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نبذة عن وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة
والتنمية االجتماعية

يعهد لوزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة والتنمية االجتماعية مهمة �إعداد وتنفيذ ال�سيا�سة
احلكومية يف جماالت الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة والتنمية االجتماعية ،وذلك بتن�سيق مع القطاعات
املعنية ،حيث تتوىل القيام ب:
�إعداد ا�سرتاتيجية حكومية للت�ضامن واملر�أة والأ�رسة والتنمية االجتماعية وتتبع
تنفيذ براجمها وتقييمها؛
 امل�ساهمة يف �إعداد وحتيني وتطوير الن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية املتعلقة
مبجاالت الت�ضامن واملر�أة والطفولة والأ�شخا�ص يف و�ضعية �إعاقة والأ�شخا�ص
امل�سنني والأ�رسة والتنمية االجتماعية؛
� إجناز الدرا�سات املتعلقة مبجاالت الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة والتنمية االجتماعية
و�إعداد التقارير ب�ش�أنها؛
 امل�ساهمة يف �إعداد بـرامج التنميـة االجتماعيـة بتن�سيق مع القطاعات واجلهات
املعنية؛
�إعداد وتنفيذ الربامج الرامية لتقوية الأ�رسة والنهو�ض االجتماعي ب�أو�ضاع الطفولة
بتن�سيق مع القطاعات واجلهات املعنية؛
� إعداد وتتبع تنفيذ برامج النهو�ض بحقوق املر�أة ،والعمل على تقوية �أو�ضاعها
القانونية وم�شاركتها يف التنمية ،وذلك بتن�سيق مع اجلهات املعنية؛
 مواكبة ومراقبة املراكز االجتماعية املحدثة يف �إطار اخت�صا�صات الوزارة؛
 امل�ساهمة يف تفعيل و�إعمال �أدوات الوقاية من الآفات االجتماعية ذات ال�صلة؛
 امل�ساهمة يف حت�سني ظروف الإدماج االجتماعي ،وال�سو�سيو مهني للمواطنني يف
و�ضعية �صعبة ال�سيما منهم الأ�شخا�ص يف و�ضعية �إعاقة والأ�شخا�ص امل�سنون؛
 تقوية وتفعيل روابط الت�ضامن وال�رشاكة والتعاون يف جمال اخت�صا�صات الوزارة.
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ت�شتمل وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة والتنمية االجتماعية على �إدارة مركزية ت�ضم:
 الكتابة العامة؛
املفت�شية العامة؛
 مديرية التنمية االجتماعية؛
مديرية النهو�ض بحقوق الأ�شخا�ص يف و�ضعية �إعاقة؛
مديرية حماية الأ�رسة والطفولة والأ�شخا�ص امل�سنني؛
مديرية املر�أة؛
مديرية املوارد الب�رشية وامليزانية وال�ش�ؤون العامة.
امل�ؤ�س�سات التابعة للوزارة:
 وكالة التنمية االجتماعية :تناط بها مهمة امل�ساهمة يف حماربة الفقر واله�شا�شة
عن طريق دعم م�شاريع التنمية امل�ستدامة ح�سب مقاربة �إ�رشاكية ،ت�شاركية ومقاربة
القرب.
 التعاون الوطني :تتكلف هاته امل�ؤ�س�سة بتقدمي العون وامل�ساعدة بكل �أ�شكالها
لل�ساكنة املحتاجة والنهو�ض بالأ�رسة واملجتمع.
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نبذة عن حتالف اجلمعيات العاملة يف جمال
�إعاقة التوحد باملغرب

ت�أ�س�س التحالف �سنة  2006غداة انتهاء ال�سنة الوطنية للتوحد التي �شكلت منا�سبة للأ�رس
واجلمعيات للتفكري امل�شرتك حول الق�ضايا املتعلقة بهذه الإعاقة.
وقد جاء هذا الت�أ�سي�س للم�ساهمة يف جتاوز خمتلف احلواجز البيئية التي حتول دون و�صول
الأ�شخا�ص ذوي التوحد �إىل حقوقهم ،نذكر من �ضمنها على �سبيل املثال ال احل�رص:
 اجلهل �شبه التام ب�إعاقة التوحد؛
� صعوبات الك�شف والت�شخي�ص املبكرين؛
 حتمل الأ�رس التكلفة املادية مل�ستلزمات التكفل واملرافقة الرتبوية والعالجية؛
 عدم توفر الفرق متعددة االخت�صا�صات بالقدر واجلودة الالزمني لتحقيق الرتبية
واملرافقة الناجعتني لفائدة الأ�شخا�ص ذوي التوحد؛
 ا�ستمرار �سيا�سة العزل يف املراكز �أو داخل املنازل؛
 وجود ممار�سات م�سيئة من قبيل جعلهم يتناولون الأدوية الكيميائية املهدئة التي
ثبت علميا �رضرها؛
 غياب ا�سرتاتيجية وطنية لفائدة الأ�شخا�ص ذوي التوحد.
هذه الأو�ضاع وغريها �شكلت عوامل حا�سمة دفعت حتالف اجلمعيات العاملة يف جمال �إعاقة
التوحد �إىل العمل على خلق ديناميكية وطنية ت�سمح ب�إ�سماع �صوت الأ�شخا�ص ذوي التوحد
و�أ�رسهم ،وت�شكيل قوة اقرتاحية قادرة على ال�ضغط والرتافع من �أجل حقوق هذه الفئة.
يف هذا ال�سياق� ،سطر التحالف من خالل ميثاقه ،جمموعة من الأهداف ،من �ضمنها:
الدفاع عن حقوق وم�صالح الأ�شخا�ص ذوي التوحد يف �شموليتها؛
مناه�ضة كافة �أ�شكال الإق�صاء والعزل التي قد يتعر�ض لها الأ�شخا�ص ذوو التوحد؛
حت�سي�س امل�رشع والفاعل ال�سيا�سي والر�أي العام بحقوق هذه الفئة ،ومن �ضمنها:
 احلق يف الت�شخي�ص والتقييم متعدد االخت�صا�صات؛
 احلق يف الرتبية مبا تقت�ضيه احتياجاتهم وقدراتهم ....
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التحقت بالتحالف �سنة  ، 2010اثنا ع�رش جمعية �أ�رسية تنتمي لكافة جهات اململكة ،وبذلك
�أ�صبح عدد �أع�ضاء ال�شبكة �أربعة وع�رشون جمعية لغاية �سنة . 2014
انطالقا من املعايري الدولية حلقوق الإن�سان واالتفاقيات الدولية التي �صادق عليها املغرب،
يتدخل التحالف من خالل املحاور التالية:
 الرتافع من �أجل االعرتاف الكامل بحقوق الأ�شخا�ص ذوي التوحد باملغرب؛
 التح�سي�س حول التوحد؛
 تكوين كافة املتدخلني والأ�رس حول املقاربات الهادفة لتح�سني املهارات الإدراكية
واالجتماعية لدى الأ�شخا�ص املعنيني؛
 تقوية قدرات اجلمعيات الأع�ضاء امل�ؤ�س�ساتية.
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�أر�ضية امل�ؤمتر

