
 
 

 بالتعاون مع مؤسسة ليفربول الخيرية

 ألطفال المصابين بالتوحد حول ارياضية ورشة عمل نظم ويش" ي"
 

  مؤخًرا، مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية )ويش(،نظم  :2017مايو  20 ،قطر الدوحة،
في تزويد المدربين ، بهدف لكرة القدملتابعة لنادي ليفربول مؤسسة ليفربول الخيرية، امع  ، بالتعاونورشة عمل

 المهارات الالزمة إلقامة برامج تدريب كرة قدم محلية لألطفال المصابين بالتوحد.ب قطر

ممثلون لتنظيم برنامج تدريبي خاص يستمر لمدة أسبوع،  ستعدادالتي أقيمت في إطار اال، الورشةوشارك في 
 الخاصة. الحكومية و ، المنظمات الشريكة للمؤتمرو  ،عن العديد من المؤسسات المحلية في قطر

مؤتمر "ويش" من  ةدعو بتلقي شرفنا تلقد أندريا كوبر، رئيس مؤسسة ليفربول الخيرية، بالقول: " توعّلق
خبرتنا في دعم نتبادل مًعا كي المؤسسات الشريكة لة، ولقاء مختلف ورشهذه الللحضور إلى دولة قطر لتقديم 

من تطوير  "ويش"نقدم الدعم والمساعدة التي تمكن مؤتمر أن في نأمل و . الخاصةاألطفال ذوي االحتياجات 
لمشاركة في األنشطة المصابين بالتوحد من خالل األطفال والشباب لدمج ايجاد فرص إلأساليب مبتكرة 

 والرياضية".

فر له إمكانية تحقيق ا، فقال: "يستحق كل طفل أن تتو ويشلمؤتمر السيد إجبرت شلنجز، الرئيس التنفيذي  أما
، ال سَيما لذوي االحتياجات الخاصة كامل إمكاناته. ويجب أن نقدم فرص استكشاف الرياضة واالستمتاع بها

 الماضي".  أبريلشهر في بعد تدشين الخطة الوطنية للتوحد 

ليفربول مؤسسة ارتأينا أن نتعاون مع فقد ة في العالم، وأضاف: "بما أن كرة القدم هي الرياضة األكثر شعبي
 ، حيث أننامع األطفال المصابين بالتوحدالتعامل على في قطر الخيرية إلقامة برنامج لتدريب المدربين 

 . "نطمح إلى تنظيم دوري خاص بالمصابين بالتوحد



 

، عضو العالمي لالبتكار في الرعاية الصحيةمؤسسة ليفربول الخيرية التزام مؤتمر القمة مع تعكس الشراكة و 
التي تحمل عنوان  ،إطالق برامج مستدامة تدعم استراتيجية قطر الوطنية للصحة النفسيةب مؤسسة قطر،

 . 2018 -2013"تغيير مفاهيم، تغيير حياة" 

في لمدربين ا مؤسسة ليفربول الخيرية،في ن موينارد، المدرب االجتماعي اختام ورشة العمل، التقى ري وفي
األطفال المصابين بالتوحد، لمناقشة السبل الناجعة لدمج األطفال ذوي أولياء أمور من  اً ، وعددقطر

 خالل الرياضة. ناالحتياجات الخاصة في المجتمع م

مركز الشفلح ومؤسسة حمد الطبية، و  رابطة قطر ألسر التوحد، من كاًل في الورشة وشملت الئحة المشاركين 
ووزارة الثقافة ، ومركز تنمية الطفولة، ن سبورتس قطر"و وشيأكاديمية "إيفولو  ،اإلعاقةلألشخاص ذوي 

، واللجنة البارالمبية القطريةالمرافق الترفيهية في مؤسسة قطر، والرياضة، ووزارة التعليم والتعليم العالي، و 
 قطر. - أكاديمية جيمس األمريكيةوالنطق، و  للسمع قطرركز وأكاديمية رناد، وم

