
التوصيات الصادرة عن اللقاء الثامن المنظم في إطار "االخميس التشاوري لسل"ا بتاريخ

   حول موضوع "اأية سياسة محلية للنهوض بحقوق الشأخاص في وضعية إعاقة"ا  2018   يناير 04

- إحداث هيئة محلية للنهوض بأحوال الشأخاص في وضعية إعاقة على مستوى جماعة سل.ا1

- العمل على تعميم الولوجيات بمختلف البنايات والمنشآت والمرافق الجماعية، مع إمكانيععة تعععيين2

شأخص من ذوي العاقة ضمن عضوية اللجنة المكلفة بمنح التراخيص البناء.ا

- استحضار بعد العاقة فيما يخص مراجعة قانون السير، مع تمكين السائقين من آليععات التواصععل3

مع المشاة خاصة من ذوي العاقة البصرية، واستعمال علمات تشععويرية تتناسععب مععع هععذه الفئععات

من ذوي العاقة.ا

- التسريع من استفادة الشأخاص في وضعية إعاقة المنتمين لمدينة سل وتحريك ملفاتهم المودعة4

لدى صندوق التماسك الجتماعي، مع تخفيف المساطر المتعلقة بالستفادة من هذا الصندوق.ا

- التخفيف من معانات الشخص المعاق في استعمال حافلت النقل العمومي، من خلل توفير العععدد5

تكععييف وسععائل النقععل وتيسععير ولوجهععا من والكافي منها وتجهيزها بما يتلءم مع وضعية المعععاقين

طرف الشأخاص ذوي إعاقة.ا

- إشأععراك مصععالح التعععاون الوطععني والتعليم والصععحة لجععل تفعيععل توصععيات الخميس التشععاوري6

المخصص لشأخاص في وضعية إعاقة.ا

- تعميم لغة الشأارة في كل وسائل العلم بالنسبة لجميع الععبرامج التلفزيععة والنشععرات الخباريععة،7

من أجل ضمان تواصل الشأخاص ذوي هذا الصنف من العاقة مع باقي مكونات المجتمع.ا

- العمل على تزويد الجمعيات العاملععة في مجععال العاقععة بالكراسععي المتحركععة، والليععات والدوات8

المختلفة التي يحتاجها الشخص المعاق.ا

- ضرورة التحاق الجمعيات العاملة في مجال العاقععة بمجموعععات العمععل التابعععة للجن التشععاورية9

للمقاطعات.ا 

- العمل على إخراج البطاقات الخاصة بالشأخاص المعاقين، وتبسيط مساطر الحصععول على هععذه10

البطاقات.ا
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- التفكير في مشععاريع اقتصععادية صععغرى مععدرة للععدخل، تخصععص لفائععدة الشأععخاص في وضعععية11

إعاقة وأسرهم تكون كفيلة بخلق فرص شأغل لهؤلء وبالتالي إدماجهم في الحياة المجتمعية.ا

- العمل على توفير قاعات رياضععية مراكععز متعععددة الختصاصععات، ودور الشععباب وملعب قععرب12

مجهزة بتجهيزات خاصة، حتى يستفيد من خدمتها الشأخاص في وضعية إعاقة.ا

استحضععار بعععدمععع - إعطاء الولوية للشأخاص ذوي إعاقة في المخيمععات المؤهلععة لسععتقبالهم 13

العاقة في مختلف التظاهرات والمهرجانات السنوية المنظمة بالمدينة.ا

- تكييف وضعية الشأخاص ذوي العاقة مع المؤسسات التعليمية (البنايات) مع تبسيط وتسععهيل14

مساطر التسجيل للطفععال ذوي العاقععة بالمؤسسععات التعليميععة، وأخععذ هععذه الفئععة بعين العتبععار في

توفير المعينات التقنية لهم، مع تأهيل جميع العاملين بالمؤسسات التعليميععة فيوالخريطة المدرسية 

مجال العاقة.ا

توفععير و- تأهيل البنية التحتية للخدمات الطبية وشأبه الطبية لفائدة الشأععخاص في وضعععية إعاقة15

وتأهيل موارد بشرية متخصصة في مجال العاقة، مع إعطاء الولوية للشأخاص المعععاقين في هععذا

الطار.ا

- خلق عدة مراكز للترويض الطبي لسترجاع الستقللية الذاتية للشأععخاص في وضعععية إعاقععة،16

في أفق إدماجهم التام داخل المجتمع.ا

- العمل على توفير بطاقة التغطية الصععحية (راميععد) تكععون فرديععة ودائمععة لفائععدة الشأععخاص في17

وضعية إعاقة.ا

- المساهمة في تفعيل مراكز الستقبال والنصات والتوجيه لفائععدة الشأععخاص في وضعععية إعاقة18

المسععاهمة في التكععوين والتععأطير والمواكبععة والتأهيععل للشأععخاص ذوي إعاقععة وأسععرهم والعععاملينو

معهم.ا
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