
 

 التوحد ألسرمع مع رابطة قطر  بالتعاون

  الشقب مرافق في الخيل ركوب التوحد ألطفال يتيح "ويش"

، "ويش" الصحية الرعاية في بتكارلإل العالمي القمة مؤتمر نظَّم :2017 أغسطس 21 قطر، الدوحة،
 من التوحد ألطفال الخيول ركوب وأنشطة يةالتدريب الحصص من سلسلة، للفروسية الشقب بطمر  مع بالتعاون
 . لألطفال المصابين بالتوحدفي إطار برنامجه الصيفي ، التوحد سرأل قطر رابطة

 الخيول وفرت التي الفروسية تعليم إدارة خالل من األنشطة هذه ستضافةإل أبوابه الشقب بطمر  وفتح
 لمدة ئيةالمسا فترةال في الخيل بركوب ستمتاعلال بالتوحد المصابين األطفال ستضافةإل والموظفين والتجهيزات

 . األسبوع في أيام أربعة

 الباردة، الشتاء شهور خالل التوحد ألطفال الخيل ركوب فرصعلى توفير  التوحد ألسر قطر رابطةوقد دأبت 
هذا  يأتي ولهذا. الحارة الصيف شهور خالل األنشطة تلك تنظيم من الماضية السنوات لم تتمكن في ولكنها
 ستفادة من اإلو  المغطاة الشقب حلبة ستخدامإفرصة  التوحد ألطفال ليتيح والشقب" ويشن "بي الجديد التعاون
 .العام مدار على الخيل ركوب حصص

 إلى ،للتوحد الوطنية خطةال إطار في التوحد ألطفال" ويش" مؤتمر ينظمه الذي ،الصيفي البرنامج يهدفو 
 وكان. الدراسي الفصل خارج تقام التي الرياضية األنشطة خالل من للتفاعل التوحد أطفال احتياجات تلبية

 والتجربة والتوازن، الحركة بمهارات استمتعوا قد الشقب في الخيل ركوب جلسات في المشاركون األطفال
 .الخيل لركوب المصاحبة دانيةجوالو  الحسية

 التوحد أطفال ويستمتع. الشهر نهاية حتى وتستمر الماضي أغسطس 6 بتاريخ الخيل ركوب جلسات بدأتو 
 يوليوفي الثالث عشر من  بدأ قد كان أسبوعًيا مرتين تعقد التي السباحة جلسات من منفصل آخر ببرنامج

 . قطر مؤسسة في الترفيهية الخدمات قسم مع بالتعاون الماضي،



 

 األطفال لعائالت الدعم شبكات بناء ةيأهم على الضوء" ويش" مؤتمر أجراها التي األبحاث طتوسل  
 جلسات تنظيممن أجل  التوحد ألسر قطر رابطة مع ويش مؤتمر تعاون ذلك ضوء وفي بالتوحد، المصابين

 .التوحد أطفال ألمهات منفصلة سباحة

 العالم أنحاء جميع في التوحد أطفال يتعرض: "بقوله ويش مؤتمر في المجتمع تنمية رئيس مورز، نيل وصرح
 المفاهيم بسبب منها واالستفادة بها ستمتاعاإل يمكنهم التي والصحية الرياضية األنشطة عن واإلبعاد ةللعزل

 ".إعاقتهم عن المجتمع في الخاطئة

 غمرت التي والسعادة والسباحة، الخيل بركوب التوحد أطفال ستمتاعا مدى بأعيننا شاهدنا أن بعد: "وأضاف
 اهذ بتنظيم ويش ببالغ السعادة لقيام فإننا نشعر ويمرحون، يلهون أبناءهم يشاهدون وهم أمورهم وأولياء آباءهم
 ".قطر بمؤسسة الترفيهية الخدمات وقسم الشقب مع بالتعاون ،الصيفي الرياضي البرنامج

 تقوم التياألساسية  الركائز من المجتمع تنمية: "بالشقب مستشار برامج الخيل دي،يالحم خالد أحمد وصرح
 دعم من قدمناه بما عتزازواال بالسعادة نشعر قطر مؤسسة في كأعضاء ونحن قطر، مؤسسة رسالة عليها
 والفوائد المزايا من العديد لها كان بل فحسب، التوحد أطفالقلوب  على السرور تدخل لم التي المبادرة، لهذه

 ".والبدنية النفسية األطفال لصحة األخرى

 تقدم التي نوماس مؤسسة في المدربين كبيرو  التوحد ألسر قطر رابطة عضو يارين،خال شيخة وصرحت
: بقولها الباردة، السنة أشهر خالل المفتوحة مرافقها في بالتوحد المصابين لألطفال الخيل ركوب جلسات