تقدمي

عرفت ال�سنوات الأخرية اهتماما متزايدا ب�إعاقة التوحد نظرا ملا تطرحه هذه الإعاقة من
�إ�شكاالت تهم الك�شف والت�شخي�ص املبكرين ،واملواكبة والتمتع باحلقوق الإن�سانية .ويتجلى
هذا االهتمام يف القرارين اللذين اتخذتهما اجلمعية العامة للأمم املتحدة بهذا اخل�صو�ص.
حيث دعا القرار الأول يف  18دجنرب � 2007إىل ﺍلإﺣﺘﻔﺎﻝ ﺑﺎﻟﻴﻮﻡ العاملي للتح�سي�س حول اﻟﺘﻮﺣﺪ
و�ﺇﺫﻛـﺎﺀ ﺍﻟﻮﻋﻲ به� .أما القرار الثاين رقم �أ 67-ل 33يف  5دجنرب  ،2012فقد دعا الدول الأع�ضاء
�إىل اتخاذ الإجراءات ال�سيا�سية والقانونية واملالية ال�رضورية من �أجل �ضمان� إدماج الأ�شخا�ص
التوحديني �ضمن الأهداف الإمنائية للألفية ملا بعد  ،2015وت�سليط ال�ضوء على االحتياجات
ال�سو�سيو-اقت�صادية لأ�رسهم.
من جهة �أخرى� ،أعدت منظمة ال�صحة العاملية برنامج عمل توجيهي للحكومات من �أجل التدخل
الفعال والناجع لإعمال حقوق الأ�شخا�ص التوحديني� ،أكد على �أن التقديرات املتوفرة يف
�أوروبا و�أمريكا متقاربة ،وذلك �أن �أوروبا تعرف التوحد بن�سبة  ،61٫9/10000و�أمريكا بن�سبة
 65٫5/10000يف حني ال تتوفر بعد دول �إفريقيا وغريها على �أية �إح�صائيات حول التوحد.
ويتجلى التفاعل الإيجابي للمغرب مع �إ�شكالية الإعاقة ب�شكل عام ،من خالل م�صادقته
على االتفاقية الدولية حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة والربوتوكول االختياري امللحق بها،
واالهتمام اخلا�ص الذي �أواله د�ستور اململكة املغربية ل�سنة  2011من خالل التن�صي�ص
على حظر ومكافحة كل �أ�شكال التمييز ب�سبب اجلن�س �أو اللون �أو املعتقد �أو الثقافة �أو
االنتماء االجتماعي �أو اجلهوي �أو اللغة �أو الإعاقة �أو �أي و�ضع �آخر ،ود�سرتة احلقوق ال�سيا�سية
واالجتماعية واالقت�صادية والثقافية للأ�شخا�ص يف و�ضعية �إعاقة ،حيث ين�ص الف�صل  34منه
على �أن تقوم ال�سلطات العمومية بو�ضع وتفعيل �سيا�سات موجهة �إىل الأ�شخا�ص والفئات من
ذوي االحتياجات اخلا�صة.
كما يتجلى ذلك من خالل الربنامج احلكومي الذي �أوىل �أهمية ملو�ضوع النهو�ض بحقوق
الأ�شخا�ص يف و�ضعية �إعاقة ،وتطوير �أ�شكال و�آليات التدخل لفائدتهم من خالل و�ضع
ا�سرتاتيجية وطنية للنهو�ض بحقوق ه�ؤالء الأ�شخا�ص ،ومن خالل �إعداد قانون جديد لتعزيز
حقوق الأ�شخا�ص يف و�ضعية �إعاقة ،وكذلك �إحداث �صندوق دعم التما�سك االجتماعي ،و�صوال
�إىل حتيني البحث الوطني حول الإعاقة.
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واعتبارا ملا تقدم ،تنظم وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة والتنمية االجتماعية ب�رشاكة مع حتالف
اجلمعيات العاملة يف جمال �إعاقة التوحد ،امل�ؤمتر الدويل الأول حول التوحد ،يومي  29و30
�أبريل  2014بالرباط ،وذلك تخليدا لليوم العاملي للتح�سي�س حول التوحد الذي �أقرته اجلمعية
العامة للأمم املتحدة يف الثاين من �أبريل من كل �سنة ،والذي يتزامن مع اليوم الوطني لل�شخ�ص
املعاق باملغرب ،الذي ي�صادف  30مار�س من كل �سنة.
من جهة �أخرى� ،ستواكب هذا امل�ؤمتر ،حملة وطنية توا�صلية حول �إعاقة التوحد قبل و�أثناء
�أ�شغاله ،بهدف التعريف ب�أعرا�ضه ون�سبة انت�شاره ،و�إثارة النقا�ش حول خمتلف الإ�شكاالت
املرتبطة مبجاالت تدخل كل الفاعلني و�إذكاء الوعي حول الق�ضايا املرتبطة به.
هدف امل�ؤمتر:
�إذكاء الوعي العام حول التوحد �ضمانا حلقوق الأ�شخا�ص امل�صابني به واحلفاظ على كرامتهم
ومنع كل �أ�شكال التمييز �ضدهم.
�أهداف تف�صيلية:
فك العزلة عن �أ�رس الأ�شخا�ص امل�صابني بالتوحد؛
� إذكاء الوعي لدى العموم حول الق�ضايا املرتبطة بالتوحد؛
 االطالع على التجارب الدولية الناجحة واال�ستفادة منها؛
 تقوية ال�رشاكة والتعاون بني الفاعلني يف املجال.
ال�رشكاء:
تنظم وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة والتنمية االجتماعية امل�ؤمتر الدويل الأول حول �إعاقة
التوحد باملغرب ب�رشاكة مع حتالف اجلمعيات العاملة يف جمال �إعاقة التوحد باملغرب.
التاريخ واملكان:
الثالثاء والأربعاء  29و� 30أبريل  ،2014نادي بنك املغرب ،حي الريا�ض ،الرباط.
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امل�شاركون:
ي�شارك يف فعاليات هذا امل�ؤمتر القطاعات احلكومية ،وامل�ؤ�س�سات الوطنية ،واجلمعيات
العاملة يف جمال الإعاقة ،واملنظمات احلقوقية ،واجلامعات ومعاهد البحث العلمي ،واملنظمات
الدولية املخت�صة ،وال�صحافة الوطنية والدولية املعتمدة باملغرب ،والقطاع اخلا�ص� ،إ�ضافة
�إىل ال�سيدات وال�سادة ر�ؤ�ساء الفرق واللجن الربملانية ،والباحثني الدوليني والوطنيني
واخلرباء يف املجال.
النتائج املنتظرة:
ت�سطري برنامج للتكفل بالأ�شخا�ص امل�صابني بالتوحد ميكن اعتماده ك�أر�ضية
�ضمن م�رشوع اال�سرتاتيجية الوطنية للنهو�ض بحقوق الأ�شخا�ص يف و�ضعية �إعاقة؛
�إثراء التجربة املغربية يف جمال التوحد واالنفتاح على التجارب الدولية والو�صول �إىل
م�ستوى امل�شاركة العاملية؛
اخلروج بتو�صيات ميكن �إدراجها �ضمن اخلطة احلكومية للنهو�ض بحقوق الأ�شخا�ص
يف و�ضعية �إعاقة؛
�إ�صدار �إعالن الرباط.
املحاور املطروحة على امل�ؤمتر:
� إعاقة التوحد باملحددات الدولية يف �أفق �سيا�سة عمومية للأ�شخا�ص يف و�ضعية
�إعاقة؛
 م�ستجدات البحث العلمي حول �أ�سباب التوحد؛
 مقاربات التدخل لفائدة الأ�شخا�ص التوحديني؛
 ا�سرتاتيجيات ت�أهيل الأ�شخا�ص التوحديني؛
� شهادات الأ�شخا�ص والأ�رس.
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الورقة العلمية

