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    ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٨قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])A/62/435( على تقرير اللجنة الثالثة بناء[
  

  التوحداليوم العاملي للتوعية مبرض  -  ٦٢/١٣٩
  

  ،إن اجلمعية العامة  
ــائج إىلإذ تـــشري   ــام   نتـ ــاملي لعـ ــة العـ ــؤمتر القمـ ــدة  )١(٢٠٠٥ مـ ــم املتحـ  وإعـــالن األمـ
 إىل نتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحـدة يف             ذلكوك،  )٢(لأللفية

  امليدانني االقتصادي واالجتماعي وامليادين املتصلة هبما،
ــة حقـــوق الطفـــل أيـــضا وإذ تـــشري   ــة حقـــوق األشـــخاص ذوي  )٣( إىل اتفاقيـ  واتفاقيـ
، ة علـى أكمـل وجـه      كرميـ حبيـاة    اقةاإلع واألطفال ذو ينعم   مبوجبهما أن    ينبغيني  ت الل )٤(اإلعاقة

 يف  الفعليـة  تهم مـشارك  تيسر على النفس و   همعتمادا وتعزز   تهمكرام  هلم تكفليف ظل ظروف    
دم املــساواة مــع جبميــع حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية علــى قــ  ومتــتعهم الكامــل اجملتمــع

  األطفال اآلخرين،
ــد   ــة أنوإذ تؤك ــز   كفال ــو   وتعزي ــع حق ــل جلمي ــال الكام ــات  اإلعم ــسان واحلري ق اإلن

 األمهيـة لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة املتفـق      أمران بالغـا  األساسية جلميع األشخاص ذوي اإلعاقة      
  عليها دوليا،

 خـالل األعـوام     عالماتـه تظهـر    مـدى احليـاة و      يعيـق النمـو    التوحدأن مرض     تدرك ذوإ  
 يصيب غالبـا    أنهو،   املخ وظائف وينجم عن اضطراب عصيب يؤثر على        العمرالثالثة األوىل من    

 أو الوضــع االجتمــاعي رقاألطفــال يف بلــدان عديــدة بــصرف النظــر عــن نــوع اجلــنس أو العــ   
_______________ 

  .٦٠/١انظر القرار   )١(
  .٥٥/٢انظر القرار   )٢(
  .٢٧٥٣١رقم ال، ١٥٧٧ اجمللد ،جمموعة املعاهدات األمم املتحدة،  )٣(
  .، املرفق األول٦١/١٠٦القرار   )٤(
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التعــبري بــالكالم وبــأي يف  صــعوبة التفاعــل االجتمــاعي والعجــز عــنمــن مساتــه االقتــصادي، وو
  ،)٥(نشطةاألهتمامات واال وتصرفاتال منومتكرر  حمدود منط اتباع ووسيلة أخرى

  االصــابة بــهمعــدالتارتفــاع  والتوحــد إزاء انتــشار مــرض ا بــالغ القلــقوإذ يــساوره  
لـدى األطفــال يف مجيــع منـاطق العــامل ومــا يترتــب علـى ذلــك مــن حتـديات إمنائيــة علــى املــدى     

التــدخل الــيت تقــوم هبــا احلكومــات      الــصحية والتعلــيم والتــدريب و   رعايــة لربامج االطويــل لــ 
ــة والقطــاع اخلــاص  واملن ــلثــرومــن أ ظمــات غــري احلكومي ى  علــى األطفــال وأســرهم وعلــ  هائ

  اجملتمعات احمللية واجملتمعات،
لنمــو  التــشخيص املبكــر والقيــام بــالبحوث والتــدخالت املناســبة   أمهيــة إىل وإذ تــشري  
  ، وإمنائهالفرد

، التوحـد  اليوم العـاملي للتوعيـة مبـرض         وصفهأبريل ب / نيسان ٢ حتديد يوم    تقرر  - ١  
  ؛٢٠٠٨ به كل سنة ابتداء من عام حيتفل

 مجيع الـدول األعـضاء ومؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة ذات الـصلة                 تدعو  - ٢  
اجملتمــع املــدين، مبــا يف ذلــك املنظمــات غــري احلكوميــة والقطــاع  وواملنظمــات الدوليــة األخــرى 

 أجـل إذكـاء    باألسـلوب الالئـق، مـن   التوحداخلاص، إىل االحتفال باليوم العاملي للتوعية مبرض   
  ؛التوحدالوعي العام مبرض 

 الـوعي لـدى فئـات       إذكاء تدابري هتدف إىل     اختاذ الدول األعضاء على     تشجع  - ٣  
  ؛التوحدرض صابني مب، مبا يف ذلك على مستوى األسر، فيما يتعلق باألطفال امل كافةاجملتمع

ألمــم انظمـات  م مجيـع الـدول األعـضاء و   لفـت انتبــاه  إىل األمـني العـام   تطلـب   - ٤  
  .هذا القرار إىل املتحدة

  ٧٦اجللسة العامة 
  ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول١٨

  

_______________ 

ــدويل لألمــراض   :انظــر  )٥( ــصنيف اإلحــصائي ال ــ والت ــشاكل امل ــصلةصحيةال ، التنقــيح العاشــر   ذات ال
 الـذي اعتمدتـه مجعيـة الـصحة العامليـة يف دورهتـا الثالثـة واألربعـني                  )F84.1 و   F84.0الفئتان الفرعيتـان    (

  .١٩٩٠مايو /أياراملعقودة يف 


