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  :إشكالية الملتقى

ر واضح تعتبر الصحة النفسية للطفل من أھم القضايا التي تشغل ا�سرة و المجتمع �نھا مؤش
ھذا المطلب يعتبر معقدا 3نه يصطدم ببعض الحا�ت المرضية التي تتطلب  في النمو ا�ل ان

  ).ا3وتيزم(ضمن ھذه ا�ضطرابات نجد التوحد .تكف6 خاصا

ث الع6ج و التكفل النفسي، حيث يمن ا3مراض المعقدة من ح  L’Autismeيعتبر التوحد 

ضية من خ6ل العدد الھائل من تتطلب جھدا كبيرا و حرصا قويا، و نظرا �ستفحال الظاھرة المر
الحا�ت  تضعنا الوضعية  إمام العديد من ا�نشغا�ت و ا�ستفھامات التي تعاني منھا الحالة في 

فالتعريف . ذاتھا و ا3سرة من جھة و المؤسسة التي تقوم بدور التكفل النفسي و الطبي
لل في وظائف الدماغ اضطراب عصبي تطوري ينتج عن خ ا�كلنيكي ينص على ان التوحد ھو 

يتم تشخيص . من العمر ا3ولىتطورية أو نمائية عند الطفل خ6ل السنوات الث6ث كإعاقة يظھر 

مجموعة من ا3عراض للتصنيفات الباثولوجية حيث تظھر  DSM4المقياس العالميوفق التوحد 

 :المرضية في مناطق التطور عند الطفل وھي

 ستعما�تا�عجز في التحصيل والتواصل اللغوي و، ضعف نوعي في التفاعِل اGجتماعيِ   - 1

 .تماماتلسلوك وا�ھلنمطية ال

 .قبل السنة الثالثة من عمر الطفل ا3عراضظھور   - 2

  . عند الطفل ا3خرىا3مراض التطورية والنفسية  استثناءيتم  - 3

جاء ھذا الملتقى بمناسبة اليوم العالمي للطفولة و الذي يصادف ا3ول من جوان من كل سنة  
ا3خصائيين النفسانيين و مؤسسات  بغية دعوة المختصين ا3طباء العقليين  و أطباء ا3طفال و 

  :التكفل و الجمعيات العمومية العاملة في الميدان من اجل ا3ھداف التالية

 . التعريف با�ضطراب و خصائصه و مميزاته العضوية و النفسية و ا�جتماعية - 1

ر البحث في ھوية ا�ضطراب و الكيفيات الممكنة لمعالجة مبكرا،  �ن ھذه الحالة تتطلب الكثي - 2
 .من الجھد سواء على المستوى الطبي أو النفسي أو ا3سري

 .نوجه ا�ھتمام به من خ6ل إعداد برامج تكوينية في الميدان - 3

البحث العلمي في أھم الطرق الكفيلة بمعالجته او التكفل بھذا الطفل الذي يفتقد إلى الخاصية  - 4
  .العادية

  :محاور الملتقى

 .طفلكيف تتصور ا3سرة الصحة النفسية لل - 1

 . autismeماذا يقصد باضطراب التوحد  - 2

 . العمل العيادي و تقنيات التشخيص في اضطراب التوحد - 3

 .الطرق الع6جية الطبية للتوحد - 4

 .الطرق الع6جية النفسية للتوحد - 5



 .التكفل المؤسساتي بالطفل التوحدي - 6

 .تقييم البحث العلمي و ا3كاديمي في ميدان الصحة النفسية للطفل التوحدي - 7

نرجو من الباحثين و أھل ا�ختصاص ان يرسلوا لنا ملخصات حول الموضوع وفق الجدول  لذا
  . 2012جوان  2و1لملتقى  ي لالزمن

اللجنة العلمية بدراسة الملخصات و الرد عليھا  تقوم.  2011- 03-01ترسل الملخصات قبل تاريخ 

  .2012-05- 31بعدھا ترسل المداخ6ت المقبولة كاملة قبل  2012-03- 15قبل 

  .حتى يتم معالجتھا في إطار طبع أوراق الملتقى wordترسل المداخلة في شكل ملف مرفق 
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  :أعضاء اللجنة العلمية للملتقى

   ھني حاج احمد،.مصطفى، د ميموني. ي، دطاجين عل.جرادي العربي، د بن جدية محمد، د. د 

  غبريني مصطفى. أ 

  :أعضاء لجنة التنظيم

  لعباس نادية، ب. ع6ق كريمة، أ.، أ عامر برابح. حولة محمد، أ. قريصات الزھرة، د. د
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 :ادارة الملتقى

  عمار ميلود، مرنيز عفيف، جناد عبد الوھاب، فلة عليليش، 

 

 