تعريف التوحد
�إىل حدود منت�صف القرن الع�رشين ،مل يكن التوحد معروفا ب�شكل دقيق ك�إعاقة منائية
وا�ضطراب يف القدرات االجتماعية والتوا�صلية ،حيث كان الطب النف�سي يدجمه �ضمن
الأمرا�ض النف�سية والعقلية ،ومل يتم الف�صل النهائي لهذه الإعاقة عن غريها �إال بعد �أن مت
حتديد �أعرا�ضه ومتييزها عن غريها من طرف الطبيبني النف�سيني ليو كانري Léo Kanner
وهانز �أ�سربغر  Hans Aspergerيف اخلم�سينات من القرن ال�سابق.
.1

1تعريف كل من كانري 1وهانز �أ�سربجر:2

.2

2بالن�سبة ملنظمة ال�صحة العاملية فهي بالإ�ضافة �إىل كونها �أخرجت التوحد من
�صنف الأمرا�ض واال�ضطرابات النف�سية ،و�صنفته �ضمن اال�ضطرابات النمائية ف�إنها
تعرفه على �أنه عبارة عن ا�ضطراب منائي يظهر يف ال�سنوات الثالث الأوىل من عمر
الطفل ،وي�ؤدي �إىل خلل يف التح�صيل اللغوي واللعب والتوا�صل االجتماعي.

.3

ا�ستعمل م�صطلح التوحد لأول مرة يف عام  1943من طرف الطبيب النف�سي ليوكانر
 Léo Kannerوا�صفا �أحد ع�رش طفال تابع حالتهم على مدى �سنوات يف عيادته
مبجموعة من الأعرا�ض تختلف عن الأعرا�ض النف�سية التي تعود على متابعتها �أو قر�أ
عنها يف املن�شورات والكتب الطبية .وبذلك �شكلت �سنة  1943عالمة فارقة يف تاريخ
التوحد ،حيث ا�ستعمل كانري نف�س امل�صطلح الذي ا�ستعمله الطبيب ال�سوي�رسي
� Eugene Bleulerسنة  ،1911لكن مع ف�صل التوحد عن �أعرا�ض ال�سكيزوفرينية.
وبعد ب�ضعة �أ�شهر ،ن�رش هانز �أ�سربجر تعريفا م�شابها ملا قدمه كانري حول التوحد.
وهو التعريف الذي ا�ستنتجه من مالحظة �أربعة �أطفال �ضمن مر�ضاه ،وقد عرفه ب�أنه
«نق�ص يف التعاطف ،و�ضعف القدرة على اكت�ساب ال�صداقات ،واحلوار يف اجتاه
�أحادي ،وحمدودية االهتمامات ،واحلركات النمطية».

3وقد نحت اجلمعية الأمريكية للتوحد نف�س التوجه عندما عرفت التوحد على �أنه
ا�ضطراب منائي يظهر خالل ال�سنوات الثالث الأوىل من عمر الطفل ،ويالحظ من خالل
ا�ضطراب التوا�صل اللفظي وغري اللفظي و�صعوبات يف التفاعل االجتماعي.

و�إىل غاية اليوم ،ما زال تعريف التوحد ي�شهد تعديالت وتغيريات ح�سب م�ستجدات البحث
العلمي� ،سواء من حيث امل�صطلح املتداول عامليا (التوحد ،اال�ضطرابات النمائية ال�شاملة �أو
املتداخلة ،ا�ضطراب طيف التوحد)� ،أو من حيث ما يت�ضمن من �أعرا�ض .
«1. Austistic disturbance of affective contact- le journal »Nervous Child
”2. la revue allemande “Archivfür Psychiatrie und Nervenkrankheiten
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التوحد� ،أ�سبابه ون�سبة انت�شاره
ما زالت �أ�سباب التوحد غري معروفة وحتظى باهتمام كبري من طرف البحث العلمي .لكن يبدو
�أن هناك توافق بني الأطباء على االعرتاف بتعدد الأ�سباب وبوجود �أ�صل ع�ضوي .وقد ثبت
كذلك وجود قابلية وراثية ،قد تتفاعل مع �أ�سباب بيوع�صبية وبيئية �إما �أثناء فرتة احلمل �أو
بعد الوالدة .
وي�صيب التوحد الذكور �أكرث من الإناث (الإ�صابة عند الذكور �أربعة �أ�ضعاف عند الإناث
تقريبا) ،وقد كانت الن�سب يف ال�سبعينات من القرن املا�ضي تقدر الإ�صابة بحوايل � 1إىل 2
لكل 3000ن�سمة ،لتنتقل يف الثمانينات �إىل  1لكل 1000ن�سمة ،ويف بع�ض البلدان ن�سبة 2
لكل 1000ن�سمة .بعد ذلك� ،شهدت ن�سبة انت�شار مر�ض التوحد ازديادا مهما مع تباين يف
النتائج بني البلدان املختلفة ،وتقدر الدرا�سات احلديثة �أن متو�سط انت�شار التوحد والإعاقات
املرتبطة به على امل�ستوى العاملي يناهز حوايل  62لكل  10000ن�سمة �أي طفل يف كل 160
والدة ،3علما �أن العديد من الدرا�سات تفيد �أن معدالت الإ�صابة هي �أعلى بكثري.

