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 اخلدمات اللوجستية لذوي اإلعاقة

 رؤية تطبيقية بمشاركة مجتمعية
 م 2021أغسطس   11:10 من يف الفرتة

 
 بالتعاون بني 

 (التوصيات)



 التوصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــات
 

تفعيل الالحئة اتلنفيذية اخلاصة بقانون اإلاعقة فيما يتعلق بتوظيف  (1
% اخلاصة  5األشخاص ذوي اإلاعقة، ورضورة إلزام اجلهات العاملة بنسبة الـ

 باتلعيني والتشغيل.
اتلعرف ىلع أهم برامج اتلأهيل احلديثة واجتاهات اتلدريب املبتكرة يف جمال  (2

 اإلاعقة ونقلها وبناء كوادر فاعلة فيها 
استكتاب عدد من ابلاحثني للبحث يف موضواعت ذات أهمية خاصة  (3

باألشخاص ذوي اإلاعقة تتضمن مشالكت واقعية وحبث أوجه احللول اخلاصة 
 بها.

يصدر عن اجلهات واملؤسسات ادلويلة العاملة يف حقل اإلاعقة، من متابعة ما  (4
 خطط وبرامج وتوجهات

فتح قنوات للتشبيك املؤسيس واملجتميع الرسيم واألهيل تلبادل اتلجارب ونقل  (5
 خلربات

تفعيل آيلات وسبل الويع باإلاعقة والوقاية منها يف ابليئات ذات اتلحفظ  (6
 صورة اذلهنية السلبية عن اإلاعقة.واالنغالق من أجل تغيري ال

إنشاء جملس قويم للمسنني يكن أحد فروعه املسنني من ذوي االاعقة حيث  (7
تشمل اختصاصاته وضع السياسات واالسرتاتيجيات، والربامج واملرشواعت 

 لراعية املسنني، تأكيدا لرشعية حقوق املسنني يلع جمتمعاتهم.
ة واتلعلم اذلايت ملعليم الرتبية اخلاصة ىلع وجه االهتمام بربامج اتلنمية املهني (8

 اخلصوص من قبل وزارة الرتبية واتلعليم وانلقابة املهنية للمعلم.
توجيه االهتمام اخلاص والراعية الاكملة لضحايا احلروب والزنااعت يف مناطق  (9

 الرصاع بما يتضمنه ذلك من ادلعم انلفيس والصمود للفئات األكرث ترضرا.



                                                        

 

هتمام بموضوع اتلعليم يف حاالت الطوار  ومتغرياته املعرفية وما يرتبط به اال (11
 من دمج لألشخاص ذوي اإلاعقة ومتابعة مستجداته

تنوع أشاكل املشاركة االرسية يف العملية اتلعليمية يف ضوء منظومة اتلعليم  (11
 لألطفال ذوي االاعقات املختلفة.  2.1اجلديدة 

واليت غريت مفهوم استخدامات األنرتنت  4.1نية الويب تسليط الضوء ىلع تق (12
من تفاعلية األفراد فيما بينهم إىل تفاعل األفراد مع اآللة مما يوفر ذلوي 

 االحتياجات اخلاصة دعم أكرب الستقاليلتهم يف ممارسة نشاطاتهم ايلومية.
حياة تطوير نماذج اإلعالم اإللكرتوين ليسهم بشلك أكرث فاعلية يف حتسني  (13

 ذوي اإلاعقة ابلرصية.
إتباع أسلوب نموذج الفحص انلمايئ الشامل ملظاهر القوة والضعف دلى الطفل  (14

وأرسته ، تلحديد األخطاء انلمائية ، ومساعدة األرسة للتغلب ىلع الضغوط 
 انلامجة عن ذلك بممارسات سلوكية مناسبة

ملالئمة للتعرف املبكر رضورة توفري فريق عمل متاكمل مدرب ىلع األسايلب ا (15
وإجراء التشخيص واتلقييم تلحديد أولويات اخلدمات الطبية وانلفسية 
واالجتماعية واتلأهيلية والعمل ىلع والوقاية من حدوث اإلاعقة واحلد من 

 تفاقمها.


