانظــر (باإلنكليزيــة) المحضــر المــوجز للجلســة الثالثــة للمجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الثانيــة والثالثــين بعــد المائــة انظــر    ١
  .٦٦/١٠الوثيقة ج يضاً أ
  .EUR/RC61/R5القرار     ٢
  .٣-/ق٥٧ل إ/ ش م القرار    ٣
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  الدعوة
  

وقــدمت األمانــة الــدعم المســتمر إلــى المبــادرات الراميــة إلــى زيــادة الــوعي بأهميــة اضــطرابات طيــف التوحــد   -١٩
األمــم المتحــدة للتوعيــة بمــرض التوحــد،  واضــطرابات النمــو األخــرى بالنســبة إلــى الصــحة النفســية، بمــا فــي ذلــك يــوم 
ســيا لمــرض التوحــد، وشــبكة جنــوب شــرق وتدشــين شــبكتين إقليميتــين معنيتــين بمــرض التوحــد، وهمــا: شــبكة جنــوب آ

  أوروبا لمرض التوحد.
  

وُأنشـــئت مـــؤخرًا شـــراكات مـــع منظمـــات المجتمـــع المـــدني الملتزمـــة بتحســـين الخـــدمات وزيـــادة وعـــي النـــاس   -٢٠
  ، كما وضعت خطط عمل لألنشطة التعاونية.”Autism Speaks“بمرض التوحد، مثل منظمة "التوحد يتكلم" 

  
  المعلومات والترصد

  
  أسهمت األمانة في تجميع البيانات عن اضطرابات طيف التوحد من خالل المشاريع التالية:  -٢١

  
ُأجـري مسـح  ٢٠١١وفـي عـام  ٢٠٠٥،١ عامألطفال في لُأجري مسح عالمي لموارد الصحة النفسية   •

ئج وكشـفت نتـا ٢.مماثل لموارد الصحة النفسية لألطفال والمراهقين واألمهات في إقليم شرق المتوسط
المســحين أن مــوارد قليلــة هــي التــي توجــه إلــى التــدبير العالجــي الضــطرابات طيــف التوحــد، أو حتــى 

ُتستخدم دون ما لرعاية الصحة النفسية عمومًا. وعالوة على ذلك فإن الموارد الشحيحة المتاحة غالبًا 
  كفاءة وُتوزع دون إنصاف.

  
مراجعــــات منهجيــــة للبّينــــات النفســـية بالصــــحة  الخــــاصيتضـــمن مركــــز مــــوارد بّينــــات برنـــامج العمــــل   •

وتدبيرها طيف التوحد،  الخاصة بالتدخالت الفعالة للوقاية من اضطرابات النمو، بما فيها اضطرابات
. والتدخالت المبكرة التي يمكـن ٣وهذا المورد المرجعي الذي ُيحدَّث بانتظام متاح للجمهورالعالجي. 

أثبتت فعاليتها في تحسين األداء العام للمصـابين ألولية والثانوية تطبيقها في مرافق الرعاية الصحية ا
باضـــطرابات طيـــف التوحـــد وفـــي تحســـين الحصـــائل فـــي األمـــد الطويـــل، وهـــي تحقـــق عائـــدات كبيـــرة 
لالستثمار وبفوائد تشمل استعادة قدرة المصابين باضطرابات طيف التوحد على االنتاج وعودتهم إلى 

ذه التــدخالت تــدخالت شــاملة للعــالج الســلوكي وتــدخالت تــتم بواســطة هــ نوتتضــم .الحيــاة الوظيفيــة
  اآلباء واألمهات.

  
وباإلضــافة إلــى ذلــك أســهمت األمانــة فــي إعــداد تقــديرات معــدل انتشــار اضــطرابات النمــو المستشــرية وفــي   -٢٢

  وضع خطة للبحوث الخاصة باضطرابات النمو.
  
  
  
  

                                                           
١   Atlas: child and adolescent mental health resources: global concerns, implications for the future. Geneva, 

World Health Organization, 2005.                                                                                                                                 
٢   Atlas: child, adolescent and maternal mental health resources in the Eastern Mediterranean Region. Cairo, 

WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean, EMRO Technical Publications Series 39, 2011.                       
٣   http://www.who.int/mental_health/mhgap/evidence/en/  ٢٠١٣نيسان/ أبريل  ٤(تم االطالع عليه في.(  
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  السياسة العامة والقانون وحقوق اإلنسان
  
مت األمانـــــة اإلرشـــــادات بخصـــــوص صـــــياغة سياســـــات واســـــتراتيجيات الصـــــحة النفســـــية التـــــي تشـــــمل قـــــد  -٢٣

قـدمت الـدعم مـن أجـل تصـميم السياسـات والبـرامج التـي يمكـن  كمـا االعتبارات الخاصة باضـطرابات طيـف التوحـد.
أن تحســن حيــاة المصــابين بــالعجز وتيســر تنفيــذ اتفاقيــة األمــم المتحــدة بشــأن حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة. ومــن 

ززت األمانـة القــدرات الوطنيــة التـابع لمنظمــة الصــحة العالميـة عــ ”Quality Right“خـالل مشــروع الحـق فــي الجـودة 
اصة بتقدير وتحسين الجودة واحترام حقوق اإلنسان في خدمات الصحة النفسـية للمرضـى الخـارجيين والمرضـى الخ

  الداخليين.
  

  تطوير الخدمات
  

ة والــــدعم ياألمانــــة الــــدعم إلــــى الــــدول األعضــــاء مــــن أجــــل تحســــين إتاحــــة خــــدمات الرعايــــة الصــــح وتقــــدم  -٢٤
لصحة النفسية التوسع في الخدمات الخاصة باالضطرابات النفسية لخاص باااالجتماعي. ويستهدف برنامج العمل 

ات المــوارد المحــدودة. ويشــمل فــي البلــدان، والســيما البلــدان ذتعــاطي المــواد  عــنوالعصــبية واالضــطرابات الناجمــة 
البرنــامج اضــطرابات النمــو، بمــا فيهــا اضــطرابات طيــف التوحــد، ويعــزز دمــج خــدمات رعايــة الصــحة النفســية فــي 
الرعايـــة الصـــحية الروتينيـــة علـــى جميـــع مســـتويات النظـــام الصـــحي، بمـــا فـــي ذلـــك البيئـــات المجتمعيـــة. وتـــم إعـــداد 

نات لتقدير اضطرابات النمو وسائر االعتالالت ذات األولوية، وتدبيرها وٕاصدار مبادئ توجيهية سريرية مسندة بالبيّ 
ة األوليــة ومســتوى يعلــى مســتوى الرعايــة الصــح نة غيــر المتخصصــييجانــب مقــدمي الرعايــة الصــح نمــالعالجــي، 

  .١الرعاية الصحية الثانوية
  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

  علمًا بهذا التقرير. المجلس التنفيذي مدعو إلى اإلحاطة  -٢٥
  
  

=     =     =  

                                                           
١   mhGAP intervention guide for mental, neurological and substance use disorders in non-specialized health 

settings: Mental Health Gap Action Programme (mhGAP). Geneva, World Health Organization, 2010.              


