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صفحة  1من 6

بسم اهلل الرحمن الرحيم
رئيس وأعضاء جمعية التوحديين البحرينية

السيدات والسادة
الحضور الكرام

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
نلتقى اليوم لنحتفل جميعا باليوم العالمي للتوعية باضطرابات
التوحد الذي اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة منذ
العام  ،2008وان هذا الجمع الكريم يمثل داللة واضحة على أننا
جميعا شركاء في وضع الخطط والبرامج واآلليات الكفيلة بالتوعية

بحاالت التوحد وأسبابه وأعراضه ،وذلك إيمانا بأن المسؤولية

مشتركة وتحتم علينا جميعا مواصلة الجهود إليجاد مجتمع آمن
قادر على تلبية احتياجات كافة الفئات والشرائح في المجتمع ومنهم
فئة اضطرابات التوحد والعمل على إدماجهم في كافة مجاالت

الحياة.

صفحة  2من 6

السيدات والسادة
ال يخفى عليكم حقيقة أن معدالت اإلصابة باضطرابات التوحد في
ارتفاع مستمر على مستوى العالم ،ما دعا العلماء واألطباء
والمختصين إلى تكثيف جهودهم إلجراء مزيد من الدراسات
واألبحاث الكفيلة بتطوير أساليب العالج والبرامج التأهيلية
والصحية ،حيث شهدت العقود األخيرة تقدما كبي ار على صعيد فهم
طبيعة التوحد وأعراضه واالضطرابات المصاحبة له ،ولعل ما

يميز هذا التقدم أنه تناول جميع المفاهيم المرتبطة بالتوحد
واألسباب المؤدية لإلصابة به ،وآلية تشخيصه ،وأعراضه ،وكيفية
التعامل مع المصاب به من خالل البرامج التربوية والعالجية ،التي

حققت نجاحا كبي ار في تجاوز آثاره السلبية ،ومن هنا يأتي دورنا

كمسؤولين ومختصين وأولياء أمور ومؤسسات مجتمع مدني لوضع
رؤية حديثة تتواكب مع التطورات العلمية ،نتمكن من خاللها تقديم
أفضل الخدمات التأهيلية والعالجية الضطرابات التوحد.

صفحة  3من 6

ومن جانبها ،تحرص و ازرة العمل والتنمية االجتماعية على تطوير
طرق التشخيص المبكر ،باإلضافة إلى العمل على رفع مستوى
الخدمات التأهيلية والتعليمية المقدمة عبر المراكز التابعة للو ازرة
وتلك التي تشرف عليها فنيا واداريا ،حيث تقوم الو ازرة بتغطية
التكلفة التشغلية ألربعة من هذه المراكز ،وهي مركز عالية للتدخل

المبكر ،مركز الوفاء لإلعاقة الذهنية والتوحد ،مركز الرشاد للتوحد،
ومركز الخدمات التربوية "تفاؤل" ،فضال عن الترخيص لعدد آخر
من المراكز الخاصة ،بهدف توفير البيئة المناسبة إلعادة تأهيل
المصابين باضطرابات التوحد وتسهيل دمجهم في المجتمع.
وفي إطار جهود الو ازرة لتوفير المزيد من الخدمات التشخيصية
والعالجية والتأهيلية للمصابين باضطرابات التوحد ،فإننا نعمل
حاليا على استكمال بناء مجمع اإلعاقة الشامل في منطقة عالي

بالمحافظة الشمالية ،ليضم في هيكلته  10مبان متخصصة

باإلعاقة ،ومن ضمنها مراكز متخصصة في إعادة تأهيل
المصابين باضطرابات التوحد ،ومدرسة لدمج التوحديين ،ومركز
عالية للتوحد ،وذلك بهدف إيجاد البيئة التأهيلية المناسبة الستيعاب
األعداد المتزايدة من أطفال التوحد ،األمر الذي سيشكل نقلة نوعية
صفحة  4من 6

في عملية تقديم الخدمات ،بدءا من عملية التشخيص والتقييم،
وصوال إلى وضع الخطط والبرامج التأهيلية المناسبة ،فضال عن
استيعاب األعداد المتزايدة مما يضمن وصول الخدمات للجميع
وبأعلى مقاييس الجودة.
وايمانا من الو ازرة بأهمية التشخيص والتدخل المبكر ،فإن العمل
جار على افتتاح مكتب خاص بالتشخيص والتقييم ،وقسم آخر
خاص باإلرشاد األسري لذوي اإلعاقة وأسرهم في مجمع عبد اهلل
بن علي كانو لتشخيص وتقييم اإلعاقة ،الواقع ضمن محيط مجمع
اإلعاقة الشامل في منطقة عالي بالمحافظة الشمالية ،والذي تم

افتتاحه في العام  ،2014وذلك تأكيدا على أهمية الدور التوعوي
لألهالي مما سيسهم في دمج أطفال اضطرابات التوحد في المجتمع
وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم.
وفي الختام ،أتقدم بالشكر إلى جمعية التوحديين البحرينية
والجمعيات والمراكز العاملة في مجال تأهيل اضطرابات التوحد،
على الدور المميز الذي تقوم به هذه الجمعيات والمراكز في مجال
االرتقاء بالخدمات المقدمة لفئة التوحديين في المجتمع ،وأؤكد
صفحة  5من 6

مجددا الدعم الكامل لكل الجهود الرامية إلى رفع الوعي
باضطرابات التوحد ،من منطلق اإليمان بالمسؤولية المشتركة التي
تقع على عاتق الجميع ،والتي تتطلب بذل مزيد من الجهود
الحكومية واألسرية والمجتمعية .في سبيل تشخيص الحاالت
واالكتشاف المبكر لها ،باإلضافة إلى اعتماد البرامج والخطط

المتخصصة والمتكاملة للعالج والتأهيل والدمج في المجتمع.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

صفحة  6من 6