ت�شخي�ص التوحد

يتطلب ت�شخي�ص التوحد مالحظة دقيقة ل�سلوك الطفل ،ولإمكانيات التوا�صل لديه ،ومقارنة
ذلك بامل�ستويات املعتادة من النمو والتطور.
ويعترب الدليل الت�شخي�صي الإح�صائي لال�ضطرابات الذهنية والذي ت�صدره جمعية الطب
النف�سي الأمريكية املرجع الأول يف العامل يف ت�صنيف الأمرا�ض الذهنية والنف�سية والتوا�صلية،
مع العلم �أن هناك دليل دويل �آخر لت�صنيف الأمرا�ض الذي ت�صدره منظمة ال�صحة العاملية.
ويتوىل عملية الت�شخي�ص فريق عمل متعدد االخت�صا�صات ي�ضم على اخل�صو�ص:
خمت�ص يف الطب النف�سي للأطفال؛
�أخ�صائي نف�سي؛
�أخ�صائيي تخاطب لتقييم قدرات التوا�صل اللفظي وغري اللفظي؛
�أخ�صائي يف الت�شخي�ص التعليمي قادر على تقييم القدرات اال�ستيعابية الأكادميية
واملهارات؛
3. Rapport du conseil exécutif de l’OMS 2013
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وت�ستعمل يف ت�شخي�ص التوحد جمموعة من �آليات التقييم ،نذكر منها :
� :Childhood Autism Rating Scale (CARS(آلية ت�ستعمل لتقييم م�ستوى
التوحد من خالل ا�ستجواب ي�ضم 15مو�ضوعا �سلوكيا ،بحيث يتمكن املخت�ص من
حتديد امل�صاب بالتوحد وامل�صاب باال�ضطرابات الأخرى للنمو .كما يتمكن من
حتديد درجة التوحد (�شديد ،متو�سط ،خفيف).
� :Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R(آلية تعتمد
ا�ستجواب الأ�رسة جلمع معلومات حول التفاعل االجتماعي والتوا�صل اللفظي وغري
اللفظي وال�سلوكيات النمطية واملحدودة االهتمام.
� :Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS(آلية ت�ستعمل
ملالحظة �سلوكات الطفل واليافع والكبري.
وح�سب الربوف�سورة �سايل روجرز فقد �صار حاليا من املمكن ت�شخي�ص التوحد ما بني متم
ال�سنة الأوىل ومنت�صف ال�سنة الثانية ،4وهو ما ي�ؤكده تقرير منظمة ال�صحة العاملية ل�سنة
 .2013ويعترب الت�شخي�ص املبكر حا�سما و�رضوريا لتمكني الأفراد املعنيني بالتوحد من
الولوج خلدمات الرتبية والت�أهيل املبكرين ،وهو الأمر الذي ي�سهم يف تطوير قدرات الأفراد
املعنيني ويرفع من �إمكانيات م�شاركتهم الكاملة يف املجتمع ،والعي�ش بكرامة و�أكرب قدر من
اال�ستقاللية.

�أعرا�ض التوحد

يتميز التوحد بثالثة �أعرا�ض رئي�سية ،لكل واحد منها عالمات تتفاوت �شدتها وقد ال تظهر
جمتمعة عند كل �شخ�ص م�صاب بالتوحد ،وتبد�أ قبل �سن الثالثة (الطبعة الرابعة من الدليل
الت�شخي�صي الإح�صائي) ،وتتمثل يف ما يلي:
 ا�ضطراب نوعي يف التفاعل االجتماعي :يظهر من خالل االفتقار �إىل ا�ستخدام لغة
اجل�سم والتعبريات الغري كالمية مثل التوا�صل الب�رصي وتعبريات الوجه والإ�شارات،
وكذلك االفتقار لإدراك م�شاعر الآخرين وعدم التعبري عن االنفعاالت مثل ال�رسور
(ال�ضحك)� ،أو احلزن (ال�رصاخ) ،والبقاء يف عزلة وتف�ضيل الوحدة عن الوجود مع
الآخرين ،وعدم اال�ستجابة للآخرين ،والف�شل يف عمل �صداقة مع الأقران ...

4. Principal Investigator : Sally / Effective intervention for toddlers with autism Rogers, Ph.D.
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 ا�ضطراب نوعي يف التوا�صل اللفظي وغري اللفظي :يبدو من عدم اكت�ساب اللغة
�أو الكالم �أو الت�أخر فيه وعند وجود الكالم ،واللغة تكون غري عادية يف حمتواها
ونوعها ،حيث تكرار الكلمات املنطوقة وعدم القدرة على بدء احلوار �أو اال�ستمرار
فيه.....
 اتباع منط حمدود ومتكرر من الت�رصفات واالهتمامات والأن�شطة :مثل مقاومة التغري،
وتكرار حركات اجل�سم (خبط اليد� ،رضب الر�أ�س ،الدوران ،امل�شي على �أ�صابع القدم ،)...
واالنهماك يف جزئيات الأ�شياء واالفتتان باحلركات املتكررة مثل �إطفاء النور و�إ�ضاءته ....
كما �أن هناك عدد من العالمات الأخرى التي ميكن مالحظتها عند بع�ض املعنيني بالتوحد
وت�شمل الوظيفة الإدراكية (م�ستويات الذكاء) ،والوظيفة الع�صبية (الت�شنجات) .ويف كثري
من الأحيان ،تكون هناك ا�ضطرابات م�صاحبة للتوحد ،نذكر منها  :ا�ضطرابات التكامل
احل�سي والت�أخر العقلي ،وال�رصع .
يت�أثر تطور التوحد بعدة عوامل �أهمها :وجود �أو عدم وجود ا�ضطرابات �أو �إعاقات م�صاحبة،
الت�شخي�ص والتدخل املبكرين ،فعالية ووجاهة نوعية الربامج املعتمدة .مما ي�ستدعي تفريد
الربامج الرتبوية والعالجية املقرتحة مبا يتنا�سب مع نوعية ودرجات الأعرا�ض ،وتن�صح
منظمة ال�صحة العاملية يف تقريرها الأخري بالتخلي عن العالجات املعتمدة على اال�ست�شفاء يف
امل�ست�شفيات النف�سية وا�ستبدالها مبا يلي:
 العالج املعتمد على النتائج امللمو�سة؛		
� شبكة من خدمات ال�صحة النف�سية املجتمعية؛
 برامج تنمية املهارات؛
 املناهج القائمة على حتليل ال�سلوك.

