
 
 

ة "ويش" يعمن عن منتدى التوحد خالل قمة يمؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصح
6102 

   التوحدلمرض لمتصّدي السياسات ذات الصمة  فيرات الالزمة يوالتغي آخر المستجداتالمنتدى  يستعرض

 

عن إطبلق  أعمن مؤتمر القمة العالمي لبلبتكار في الرعاية الصحية "ويش" :6102 أبريل 3الدوحة، قطر، 
المقرر انعقاده في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة  ،6102منتدى التوّحد ضمن فعاليات مؤتمر القمة لعام 

 نوفمبر. 01إلى  62من 

أحدث  بما فييا، لتوحدا ة لمعالجةفالياد الحالية الجيودوالعقبات التي تواجو  المتاحة، لفرصاالمنتدى سيحدد 
ن في المؤتمر يالمشارك إطبلعيتم التعميم والطب وصنع السياسات. وس مثل، المختمفة التطورات في القطاعات

 الستفادة من االبتكاراتصيات التي من شأنيا أن تسمح ليم باالتو من  وعددخطط عمل مفصمة عمى 
  محمية.قات الالسيامع من ثّم تكييفيا و ، المنتشرة

مدير مركز التوحد واالضطرابات ذات الصمة في رئيس المنتدى و الدكتور كريم منير،  وبيذه المناسبة، قال
 ،الطب بجامعة ىارفردمشارك في الطب النفسي وطب األطفال في كمية الستاذ األمستشفى بوسطن لؤلطفال و 

القائم لمعمل من خبلل االبتكار  اعالميً  التوحد إطارً امنتدى سيوّفر " :المؤسستينى عدة جوائز من حائز عموال
الصحية والتعميمية الفعالة التي  التدخبلتعمى  عتماداالز يعز و ، ذات الصمةفي السياسات عمى األدلة 

 "األسرة.موّجية نحو الرعاية الشاممة ال تمحور حولت

من  ، وذلكالنمو ذات الصمةمتوحد واضطرابات ل التصّديفي مجال  وأضاف: "سنحدد الفرص والتحديات
، بما فييا المعرفة والتدريب والخدمات والدعم الُصعدمختمف عمى الصحية والتعميمية  التدخبلتخبلل 

لصانعي السياسة اّتخاذىا من أجل تسخير  ينبغيئلجراءات التي لوالسياسات. كما سنقّدم وصًفا متكامبًل 
 ".ةالمحمي اتسياقمع الالسياسات الناجحة  يفاالبتكارات وتكي



 

ورسوًما بيانية توضح اإلجراءات التي يجب اتخاذىا في  عينيةسيقّدم منتدى التوحد دراسات من ناحية أخرى، 
أن  سيبّين المنتدىو المعنية بمعالجة ىذه المشكمة. األخرى مجاالت الصحة والتعميم والقطاعات االجتماعية 

فيم االحتياجات الثقافية والحواجز التي تعترض اعتماد من خبلل  ،وتعزيز المعرفة حول مرض التوحد التوعية
 وتطوير المناىج التعميمية. اتسيؤدي إلى تسييل العبلجعمى سبيل المثال، أفضل الممارسات، 

التوّحد يشّكل تحدًيا كبيًرا، إضافة " بقولو إنإجبرت شمنجز، الرئيس التنفيذي لمبادرة "ويش"  عّمقمن جيتو، 
التي أحدثيا انتشار  خوفإذا أدخمنا في حساباتنا حالة ال سّيما ال، اومعّقدً  اشائكً  اموضوعً عتبر يُ إلى أنو 

 " وأضاف:وجود عبلقة متبادلة بين ىذه الحالة وبين بعض المقاحات في مرحمة الطفولة. حول مفاىيم خاطئة
، يواجو المتضررون مجموعة مختمفة تماًما من المشاكل، دوائربعض ال في ا الجدلىذ يتواصل في حينو "

الصادر عن تقرير السيحّدد لذا، و . ألسرىمو الموّجية لمرضى التوّحد موارد الخدمات و ال نقصتتمّخص في 
وتكييف  ،مجالىذا التسخير االبتكارات في ل السياسات اعتمادىالصانعي يمكن منتدى إجراءات ممموسة ال
، بحيث يمكن لممصابين بالتوحد وأسرىم الحصول عمى ةالمحمي مع السياقاتما يتواءم بفعالة السياسات ال

 "الدعم الذي يحتاجونو.

عدًدا من التخصصات  متعددالتدريب  يغّطي الحاجة إلى أنمفاُدىا  توصيةٌ  ،التقريرومن بين توصيات 
 اتعبلجالوالمعممين واألسر لضمان أفضل  مقدمي الخدمات تعاونضرورة القطاعات، جنًبا إلى جنب مع 

المعدات و الخدمات المقدمة عمى يمكن إجراء تعديبلت ففي المنزل، أما . لمرضظيور الفي المراحل المبكرة 
 ،بحوثأىمية تمويل ال عمى أيًضا سيؤكد التقريرو . الصمة يذ اإلرشاد والتعميمتعزيز  إضافة إلىالمطموبة، 
فيما و وتقييم النتائج.  ،الشاممةالصحية خيارات التغطية توفير التدريب، فضبًل عن اليادفة لتوفير  والخدمات
 ،ذات الصمةواختيار الموضوعات  ،التحتية ىتمويل البنقضية سيناقش التقرير بالتفصيل التعميم، يتعمق ب
 .الدراسيةالمناىج  في إلدراجيا