 من سيتمكنون أطفالنا ألن للغاية سعداء جعلنا أغسطس شهر خالل المغطاة الرائعة الشقب حلبة استخدام"
 والشقب الفرصة هذه إتاحة على" ويش" مؤتمر نشكر أن ونود. العام طوال الخيل ركوب بمزايا ستمتاعاإل

 ".استضافتنا في وسخائهم كرمهم على

 من العديد وأصدر باألدلة، المعززة لألبحاث األولويات إحدى التوحد" ويش" جعل ،2012 في إطالقه ومنذ
. بالتوحد الخاصة الصحية للرعاية عديدة مبادرات وقاد النقاشية، الخبراء حلقات من العديد نظم كما التقارير،



 

 الفعال الدعم تقديم طرق على الضوء ،2016 في نشر الذي التوحد، حول البحثية ويش تقارير آخر سلط وقد
 التوحد أطفال يواجهها التي والثقافية جتماعيةاإل العوائق على التغلب إلى والحاجة بالتوحد، المصابين لألطفال
 العالمية األبحاث نتائج من قطر بدولة المجتمع استفادة في الصيفي برنامجه خالل من ويش ويأمل. وأسرهم
 .بها يقوم التي

 : التالي الرابط خالل من اإللكتروني موقعه في واالطالع للقراءة متاح التوحد حول ويش تقارير أحدث
qatar.org/app/media/download/2794-http://www.wish 

 - انتهى -

 نبذة عن مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية "ويش"

ت المستندة مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية "ويش" هو منصة عالمية للرعاية الصحية ترمي إلى إيجاد ونشر أفضل األفكار والممارسا
موزا بنت ناصر،  إلى األدلة. ويعد مؤتمر "ويش" مبادرة عالمية أطلقتها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة

 رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر. 

بمشاركة أكثر من ألف من رواد مجال الرعاية الصحية حول العالم. ويسعى المؤتمر  2013فتتاحية من مؤتمر "ويش" في الدوحة عام نعقدت النسخة اإلإ
بتكار في مجال سياسات اد اإلو ع دولي يضم نخبة من القادة ور من خالل القمم السنوية ومجموعة من المبادرات الممتدة على مدار العام إلى بناء مجتم

 وبحوث الرعاية الصحية. 

لهام الجهات األخرى  بتكار للتغلب على التحديات الصحية األكثر إلحاحاً األطراف كلها من أجل تسخير قوة اإل هتتضافر جهود هذ حول العالم، وا 
 المستفيدة وتشجيعها على العمل البناء. 

 

 إطالق قدرات اإلنسان –ر مؤسسة قط

ؤسسةةة مؤسسةةة قطةةر للتربيةةة والعلةةوم وتنميةةة المجتمةةع هةةي منظمةةة غيةةر ربحيةةة تةةدعم دولةةة قطةةر فةةي مسةةيرتها نحةةو بنةةاء اقتصةةاد متنةةوع ومسةةتدام. وتسةةعى الم
نميةة حتياجات الشعب القطري والعالم، من خةالل تةوفير بةرامج متخصصةة، ترتكةز علةى بيئةة ابتكاريةة تجمةع مةا بةين التعلةيم، والبحةوث والتطةوير، والتإلتلبية 

 المجتمعية. 
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السةمو الشةيخة  بناء على رؤية حكيمة تشاركها صاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمةد بةن خليفةة آل ثةاني وصةاحبة 1995تأسست مؤسسة قطر في عام 

المجتمةع، بةدءًا  موزا بنت ناصر تقوم على توفير تعليم نوعي ألبناء قطر. واليوم، يوفر نظام مؤسسة قطةر التعليمةي الراقةي فةرص الةتعل م مةدى الحيةاة ألفةراد
 من سن الستة أشهر وحتى الدكتوراه، لتمكينهم من المنافسة في بيئة عالمية، والمساهمة في تنمية وطنهم.

بتكةار فةي قطةر، يعمةل فيةه البةاحثون المحليةون علةى مجابهةة التحةديات الوطنيةة والعالميةة الملحةة. نشةأت مؤسسةة قطةر صةرحًا متعةدد التخصصةات لإلكما أ
فةي بنةاء  تسةاهموعبر نشر ثقافة التعل م مدى الحياة، وتحفيةز المشةاركة المجتمعيةة فةي بةرامج تةدعم الثقافةة القطريةة، تمك ةن مؤسسةة قطةر المجتمةع المحلةي، و 

 عالم أفضل.  
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