م�ستجدات البحث العلمي

تن�صب جهود البحث العلمي يف العديد من مراكز البحث العاملية يف �أوروبا و�أمريكا ودول �آ�سيا
على حماولة الك�شف عن �أ�سباب التوحد وطرق التدخل للحد من �أعرا�ضه .وتتجه بع�ض هذه
الأبحاث �إىل املجاالت التي تهم �أداء الدماغ والعوامل اجلينية الوراثية� ،أو اجلينية البيئية ،كما
ت�شمل اال�ضطرابات الهرمونية �أو الع�صبية �أو اال�ستقالبية.
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وتبني النتائج اجلديدة على �أهمية اجلينات �سينابتيك ( )gènes synaptiquesيف التوحد،5
حيث �أن بع�ض التحوالت اجلينية ت�ؤدي �إىل �إرباك التوا�صل بني اخلاليا الع�صبية وت�سهم مبا�رشة
يف بروز �أعرا�ض اال�ضطراب.
وقد �أدت العديد من الأبحاث يف جمال البيولوجيا اجلزيئية �إىل حتديد اجلينات التي ت�سهم يف
زيادة القابلية للإ�صابة بالتوحد وت�شارك هذه اجلينات يف العمليات البيولوجية املختلفة ،ويف
ت�شكيل النظام الع�صبي وتفاعل املواد الكيميائية يف الدماغ مثل ال�سريوتونني ،الغلوتامات،
�أ�ستيل و  .GABAمما يفتح �آفاقا جديدة للأبحاث الهادفة �إىل تطوير ا�سرتاتيجيات عالجية.
يف هذا ال�سياق ،قام فريق من الباحثني باختبار فر�ضية م�ساهمة  GABAيف الآليات الكامنة
املحتملة للتوحد من خالل اعتماد عالج مدر للبول ،للحد من تركيز الكلور يف اخلاليا الع�صبية،
وبالتايل التقليل من �شدة ا�ضطراب التوحد. 6
و قد بينت بع�ض الدرا�سات �أن هرمون الأوك�سيتو�سني 7لديه ت�أثري على تعزيز ن�شاط الدماغ
�أثناء معاجلة املعلومات االجتماعية لدى الأطفال الذين يعانون من ا�ضطرابات طيف التوحد.
كما ان�صبت الدرا�سات والأبحاث العلمية التي قادها املركز الأمريكي للبحث 8حول اجلوانب
اجلينية والع�صبية اال�ستقالبية ،هذه الأخرية حظيت بقدر كبري من االهتمام خا�صة فيما يتعلق
بعالقة اال�ضطرابات املعوية 9والنظام الغذائي ب�أداء الدماغ.
بناء على ما �سبق ،ميكن اعتبار انعقاد امل�ؤمتر الدويل الأول للتوحد باملغرب منا�سبة تاريخية
من �أجل الإ�سهام يف احلركة العاملية لإذكاء الوعي بهذه الإعاقة وااللتحاق بركب الدول
املتقدمة يف هذا املجال �سواء فيما يهم البحث العلمي �أو التكفل بالأ�شخا�ص ذوي التوحد،
بهدف حت�سني ظروف عي�شهم ومتكينهم من �رشوط امل�شاركة االجتماعية الكاملة يف بناء هذا
البلد ،وذلك على �أ�سا�س املواطنة وامل�ساواة.
وعليه ،ف�إن هذه الورقة العلمية و�إن كانت ال تطمح �إىل الإحاطة بكل م�ستجدات البحث العلمي
يف املجال ،ف�إنها تلقي بع�ض ال�ضوء على �أهم املعطيات بخ�صو�ص التوحد ،على اعتبار �أن
امل�ؤمتر �سي�شكل فر�صة لتبادل اخلربات والتجارب والوقوف على التطورات الأخرية يف املجال.
5. Communiqué de presse du 9.02.2012 INSERM
6. http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie7. Single Spray of Oxytocin Improves Brain Function in Children With Autism, Study Suggests/
http://www.sciencedaily.com/releases/2013/12/131202162115.htm
8. http://www.autism.com/index.php/advocacy_research_1#Gastrointestinal
http://www.autism.com/index.php/tests
9. Probiotic Therapy Alleviates Autism-Like Behaviors in Micehttp://www.sciencedaily.com/re
leases/2013/12/131205141900.htm
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برنامج
امل�ؤمتر الدويل الأول حول التوحد باملغرب
� 29-30أبريل 2014

اليوم الأول
09.30 - 08.30

ا�ستقبال امل�شاركات وامل�شاركني

10.30 - 09.30

اجلل�سة االفتتاحية

• •الكلمات الر�سمية

• •عر�ض �رشيط وثائقي ق�صري حول �إعاقة التوحد باملغرب
11.00  - 10.30
13.00 - 11.00

حفل �شاي

اجلل�سة العامة الأوىل:

التوحد وفق املحددات الدولية يف �أفق �سيا�سة عمومية للأ�شخا�ص
يف و�ضعية �إعاقة

الرئي�س :ال�سيد املحجوب الهيبة
املقرر :ال�سيد عزوز عطاوي

• •االتفاقية الدولية حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ك�إطار
حلماية حقوق الأ�شخا�ص ذوي التوحد،
د .دوناتا ڤيڤانتي� -إيطاليا

• •عر�ض الإجراءات ال�شاملة للتكفل بالأ�شخا�ص ذوي التوحد
املعدة من طرف منظمة ال�صحة العاملية وتو�صيات منظمة
الأمم املتحدة
د� .إيڤ �سوتريان -منظمة ال�صحة العاملية

• •التوحد يف م�رشوع ال�سيا�سة العمومية للنهو�ض بحقوق
الأ�شخا�ص يف و�ضعية �إعاقة ،ال�سيد ر�شيد الكنوين ،مدير
النهو�ض بحقوق الأ�شخا�ص يف و�ضعية �إعاقة -املغرب

مناق�شة
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15.00 – 13.00

وجبة الغذاء

اجلل�سة العامة الثانية:

م�ستجدات البحث العلمي حول �أ�سباب التوحد

الرئي�س :الربوفي�سور جالل توفيق
املقررة :دة� .سمية بن�شقرون
• •املقاربة البيوطبية

17.00 - 15.00

د .حممد �أحمد املومني – الأردن

د .توما�س بوجرون -معهد با�ستور -فرن�سا
د .نوفل كدور -معهد با�ستور -تون�س

دة� .صونيا عبد احلق -معهد با�ستور -تون�س

• •الت�شخي�ص والتكفل املتعدد االخت�صا�صات للتوحد :جتربة
املركز اال�ست�شفائي اجلامعي -احل�سن الثاين بفا�س -
الربوفي�سور كرمي �أولدمي

مناق�شة
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11.00 - 09.00

اليوم الثاين

اجلل�سة العامة الثالثة :
مقاربات التدخل لفائدة الأ�شخا�ص ذوي التوحد
الرئي�سة :الربوفي�سور يامنة كريول
املقرر :ال�سيد عبد العزيز وباحا

• •ت�شخي�ص التوحد والتكفل به  :منوذج وحدة الطب النف�سي
للأطفال  -م�ست�شفى الرازي ب�سال
الربوف�سور ح�سن ك�رسى -املغرب

• • ال�سلوك اللغوي

ال�سيدة كري�ستي �ستيل -الواليات املتحدة الأمريكية

• •تعديل ال�سلوك لدى الأ�شخا�ص ذوي التوحد

د .را�شد عبد اهلل �أحمد الدريهم  -اململكة العربية
ال�سعودية

• •حتليل ال�سلوك الوظيفي

ال�سيدة نورا ڤريتون  -فرن�سا

• •تقومي النطق التفاعلي متعدد الو�سائط
دة� .أحالم بوفايد– تون�س

• •الإدماج احل�سي

ال�سيد كري�ستوف بو�سون � -سوي�رسا

11.15 –11.00

مناق�شة

ا�سرتاحة �شاي
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اجلل�سة العامة الرابعة :

ا�سرتاتيجيات ت�أهيل الأ�شخا�ص ذوي التوحد
الرئي�س :ال�سيد �أحمد �آيت ابراهيم
املقرر :ال�سيد حممد بغدادي

• •املنا�رصة الذاتية للأ�شخا�ص ذوي التوحد

ال�سيد �ستيفان �شور  -الواليات املتحدة الأمريكية

13.30 - 11.15

• •�شهادة �أم لطفل توحدي

ال�سيدة لهان �أعربيو –املغرب

• • التوحد والتعلم

ال�سيدة �أنيي�س ڤوامون – فرن�سا

• • عر�ض جتربة تكوين وت�شغيل الأ�شخا�ص ذوي التوحد
ال�سيد جرار �أوري  -فرن�سا

• •ت�أهيل الأ�شخا�ص ذوي التوحد بوا�سطة الريا�ضة
ال�سيد �إيردال �أتي�س -تركيا

مناق�شة
15.30 –13.30
17.00 - 16.00
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وجبة الغذاء