فييم  نواألطباء المختصين في ىذا المجال، بم العمماءعدًدا من كبار و الدكتور منير فريق المنتدى ويضم 
ديفيد الباحث الرئيسي ، و أول رئيٍس لقسم الطب النفسي في مركز السدرة لمطب والبحوثقار عظيم، و محمد 

في  الدمج المجتمعي ذات الصمة في معيد النمو العصبي واإلعاقاتمجال القيادة في تعميم قسم ىيمم، مدير 



 

 امعة ماساتشوستس.جبؤلطفال بوسطن لمستشفى 

ستشيد عقد سبعة منتديات بحثية رائدة تسمط الضوء عمى  6102تجدر اإلشارة إلى أن قمة ويش لعام 
معالجة بعض التحديات الصحية األكثر إلحاًحا في العالم. وباإلضافة لمناقشة مرض التوحد، سوف يصدر 

متعددة، وتشتمل عمى موضوعات مثل صحة المنتدى عدًدا من التقارير القائمة عمى األدلة في تخصصات 
 ،وأمراض القمب واألوعية الدموية ،والفوائد االقتصادية لبلستثمار في الصحة ،والطب الدقيق ،المجتمع

والرؤى السموكية. وسوف يترأس النقاشات خبراٌء دوليون مرموقون. وألول مرة، سوف تقدم  ،والرعاية المسؤولة
مر عمى المستويين المحمي والعالمي حول الموضوعات التي سبق إبرازىا في ويش تقريًرا عن تأثيرىا المست

 .القمم السابقة، مثل مرض السكري وسبلمة المرضى
 

لى جانب عقد منتديات حول البحوث الحديثة في السياسات الصحية، من المقرر أن تنّظم القمة معرًضا  وا 
لتصميم والتسميم وتمويل الرعاية الصحية، فضبًل عن لبلبتكارات من كافة أنحاء العالم تبرز عممية صياغة ا

تسميط الضوء عمى لفيٍف من المبدعين الشباب، الذين يمثمون قادة الرعاية الصحية الناشئة تحت سن الثبلثين 
 . ولدييم إسيامات في الصحة العالمية تستحق التقدير عمى نطاق واسع

 
مبادرة  اسات واألكاديميين والمينيين المرموقين، تطورتباإلضافة إلى كونيا ممتقى لآلالف من واضعي السي

لتصبح منصة رئيسية  ويش، وىي إحدى المبادرات العالمية لمؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع،
لنشر االبتكار وأفضل الممارسات في مجال الرعاية الصحية، كما أنيا تتماشى مع رؤية مؤسسة قطر في 

دي كمركز ناشئ لبلبتكار في مجال الرعاية الصحية، والسعي في الوقت ذاتو إلطبلق تعزيز دور قطر الريا
 قدرات اإلنسان. 

أو  qatar.org-www.wishلمحصول عمى مزيد من معمومات حول ويش، يرجي زيارة الرابط التالي: 
 WISHQatar@التواصل من خبلل حساب ويش عمى موقع تويتر: 

 

 تعميق الصور

http://www.wish-qatar.org/


 

 ،مركز التوحد واالضطرابات ذات الصمة في مستشفى بوسطن لؤلطفالمدير : الدكتور كريم منير، 0صورة 
، والذي سيترأس منتدى واألستاذ المشارك في الطب النفسي وطب األطفال في كمية الطب بجامعة ىارفرد

 التوحد

 
 انتهى

  

لممزيد من المعمومات عن مؤسسة قطر، الرجاء التواصل مع المكتب اإلعبلمي عن طريق البريد 
 pressoffice@qf.org.qa اإللكتروني

يرجى حول الشؤون اإلعبلمية لمؤتمر القمة العالمي لئلبتكار في الرعاية الصحية، لمزيد من المعمومات 
 التواصل مع:

 سونيا دينيك

 مؤتمر القمة العالمي لبلبتكار في الرعاية الصحة "ويش"مدير االتصال في 

 1126999492900ىاتف: 

sdinnick@qf.org.qa 

 

 إلطالق قدرات اإلنسان –طر مؤسسة ق

مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول 
اقتصادىا المعتمد عمى الكربون إلى اقتصاد معرفي من خبلل إطبلق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع 

 عمى دولة قطر والعالم بأكممو. 

http://pressoffice@qf.org.qa/
mailto:sdinnick@qf.org.qa
mailto:sdinnick@qf.org.qa


 

بمبادرة كريمة من صاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خميفة آل  0224تأّسست مؤسسة قطر سنة 
 ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا. 

تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من 
إنشاء قطاع لمتعميم يجذب ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من  خبلل

اكتساب الميارات والسموكيات الضرورية القتصاد مبنّي عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن 
أيضًا في إنشاء طريق استخبلص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة 

 مجتمع متطور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع.

لمحصول عمى كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 
http://www.qf.org.qa 
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