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ورصد آخر مستجدات طيف التوحد على المستوى المحلي والعالمي

رئيس جمعية أسر التوحد :
يؤسفنا استخدام صفة التوحد
لالستنقاص والسخرية

أبــدى رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة أســر التوحــد األميــر
ســعود بــن عبدالعزيــز بــن فرحــان أســفه الشــديد مــن
اســتخدام مصطلــح التوحــد لالســتنقاص والســخرية.
وقــال األميــر ســعود فــي تصريــح لــه “ :يؤســفني أن
أفــرادا مــن المجتمــع يتنابــزون فيمــا بينهــم باســتخدام
ً
صفــة التوحــد وكأنهــا أقــل منزلــةً مــن اإلنســان العــادي،
وهــذا أمــر مســتنكر وغيــر صحيــح”.
وأضــاف األميــر ســعود  :التوحديــون أشــخاص قــد يكونون
وإخالصــا تجــاه اآلخريــن ،وقــد
أكثــر مــن غيرهــم دقــةً
ً
أيضــا ،غيــر
يكونــون أكثــر إنتاجيــة لمجتمعهــم مــن غيرهــم ً
أن مــا يتــم اســتخدامه مــن البعــض يؤثــر عليهــم ويثبــط
ـدا علــى
مــن عزيمتهــم ،بــل إن لــه تأثيـ ًـرا نفسـ ًـيا ً
بالغــا جـ ً
أســرهم؛ وذلــك علــى عكــس الــذي ينتظــره هــؤالء مــن
دعــم أفــراد مجتمعهــم لهــم”.
وأشــار األميــر ســعود إلــى أن مــا يؤلمــه أشــد اإليــام
هــو التهكــم واالســتنقاص مــن فئــة غاليــة يســعى مــع
كثيريــن إلــى خدمتهــم ودعمهــم وتذليــل عقباتهــم
المتعــددة.
ودعــا األميــر ســعود أبنــاء وبنــات المجتمــع الســعودي
المحــب للخيــر إلــى المســاهمة معهــم فــي ذلــك،
والحيلولــة دون اســتخدام هــذا المصطلــح للتهكــم
مهيبــا بالمشــاهير واإلعالمييــن بــأن يكونــوا
والســخرية،
ً
قــدوةً فــي كل مــا يطرحونــه مــن رســائل تجــاه المجتمــع،
ولئــا تكــون هــذه العــادات المســتنكرة ظواهــر اجتماعيــة
يصعــب التخلــص منهــا فــي المســتقبل”.

مشاركات في األيام العالمية

فعلــت جمعيــة أســر التوحــد األيــام العالميــة بإقامــة
ّ
العديــد مــن األنشــطة والفعاليــات لمســتفيديها فــي
مختلــف الفــروع ،حيــث شــاركت فــي اليــوم العالمــي
للطفــل بتقديــم الهدايــا ألكثــر مــن  150طفــل مســتفيد
فــي كل مــن الريــاض والدوادمــي ،كمــا شــاركت فــي
اليــوم العالمــي لــذوي اإلعاقــة مــن خــال اســتضافة
البروفيســور إبراهيــم العثمــان للحديــث حــول حقــوق
ذوي االحتياجــات الخاصــة وإقامــة الفعاليــة الترفيهيــة
كل مــن المنطقــة الشــرقية
لمســتفيديها فــي
ٍ
ومحافظــة الدوادمــي ،باإلضافــة إلــى تفعيــل اليــوم
العالمــي لحقــوق اإلنســان باســتضافة د .طــال الحربــي
عضــو مجلــس حقــوق اإلنســان ،كمــا أطلقــت برنامــج
التطــوع فــي التوحــد تزامنــاً مــع اليــوم العالمــي للتطــوع
والــذي يوافــق  5ديســمبر.

مستجدات اتفاقيات جمعية أسر التوحد
اتفاقية جامعة األميرة
نورة بنت عبد الرحمن

انعقاد االجتماع األول
لمناقشة آلية وضع خطة
إنشاء مركز اإليواء.

اتفاقية
هيئة الطيران المدني

انعقــاد ورشــة العمــل األولــى بيــن الجهتيــن وتحديــد موعــد
زيــارة مطــار الملــك خالــد ضمــن سلســلة زيــارات مســتفيدي
الجمعيــة للمطــارات واطــاق اســتبيان لموظفــي المطــارات فــي
الصفــوف األماميــة عــن كيفيــة التعامــل مــع المســافرين مــن
ذوي اضطــراب طيــف التوحــد والتعــرف علــى االحتيــاج التدريبــي

اتفاقية
جمعية البر

اتفاقية
جمعية ارتقاء

تفعيــل العمــل االجتماعــي
المشــترك بيــن الجمعيتيــن،
مــن خــال االجتماعــات الفعالــة
المتتاليــة.