اجلل�سة اخلتامية

• •قراءة التو�صيات
• •�إعالن الرباط

الئحة اخلبريات واخلرباء امل�ساهمني يف امل�ؤمتر

32

د .دوناتا ڤيڤانتي

ال�سيد �ستيفان �شور

حا�صلة على دبلوم يف الطب و�أخ�صائية يف الأبحاث الدموية،
�أم لتو�أمني توحديني ،نا�شطة يف الدفاع عن حقوق الأ�شخا�ص
التوحديني وممن يعانون من ا�ضطرابات �أخرى املتواجدون
باملنظمات غري احلكومية جهويا ووطنيا و�أوروبيا� .شغلت
من�صب رئي�سة منظمة التوحد � -أوروبا من �سنة � 2000إىل �سنة
 ،2005وت�شغل نائبة رئي�س املنتدى الأوروبي للأ�شخا�ص يف
و�ضعية �إعاقة منذ �سنة  ،2005تتمحور اهتماماتها الأ�سا�سية
يف الدفاع عن تكافئ الفر�ص بالن�سبة للأ�شخا�ص يف و�ضعية
�إعاقة املحتاجني لدعم خا�ص يف جماالت الرتبية الداجمة
والت�أهيل والعالجات الطبية والت�شغيل.
مت ت�شخي�ص حالته يف �سن الرابعة على �أ�سا�س �أنه طفل
يتميز «بنمو نادر م�صحوب مبيل نحو التوحد»  ،و�أدرج
�ستيفان �شور يف العالجات غري امل�ستقرة باعتباره « مري�ضا
جدا» ومت �إيداعه ب�إحدى امل�ؤ�س�سات .ينهي حاليا �شهادة
الدكتوراه يف الرتبية اخلا�صة يف جامعة بو�سطن ،مركزا على
دعم الأ�شخا�ص امل�صابني با�ضطرابات التوحد والعمل على
تطوير قدراتهم .كما ي�شغل ال�سيد �شور حاليا من�صب �أ�ستاذ
بجامعة �أدلفي حيث ي�سعي يف �أبحاثه �إىل �إيجاد املمار�سات
الف�ضلى املالئمة الحتياجات الأ�شخا�ص التوحديني .يروي
�شور يف كتابه «ما وراء اجلدار» جتاربه ال�شخ�صية باعتباره
�شخ�صا توحديا م�صابا مبتالزمة �أ�سربجر وهو �أي�ضا ع�ضو يف
جمل�س �إدارة ال�رشكة الأمريكية للتوحد وع�ضو املجل�س الإداري
لتحرير التوحد ،وجمعية خلدمات التوحد بوالية ما�سا�شو�ست،
وخدمات برنامج ..... MAAP

33

ال�سيدة �أنيي�س
ڤوامون

الدكتور طوما�س
بورجورون
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�أنيي�س ڤوامون هي �أم للطفل �أميريك البالغ من العمر 12
�سنة الذي تبني من خالل ت�شخي�صه �سنة � 2000أنه يعاين من
« توحد �شديد» .ت�شغل ال�سيدة �أنيي�س من�صب رئي�سة جمعية
« التوحد والتعلم» ،و�شاركت مع فريق  INSHEAحتت
�إ�رشاف كري�ستني فيليب يف �صياغة الدليل اخلا�ص بتمدر�س
التالميذ التوحديني وغريهم ممن يعانون من ا�ضطرابات
�أخرى .وت�ساهم منذ �سنوات يف �إعداد م�صوغات للتكوين
موجهة للأ�ساتذة واملربني.
�أ�ستاذ بجامعة باري�س ديدرو ،مدير �إدارة العلوم الع�صبية
يف معهد با�ستور ورئي�س وحدة معهد با�ستور – باري�س
ديدرو –  CNRSعلم الوراثة الب�رشية والوظائف املعرفية
(ع�ضو رئي�سي بال�شبكة ) .بعد ح�صوله على ماج�ستري يف
جمال بيولوجيا النباتات ،ح�صل طوما�س بورجورون على
�شهادة الدكتوراه يف علم الوراثة الب�رشية لدرا�سة �أمرا�ض
امليتوكوندريا .بعد ذلك ،ا�ستطاع حتديد التحول النووي يف
ال�سل�سلة التنف�سية .هذه الأعمال والأبحاث جعلته يح�صل على
درجة �أ�ستاذ حما�رض يف جامعة باري�س ديدرو ،ويدخل معهد
با�ستور لدرا�سة تطور كرومو�سومات Xو .Yمتخ�ص�ص دويل
معروف يف جمال الأبحاث حول التوحد الوراثي ،وكان �أول من
ا�ستطاع حتديد التحوالت الوظيفية للجينات امل�س�ؤولة منذ
 .2003كما اكت�شف الربوتينات املت�شابكة ،مما مهد الطريق
الكت�شافات �أخرى يف جمال الذين يعانون من ندرة املبادرات.

الدكتورة �صونيا عبد
احلق

عاملة �أحياء رئي�سية يف معهد با�ستور بتون�س ،رئي�سة خمترب
علم اجلينوم الطبية احليوية وال�رسطان الوراثي ،ح�صلت
على تكوين يف كلية العلوم بتون�س وجامعة باري�س ال�سابعة،
حا�صلة على دكتوراه الدولة يف علم الأحياء .واخت�صا�صها هو
علم الوراثة اجلزيئية الب�رشية .و�أن�ش�أت الدكتورة عبد احلق
�شبكات تعاون وطنية و�إقليمية ودولية متعددة التخ�ص�صات.
�أدى هذا املجهود �إىل فهم �أف�ضل للعديد من الأمرا�ض
الوراثية النادرة يف تون�س و�شمال �أفريقيا ،وبخا�صة( (gen o
 )dermatosesالأمرا�ض اال�ستقالبية والأمرا�ض الع�صبية
احل�سية � .شاركت الدكتورة �صونيا عبد احلق يف ت�أليف �أكرث
من  100من�شور يف املجالت العلمية الدولية ،كما �ساهمت يف
تكوين �أكرث من  30طالبا يف الدكتوراه ،خبرية لدى اللجنة
الأوروبية لتقييم م�شاريع البحوث يف جمال ال�صحة وع�ضو
منتخب يف املجل�س العلمي للمركز الدويل للهند�سة الوراثية
والتكنولوجيا احليوية ICGEB

الدكتورة بوفايد هي مقومة نطق ،متخ�ص�صة يف علم نف�س
الطفل م�ؤلفة كتاب «البوم ال�شباب» باللغتني العربية
والفرن�سية .م�س�ؤولة عن م�رشوع «الأطفال واملواطنة» منذ
�سنة  ،2007وهو الربنامج الذي ينجز بتعاون بني منظمة
اليوني�سيف ووزارة الرتبية والتعليم بتون�س واملتعلق
مبكافحة العنف داخل امل�ؤ�س�سات� .أ�صبحت بوفايد منذ
�سنة  ،2010م�س�ؤولة عن م�رشوع «الكتاب واملواطنة»،
الدكتورة �أحالم بوفايد وهو الربنامج الذي ي�شجع ال�شباب على االنخراط يف احلياة
االجتماعية وال�سيا�سية.
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الدكتور نوفل كدور