منذ انطالقه  ،ولطالما احتلت صحة األطفال موقعًا مهمًا في البحوث األساسية التي يقوم بها مؤتمر "ويش"
 ،في مجال الرعاية الصحية من الخبراء العالميينبالتعاون مع شبكته  ،اآلنحتى أنجز حيث ، 2013عام 

منح ألطفال"، و"التوحد: إطار عمل عالمي". كما ا ةورفاهالنفسية تقريرين مدعمين باألدلة حول "الصحة 
، النفسيةلصحة تعزيز التسليط الضوء على االبتكارات التي تزيد من فرص توفير العالج ل ةأولوي مؤتمرال

 بالتوحد.لألشخاص المصابين  وتقديم الرعاية

خالل الرابط: حول "التوحد: إطار عمل عالمي"، من  2016على التقرير الكامل لعام الطالع ايمكن و 
https://goo.gl/8oESsl. 

 الصور تعليق

يتحدث خالل ورشة عمل نظمها مؤتمر "ويش" لتزويد  ،الخيرية ليفربول مؤسسة في االجتماعي المدرب موينارد، ريان السيد: 1صورة 
 . التوحدالمصابين ب طفالألل محلية في كرة القدم بالمهارات الالزمة لتقديم برامج تدريبية قطر في المدربين

 

-انتهى-  

https://goo.gl/8oESsl
https://goo.gl/8oESsl


 

 

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

مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية "ويش" هو منصة عالمية للرعاية الصحية ترمي إلى إيجاد ونشر أفضل 
األفكار والممارسات المستندة إلى األدلة. ويعد مؤتمر "ويش" مبادرة عالمية أطلقتها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع 

 موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر.  تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة

بمشاركة أكثر من ألف من رواد مجال الرعاية الصحية  2013انعقدت النسخة االفتتاحية من مؤتمر "ويش" في الدوحة عام 
ع دولي حول العالم. ويسعى المؤتمر من خالل القمم السنوية ومجموعة من المبادرات الممتدة على مدار العام إلى بناء مجتم

 يضم نخبة من القادة وراد االبتكار في مجال سياسات وبحوث الرعاية الصحية. 

تتضافر جهود هذا األطراف كلها من أجل تسخير قوة االبتكار للتغلب على التحديات الصحية األكثر إلحاًحا حول العالم، 
لهام الجهات األخرى المستفيدة وتشجيعها على العمل البناء.   وا 

 إطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع هي منظمة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرتها نحو بناء اقتصاد متنوع 
ومستدام. وتسعى المؤسسة لتلبية احتياجات الشعب القطري والعالم، من خالل توفير برامج متخصصة، ترتكز على بيئة 

 تعليم، والبحوث والتطوير، والتنمية المجتمعية. ابتكارية تجمع ما بين ال

بناء على رؤية حكيمة تشاركها صاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل  1995تأسست مؤسسة قطر في عام 
ثاني وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر تقوم على توفير تعليم نوعي ألبناء قطر. واليوم، يوفر نظام مؤسسة قطر 

تعليمي الراقي فرص التعّلم مدى الحياة ألفراد المجتمع، بدءًا من سن الستة أشهر وحتى الدكتوراه، لتمكينهم من المنافسة في ال
 بيئة عالمية، والمساهمة في تنمية وطنهم.

يات كما أنشأت مؤسسة قطر صرحًا متعدد التخصصات لالبتكار في قطر، يعمل فيه الباحثون المحليون على مجابهة التحد
الوطنية والعالمية الملحة. وعبر نشر ثقافة التعّلم مدى الحياة، وتحفيز المشاركة المجتمعية في برامج تدعم الثقافة القطرية، 

 تمّكن مؤسسة قطر المجتمع المحلي، وتساهم في بناء عالم أفضل.  

 http://www.qf.org.qa رجى زيارة الموقع اإللكترونيعلى مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعها، ي   لالطالع

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