اســتالم  180حاســب آلــي فــي
كل مــن الريــاض والمنطقــة
ٍ
الشــرقية ،وجــاري توزيعهــا
علــى المســتفيدين وأســرهم.

أنشطة الجمعية
المحاضرات التوعوية

تقيــم جمعيــة أســر التوحــد سلســلة مــن المحاضــرات التوعويــة عبــر المنصــة الرقميــة الخاصــة بهــا ،إذ تســتضيف أســبوعياً أبــرز المختصيــن فــي مجــال التوحــد لتقديــم الــورش والمحاضــرات
اإلرشــادية والتأهيليــة والتوعويــة بهــدف إحــداث التغيــر اإليجابــي لــذوي طيــف التوحــد وأســرهم بحضــور ال يقــل عــن  500شــخص .

أكبر قاعدة بيانات للمختصين في مجال التوحد

أطلقــت جمعيــة أســر التوحــد مبــادرة تكويــن أكبــر قاعــدة بيانــات شــاملة لجميــع المختصيــن فــي مجــال التوحــد فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،لتســهيل إمكانيــة الوصــول واالســتفادة
مــن الخبــرات التــي تعــود بالنفــع علــى ذوي التوحــد وأســرهم .

لقاء اإلثنين

تستضيف الجمعية كل يوم اثنين عدداً المختصين وأفراد األسر وذوي التجربة عبر منصة سناب شات ،لتسليط الضوء على أبرز المواضيع في مجال التوحد.

التطوع في التوحد

قامــت إدارة التطــوع فــي جمعيــة أســر التوحــد بإطــاق برنامــج (التطــوع فــي التوحــد) الــذي يهــدف إلــى التعريــف بالحقــوق والواجبــات والسياســات فــي مجــال التوحــد ،وتقديــم ورش
العمــل التدريبيــة لتحفيــز المتطوعيــن فــي المجــال الســتثمار طاقاتهــم فــي المجــال الخيــري ،ســعياً مــن الجمعيــة لتحقيــق رؤيــة المملكــة 2030م فــي التطــوع.

أبرز أعمال فروع الجمعية لعام 2020م
منطقـة الريـاض

 400عضوية  3029 -مستفيد  35 -اتفاقية

المنطقة الشرقية

 317عضوية  485 -مستفيد  9 -اتفاقيات

محافظة الخـــــــرج

 54عضوية  118 -مستفيد  3 -اتفاقيات

محافظة الدوامي

 70عضوية  98 -مستفيد  5 -اتفاقيات

مبادرات االهتمام بالتوحد
(بطاقة اضطراب التوحد  -سعي)

أولــت المملكــة العربيــة الســعودية باضطــراب طيــف التوحــد اهتمامــاً كبيــراً  ،حيــث
تقــدم وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة خدمــة الشــهادات الرقميــة
لــذوي اضطــراب طيــف التوحــد ،تتيــح الخدمــة إمكانيــة اصــدار بطاقــة اضطــراب
التوحــد لألشــخاص ذوي اضطــراب التوحــد فــي البوابــة اإللكترونيــة وذلــك عــن طريــق
توفيــر بطاقــات إلكترونيــة تمكنهــم مــن الحصــول علــى األولويــة فــي الخدمــات عنــد
مراجعــة المستشــفيات والمراكــز الصحيــة وغيرهــا بــكل ســهوله فــي انحــاء المملكــة.
كمــا أطلقــت المملكــة مبــادرة “ســعي” لتأهيــل وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة،
بدعــم مــن وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة ،مــن خــال برنامــج “رائــد” لتدريــب
ابتــداء مــن عمــر  18عامــا مــن ذوي اضطــراب طيــف التوحــد
وتأهيــل الشــباب،
ً
لســوق العمــل ،حيــث تــم تأهيــل  30شــاباً مــن ذوي اضطــراب طيــف التوحــد لســوق
ـا مهنيــاً مــن قبــل المختصيــن عبــر
العمــل مــن خــال مجموعــة برامــج تتضمــن تأهيـ ً
وحــدات تدريبيــة مختلفــة ،كمــا يتــم تقديــم خدمــات المســاندة والعديــد مــن البرامــج
واألنشــطة المختلفــة.