ال�سيد كري�ستوف
بو�سون
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طبيب نف�ساين للأطفال ،و�أ�ستاذ مربز يف الطب النف�سي
للأطفال بكلية الطب باملن�ستري بتون�س .ورئي�س وحدة الطب
النف�سي للأطفال باملركز اال�ست�شفائي اجلامعي فطومة
بورقيبة باملن�ستري بتون�س ،له ممار�سة تركز على ا�ضطرابات
النمو والتعلم .باحث ع�ضو مبخترب « اله�شا�شة والأمرا�ض
الذهنية» vulnérabilité aux maladies mentales .
مع اال�شتغال على التوحد وا�ضطرابات التعلم و .TDAH
كما ي�شغل من�صب الكاتب العام للجمعية التون�سية للطب
النف�سي للأطفال واملراهقني واجلمعية الإفريقية لل�صحة
النف�سية للأطفال واملراهقني .وقد ن�رشت له العديد من
الكتب منها «انت�شار اال�ضطرابات النف�سية بني ال�ساكنة
التون�سية من خالل الأطفال الذين يعانون من �صعوبات يف
التعلم �سنة . » 2010
م�ؤ�س�س ومدير حايل ل�رشكة Besson of Switzerland
يتوفر على جتربة دولية لأكرث من ع�رشين �سنة يف علم
النف�س ال�صوتي وعلم الأ�صوات .اكت�شف �أوا�سط الثمانينات
( ) 1986عندما كان طالبا يف املدر�سة التقنية نو�شاتيل
(�سوي�رسا ) منهجية الفريد طوماتي�س  .Tomatisكان مولعا
بال�صوتيات والإلكرتونيات ومكلفا من طرف مركز اال�ستماع
بنيو�شاتيل لإ�صالح و�صيانة �أجهزة خا�صة بالدكتور�ألفريد
طوماتي�س ،حيث �أنه �رسيعا ما اجنذب لهذه املنهجية
لكونه كان يعاين من احلركة املفرطة و�صعوبة القراءة مما
فر�ض عليه �صعوبة التمدر�س .وكانت رحالته بني باري�س
ونيو�شاتيل �سببا يف تطوير قدراته حيث عمل حتت �إ�رشاف
�ألفريد طوماتي�س ،الذي �أمده ب�أفكار متكنه من اكت�ساب
املهارات الفنية ل�صيانة وتطوير الأذن الإلكرتونية Besson
à effet Tomatis

ال�سيدة اڤلني كال�سن�س

الدكتور حممد املومني

ا�شتغلت يف مهن متعددة ،حيث عملت ممثلة كوميدية
ومدر�سة ملدة  15عاما� .أم لطفل م�صاب بالتوحد� ،أ�س�ست
منظمة ” التجمع ملكافحة التوحد « لتح�سي�س النا�س باخلطر
الناجت عن الإفراط يف ا�ستعمال بع�ض اللقاحات وامل�ضادات
احليوية ،كما تعمل هذه املنظمة على توفري معلومات حول
املقاربة البيوكيميائية يف عالج التوحد ،وكذلك التح�سي�س
من �أجل �سحب املبيدات واملعادن الثقيلة ومنتجات التنظيف
والنظافة ،وال�سهر على و�ضع العالمات الإلزامية من الكائنات
املعدلة وراثيا ،كذلك الطلب لتح�سني ظروف الرتبية قبل
حظر ا�ستخدام الهرمونات وامل�ضادات احليوية.
رئي�س املديرية الطبية WellnessClinic Totalبالأردن.
ا�ست�شاري طب الأطفال وا�ضطرابات التوحد .معرتف
به كم�ست�شار �أمريكي ،يعالج الأطفال الذين يعانون من
ا�ضطرابات التوحد لأكرث من ع�رش �سنوات ،وفق الربوتوكول
 .DAN bio-médicalالدكتور املومني مواطن �أمريكي
هاجر من الواليات املتحدة �إىل الأردن منذ حوايل � 5سنوات،
ووفر عالجات طبية متميزة للأطفال ،وخ�صو�صا امل�صابني
بالتوحد ،وذلك مب�ؤ�س�سة Total Wellness Clinics
بال�رشق الأو�سط .ي�شارك يف العديد من امل�ؤمترات حول
التوحد ،والعالجات اجلديدة املرتبطة به والتح�سي�س حول
الأ�سباب والعالجات املمكنة .ينجز الدكتور حممد املومني يف
الوقت الراهن درا�سة �رسيرية على  400طفل م�صاب بالتوحد
ويعاجلهم بحقن.GCMAF
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ال�سيد �آدم باتريك
هاري�س

الدكتور �إيڤ
�سوتريان
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ال�سيد هاري�س هو املدير امل�ؤ�س�س ل .AsIAm.ieي�شتغل
على تغيري ت�صور املجتمع حول التوحد ومتكني الأ�شخا�ص
التوحديني من �إبراز �إمكانياتهم اخلا�صة وحتقيق نتائج
تكون لها �آثار �إيجابية على املجتمع ب�أكمله .كما عمل �سنتي
 2012و  ،2013على �إحداث  la GRASP Life Appوهو
تطبيق معلوماتي للآيفون والأندرويد حتى يتمكن الأ�شخا�ص
من التوا�صل مع مراكز الدعم املخت�صة يف ال�صحة النف�سية
القريبة منهم .وهو �أي�ضا �سفري ال�شباب لنادي الليونز
الدويل.
حا�صل على الدكتوراه يف االقت�صاد ال�صحي ،وهو من�سق
وحدة املعلومات اال�سرتاتيجية  /ق�سم فريو�س نق�ص
املناعة املكت�سبة (ال�سيدا) يف منظمة ال�صحة العاملية يف
جنيڤ ،حيث يتقلد هذا املن�صب منذ �أبريل  .2004وقد
ن�سق الدكتور �سوتريان عددا من الربامج البحثية يف فرن�سا
ويف البلدان ذات الدخل املنخف�ض واملتو�سط� .أحدث مر�صدا
لر�صد وتقييم �أثر برامج الوقاية من فريو�س نق�ص املناعة
املكت�سبة (ال�سيدا) يف فرن�سا .وكان الباحث الرئي�سي
املكلف بتقييم مبادرة برنامج الأمم املتحدة امل�شرتك
ملكافحة الإيدز ،للح�صول على الأدوية يف ال�شيلي ولربنامج
مماثل يف الكوت ديفوار� .سبق للدكتور �سوتريان ان ن�سق
املجموعة املخت�صة امل�س�ؤولة عن التقييم االقت�صادي
للولوج �إىل العالج امل�ضاد للفريو�سات الرجعية يف بلدان
اجلنوب (برنامج مرحلة اجلنوب) .وكمن�سق لوحدة املعلومات
اال�سرتاتيجية لإدارة فريو�س نق�ص املناعة املكت�سبة
(ال�سيدا) يف منظمة ال�صحة العاملية ،ف�إنه هو امل�س�ؤول
عن ن�رش التقرير ال�سنوي ملنظمة ال�صحة العاملية  /برنامج
الأمم املتحدة امل�شرتك ملكافحة الإيدز /اليوني�سيف فيما
يتعلق بالقطاع ال�صحي من �أجل و�صول اجلميع �إىل الوقاية
واخلدمات ال�صحية والعالج .

