
 

 استعرضت التدخالت المؤثرة لعالج أطفال التوحد  

  دوليينستضيف أخصائيين يمؤسسة قطر مؤتمر التوحد في 

 مؤتمراً  عقد مكتب التعميم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر، مؤخًرا، :6102ديسمبر  4الدوحة، قطر، 
والعالم، وذلك في التوحد بين األطفال وتشخيصو وعالجو في قطر اضطراب  الستعراض مسألة انتشار

  أكاديمية العوسج بالمدينة التعميمية.

ى التوحد، الذي منتدممن شاركوا في  نيدوليال نيخصاييمن األ 000أكثر من  1026التوحد  مؤتمر وجمع
أقيم عمى ىامش فعاليات مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية )ويش(، إلى جانب ُمقدمي 

وحد، والجيات المعنية الرييسية األخرى التي تؤدي دوًرا تالمحميين، وآباء األطفال المصابين بالخدمات التعميم 
 فعااًل في تطوير خطة التوحد الوطنية القطرية. 

بمؤسسة قطر،  ن األكاديمية في مكتب التعميم ما قبل الجامعيوصرَّحت السيدة عبير آل خميفة، مدير الشؤو 
فرصة رايعة لمجمع ما بين الجيات المعنية بتقديم خدمات عالج التوحد وآباء  المؤتمريوفر ىذا قايمًة: "

واالستماع إلى نتايج الدراسات الدولية، التي مع بعضيم البعض المرضى المصابين بالتوحد في قطر لمتحاور 
 في أكاديمية ريناد." التي نقدميا يمكننا تطبيقيا عمى خدماتنا الخاصة 

أقيم برعاية مؤتمر ويش ومركز السدرة لمطب والبحوث، الدكتور محمد وقار عظيم، وترأس االجتماع، الذي 
أن  واردلمحضور بأنو وفًقا لمتقديرات العالمية الحالية، من الصرَّح يس مجموعة العمل الوطنية لمتوحد، الذي ري

 .ف شخصآال 5 – 3 التوحد دون سن الثامنة عشر في قطر ما بين المصابين باضطرابتتراوح أعداد 
التوحد ال يتم تمقييا في السياق العيادي فحسب، ولكن يتم تمقييا ومات الخاصة بتقييم اضطراب ن المعموذكر أ

 ، التي توصف بأنيا "ميمة لمغاية". أيًضا بشكل عام من خالل المعمومات األسرية

درة لمطب والبحوث: وقال الدكتور وقار عظيم، الذي يشغل أيًضا منصب رييس قسم الطب النفسي بمركز الس
 دوًرا حيوًيا في حياة األطفال، وخصوًصا عندما يتعمق األمر وال زلت أعتقد بأن العايالت تؤدي "كنت



 

ير الميارات عمى تطو  ة ىؤالء األطفالالتوحد. ومن الميم لمغاية مساعد باألطفال المصابين باضطراب
التوحد إلى طريقة ا ما يحتاج األطفال المصابين بوغالبً مفيدة لجعل حياتيم اليومية أسيل. واالستراتيجيات ال

يحتاج ىؤالء األفراد إلى كما مصممة خصيًصا ليم لمساعدتيم عمى النجاح في ممارسة حياتيم اليومية. 
امتالك القدرة عمى االنفتاح وبناء عالقات مع عايالتيم وأصدقاييم، ونحن نسعى لمساعدتيم عمى القيام 

 بذلك."     

في حالًيا عمره أربع سنوات مصاب بالتوحد يدرس قطري ة طفل ، قالت السيدة نوف الصديقي، والدبيامن جان
بصفتي أم، تعد مقابمة اآلباء اآلخرين، : "، التابعة لمؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمعأكاديمية ريناد

. وقد حققت قطر تطوًرا كبيًرا في مجال لمغايةحيوية مسألة  مثل ىذافي حدث وتبادل التجارب والمعرفة معيم 
لتنمية معارفيم بشأن األطفال المصابين باضطراب التوحد توفير التعميم لمرضى التوحد والتركيز عمى آباء 

 القضايا التي يتعاممون معيا ىم وأبناؤىم في البيت كل يوم." 

يوم الخميس الماضي، خبيران دوليان شاركا في المنتدى العالمي لمتوحد،  المؤتمر، التي ُعقدوتحدث في 
، أمين عام الجمعية العالمية لمطب الذي أقيم عمى ىامش مؤتمر ويش، وىما الدكتور نوربرت سكوكاوسكاس

التوحد مع حاالت ذىنية معقدة  اضطراب ظاىرة تداخل النفسي، قسم األطفال والمراىقين، الذي استعرض
مدير الطب النفسي في مركز التميز الجامعي في إعاقات النمو بمستشفى كريم منير،  والدكتور ،أخرى

عن أحدث التدخالت العالجية لألطفال المصابين بمرض التوحد، وذكر أن الذي تحدث بوسطن لألطفال، 
خطورتو ينبغي التدخل المبكر ميم لمغاية، وأن األطفال الذين يعانون من اضطراب التوحد بجميع مستويات 

 أن يتمقوا العالج الكافي. 

 تعليق الصورة:

 : الدكتور محمد وقار عظيم، رييس مجموعة العمل الوطنية لمتوحد 2صورة 

 



 

 

  -انتهى  -

 

  إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

اقتصادىا المعتمد عمى الكربون إلى اقتصاد  مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول

  معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى دولة قطر والعالم بأكممو.

الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت  بمبادرة كريمة من صاحب السمو األمير الوالد 2995تأّسست مؤسسة قطر سنة 

  ر رياسة مجمس إدارتيا.ناص

يستقطب أرقى تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء قطاع لمتعميم يجذب و 

مبنّي عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب الميارات والسموكيات الضرورية القتصاد 

حياة والتكنولوجيا عن طريق استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة أيضًا في إنشاء مجتمع متطور وتعزيز ال

 .الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع

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

 

http://www.qf.org.qa/