قصة نجاح

عبداللــه بــن عبدالعزيــز بــن محمــد الناصــري
شــاب متــزوج مــن ذوي اضطــراب طيــف
التوحــد ،حاصــل علــى الشــهادة فــي
تخصــص الدعــوة مــن جامعــة اإلمــام محمــد
بــن ســعود اإلســامية ،يملــك مهــارة
القــاء الشــعر منــذ طفولتــه.
مقتطــف مــن إلقــاءه لقصيــدة هــاج
الضميــر ولــع القلــب للشــاعر خالــد
ا لو قيــت .
هاج الضمير ولع القلب تذكار
طرا علي من زمان قديمي
يوم اني مع ربعي سعيد باالقفار
بين السالف وبين دار السليمي
يازين جلستهم على غب األمطار
في روضة يختال فيها النسيمي
يروق لي مع فعلهم شبت النار
تلهبه في مظلمات العتيمي
ال دور الفنجان بالبن و بار
سوالف ما قيل فيها شتيمي
ناس لهم بالود مارد ومصدار
أهل وفا ومدلهين النديمي
قد مر لي معهم سواليف وأسمار
لو كان للدنيا سبيل مقيمي
لكن طبع الوقت مقفي ومندار
شي مقدر من إله حكيمي

شركاؤنا

لتعليم األشخاص من ذوي اضطراب طيف
التوحد  27ممارسة
الممارســات القائمــة علــى البراهيــن المثبتــة لتعليــم
ً
ـتنادا علــى
األشــخاص ذوي اضطــراب طيــف التوحــد ،اسـ
دراســة معهــد  UNC Frank Porter Grahamلتنميــة
الطفــل:

ـم أفضــل،
توصلــت الدراســة إلــى أن الممارســات القائمــة علــى األدلــة لتعليـ ٍ
هــي  27ممارســة تــؤدي إلــى نتائــج إيجابيــة لألطفــال والشــباب والبالغيــن
مــن ذوي اضطــراب طيــف التوحــد وهــي (التدخــات المبنيــة علــى ضبــط
المثيــر القبلــي -االســتراتيجيات التدريســية الســلوكية المعرفيــة  -التعزيــز
التفاضلــي  -التدريــب المبنــي علــى المحــاوالت المنفصلــة  -التماريــن البدنيــة
والحركيــة – اإلطفــاء  -التقييــم الوظيفــي للســلوك  -التدريــب الوظيفــي
للتواصــل  -النمذجــة  -التدخــل الطبيعــي (البيئــة الواقعيــة للطفــل)  -التدخــل
المبنــي علــى الوالديــن  -التواصــل البديــل والمعــزز  -تدخــل الزخــم الســلوكي
 التلقيــن – التعزيــز  -تفســير االســتجابة وإعــادة التوجيــه  -كتابــة النــص  -ضبــطالــذات  -القصــص االجتماعيــة  -تدريــب المهــارات االجتماعيــة  -اللعــب الجماعــي
المنضبــط  -تحليــل المهمــة  -التدخــل والتدريــس القائــم علــى المعينــات
التقنيــة  -تأجيــل وقــت التلقيــن  -النمذجــة بالفيديــو  -المعينــات البصريــة -
التعلــم المبنــي علــى األقــران)
كمــا أكّ ــد هــذه المعلومــات مركــز أبحــاث التوحــد عبــر محاضــرة للدكتــور مشــعل
الرفاعي.

لقاء مع أخ ذوي اضطراب طيف التوحد
روى الشــاب /ناشــي عبيــد الســبيعي  -23عامــاً  -تجربــة مرافقتــه ألخيــه الشــاب
(عبــد اللــه) مــن ذوي اضطــراب طيــف التوحــد ،وأجــاب علــى األســئلة التاليــة:

كيف اكتشفت أن أخيك مصاب بالتوحد؟

عندمــا كان فــي عمــر  3ســنوات كان يجلــس وحيــداً  ،ولــم يكــن يحــب اللعــب مــع
األطفــال ويبــدو عليــه عــدم االنتبــاه واالنفعــاالت والســلوكيات المختلفــة.

منذ متى وأنت ترافق أخيك؟
منذ كان في عمر  15سنة.

مــا هــي نوعيــة الخدمــات التــي وفرتهــا لــه باعتبــار أنــه لــم يتلقــى التعليــم
والتأهيل؟
تمــت مالزمتــه فــي جميــع األحــوال ،والعنايــة بــه عنــد االكل والشــرب واللبــس
والنــوم ،وأيضــا بمــا يخــص النظافــة الشــخصية.

ما هي أفضل طريقة للتواصل مع عبدالله في تعديل سلوكه؟

اســتخدمت لغــة اإلشــارة وهــي اللغــة الدارجــة فــي المنــزل نظــراً لوجــود أخــي
وأختــي مــن فئــة الصــم والبكــم.

هل تأثر وضعك في مالزمة أخيك؟

نعــم ،فأنــا الزمــت أخــي فتــرة  6ســنوات لــم أســتطع بعدهــا دخــول الجامعــة أو
الحصــول علــى وظيفــة.

ماهي النصيحة التي تود أن تقدمها ألسر ذوي التوحد؟
أحيطوهم بالرعاية والحنان والعطف.