�أ�ستاذ مربز ومتخ�ص�ص يف علم الوراثة الطبية بكلية الطب
وال�صيدلة بفا�س .وهو م�س�ؤول عن وحدة الوراثة الطبية
والوحدة ال�رسطانية اجلينية باملخترب املركزي للتحاليل
الطبية التابع للمركز اال�ست�شفائي اجلامعي احل�سن الثاين
بفا�س وع�ضو اللجنة العلمية وو�ضع الك�شف حلديثي الوالدة
يف جهة فا�س -بوملان .الدكتور �أولدمي ع�ضو يف اللجنة
العلمية للجمعية املغربية للأ�شخا�ص امل�صبني بالهيموفيليا.
وفيما يخ�ص �أن�شطته الطبية باملركز اال�ست�شفائي اجلامعي،
ف�إنه يقدم ا�ست�شارات يف الأن�شطة ال�رسيرية وعلم الوراثة
الربف�سور كرمي �أولدمي الطبية والوراثة والت�شوهات وال�رسطانية اجلينية و�إعاقة
التوحد وحتليل الكرومو�سومات والت�شخي�ص اجلزيئي
للأمرا�ض الوراثية .وقد كتب مقاالت و�شارك يف  30مادة
وطنية ودولية ،وقدم  70مداخلة علمية يف م�ؤمترات وطنية
ودولية خمتلفة.

ال�سيدة كري�ستي
�ستيل

كري�ستي �ستيل هي حمللة م�ساعدة معتمدة يف حتليل ال�سلوك
وتقدم العالج ال�سلوكي والتنموي للأطفال التوحديني .وهي
�أي�ضا من�سقة م�رشوع يف خمترب النمو الع�صبي للإعاقات يف
جامعة نورثو�سرتن ،حيث ت�ساعد يف البحث عن الأ�رس التي
لديها �أ�شخا�ص توحديون ومتالزمة  Xاله�شة .كري�ستي
�أي�ضا ع�ضو يف منظمة ”التوحد يتكلم“ ،والأوملبياد اخلا�ص
يف منطقة �شيكاغو .وهي حا�صلة على �شهادة الإجازة يف
علوم االت�صال واال�ضطرابات من جامعة نورثو�سرتن .يف
�سنة � 2008أجرت كري�ستي يف املغرب بحثا حول التوحد.
ومن خالل املالحظة وبع�ض اللقاءات التي �أجرتها عرب
�أرجاء املغرب� ،أعدت كري�ستي ورقة تف�صل فيها و�ضعية
التوحد يف البالد .وتتمحور االهتمامات احلالية لكري�ستي
حول الثقافة وعالقتها بت�شخي�ص التوحد وعالجه ،وت�شخي�ص
وعالج الفتيات من التوحد ودمج الطلبة ذوي ارتفاع �أداء –
التوحد يف الكلية.
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ال�سيد جرار حوري

عامل نف�س متخ�ص�ص يف  ، l’ergonomie cognitiveكما
يرت�أ�س  Recyclage-Ecocitoyenحتالف م�ؤ�س�سات
العمل املالئم للأ�شخا�ص يف و�ضعية �إعاقة .ويعمل على
جتميع املوارد واخلربات ق�صد عر�ضها على املقاوالت
وامل�ؤ�س�سات واجلماعات املهتمة مبهن التنمية امل�ستدامة.
يعمل ال�سيد جريار حوري منذ عام  2002على ا�ضطرابات
طيف التوحد �إىل جانب  Pyramid-Pecs-Franceيف
ت�أ�سي�س  classe soleilداخل مدر�سة عمومية مبوجب عقد
مع الرتبية الوطنية ،ويعمل كذلك على الإدماج االجتماعي
واملهني للأ�شخا�ص امل�صابني ب  TSAيف جمعية كلمة
بيانات التوحد عطل وترفيه وتعلمParole Donnée .
.Autisme Vacances Loisirs Educations

متخ�ص�ص يف الرتبية البدنية للأ�شخا�ص التوحديني .تابع
درا�سته يف جامعة الرتبية البدنية .حا�صل على �شهادة الإجازة
يف الرتبية البدنية والريا�ضة يف عالقتها بالتوحد.
ال�سيد �إيردال �أتي�س
�أ�ستاذ بكلية الطب وال�صيدلة بالرباط ،الطبيب امل�س�ؤول
عن وحدة الطب النف�سي للأطفال من م�ست�شفى الرازي
التابع للمركز اال�ست�شفائي اجلامعي ابن �سينا .ت�ستقبل هذه
الوحدة الأطفال واملراهقني الذين يعانون من اال�ضطرابات
النف�سية املختلفة .و فيما يتعلق بالتوحد ،ف�إن هذه الوحدة
توفر التقييم والت�شخي�ص والتكفل والتوجيه .وبالن�سبة
لبع�ض الأطفال ،يقدم امل�ست�شفى التكفل النهاري ويقدم
خدمات متعددة االخت�صا�صات يف جمال التقييم والتكفل
بالأطفال الذين يعانون من ا�ضطرابات التوحد ،معتمدا على
الربوف�سور ح�سن ك�رسى
مقاربات طبية و�سلوكية وت�أهيلية مبعية الأ�رس.
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را�شد بنعبداهلل �أحمد
الدريهم

ال�سيدة نورا ڤريتون

حا�صل على �شهادة البكالوريو�س من جامعة امللك �سعود
بالريا�ض ،كلية الرتبية ،ق�سم علم النف�س ،تخ�ص�ص
(�أخ�صائي نف�سي عيادي) .وحا�صل على �شهادة املاج�ستري
من جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية بالريا�ض ،كلية
العلوم االجتماعية ،ق�سم علم النف�س ،تخ�ص�ص (توجيه و
�إر�شاد طالبي)  .وهو �أخ�صائي نف�سي بالإدارة العامة لل�صحة
النف�سية واالجتماعية بوزارة ال�صحة يف الريا�ض وع�ضو يف
اللجنة الوطنية لتعزيز ال�صحة النف�سية بوزارة ال�صحة .كما
يعمل ممثال للربنامج الوطني ال�ضطرابات النمو وال�سلوك
لدى الأطفال بوزارة ال�صحة وع�ضوا متعاونا يف جمعية �أ�رس
التوحد اخلريية بالريا�ض .وما زال يتابع درا�سته حاليا من
�أجل نيل دبلوم يف العالج املعريف ال�سلوكي مب�ست�شفى امللك
في�صل التخ�ص�صي مبدينة جدة.
ال�سيدة ڤريتون مديرة م�صحة الهرم ()Pyramid-PECS
بفرن�سا ،تتوفر على �أكرث من � 10سنوات من التجربة يف
التعامل مع الأطفال والبالغني الذين يعانون من ا�ضطرابات
التوحد .عملت خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية يف التدري�س
والإ�رشاف على م�ؤ�س�سي منهجية تبادل ال�صور و�أنظمة
التوا�صل املعروفة اخت�صارا ب  PECSومنهجية التحليل
التطبيقي لل�سلوك املعروفة ب  .ABAتر�أ�س حاليا فريقا
مكونا من �أربعة خبريات م�ست�شارات ،واحدة منهن �ستعمل
قريبا مع البلدان املغاربية ،كما �أنها ت�رشف مع زمالئها على
تعميق البحث وتطويره يف �أكرث من  40بلدا يف جميع �أنحاء
العامل.
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