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سير عمل المجموعة
بدأت مجموعة كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة عملهاا فاا المرةلاة اليانياة (ناوفمبر -2018أكتاوبر  )2019مان
مراةل متابعة تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية من خالل عداد مجموعاة مان ااجتماعاات إلنجاال العمال الم لاو
فا الوقت المةدد أواخر شاهر أبريال 2019م  ،وقاد بادأت المجموعاة أول اجتماعاتهاا ياوم اليليااو الموافاق -2-26
 2019م  ،ترأست هذه المرةلة الدكتورة  /نورة علا ةسن من ولارة التنمية اإلدارية والعمال والشانون ااجتماعياة
وذلك بعد اعتذار الرئيس السابق.
عدـدت المجموعـة اربعه اجتماعـات رئيسية واجتماعـان فرعيان مـع بعض األعضـاو تـم خـللها مـا يلا:
 مناقشااة برنااامج عماال السياسااة السااكانية المرةلااة اليانيااة (نااوفمبر -2018أكتااوبر  )2019ويتضاامن كاال الفعالياااتالتةضيرية للمرةلة ومن يم اليه العمل بالمجموعة.
 مناقشة المةاور التا شاملتها ااساتبانة وكيفياة تولياع العمال باين أعضااو المجموعاة والخ اة اللمنياة للمرةلاة لهاذهالمرةلة.
 توليع اإلجراوات باستبانة المتابعة (األداة المنهجية لرصد الواقع السكانا لدولة ق ر) علا األعضااو ،بةياك يكاونالعضو مكلف باانتهاو من تجميع واستكمال ااجراو الذي يكلف به.
 وضع تصور لكيفية تعبئة استمارة متابعة تنفيذ برنامج عمال السياساة الساكانية للمرةلاة األولا والخاصاة بمجموعاةكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة.

تنفيذ خطة عمل تعبئة البيانات المتضمنة في الستمارة واليات التنفيذ المقترحة كما يلي:
– ةصر الجهات التا تددم خدماتها لكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة.

– ةصر الخدمات التا تددمها كل جهة لكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة.
– كتابااة كت ا رساامية وكتابااة كت ا تسااهيل مهمااة موجهااة لتلااك الجهااات لتلويااد الفريااق بالبيانااات
والمعلومات التا تساعد فا تعبئة ااستبانة.
– عدد اجتماعات ينائية لجمع البياناات وتةليلهاا وتعبئاة ااساتمارة متابعاة تنفياذ السياساية الساكانية
للمرةلة األول .

– اعتماد ااستبانة بشكل نهائا من قبل أعضاو المجموعة.
– كتابة التدرير الختاما للمجموعة.

أ
اهداف مجموعة كبار السن والشخاص ذوي اإلعاقة

أ
شخاص ذوي اإلعاقة من المشاركة
تمكين كبار السن وال أ
بفعالية في النشطة المجتمعية

العمل على تطوير وتحسين خدمات الرعاية المقدمة للفئتين

إنشاء قاعدة بيانات لخبرات الفئتين والعمل على استفادة الجهات
المختلفة من تلك الخبرات

1
أ
الهدف الول

2

أ
تمكين كبار السن والشخاص ذوي اإلعاقة من
أ
المشاركة بفعالية في النشطة المجتمعية

3

تقديم ورش عمل للمقبلين على التقاعد لتهيئتهم للمرحلة القادمة
وتوفير الدعم للقادرين منهم على العمل
أ
إدخال الشخاص ذوي اإلعاقة في خطة مهنية بعد النتهاء من الدراسة
لتهيئتهم لالنخراط في مجال العمل وتهيئة بيئة العمل المناسب لهم.

أ
أ
أاهم ما تم إنجازه من خالل الهدف الول :تمكين كبار السن والشخاص ذوي اإلعاقة
أ
من المشاركة بفعالية في النشطة المجتمعية
 التوصل ااىللتاجة بللوا واللو ايانل با اجللااا الل اها تللاواال ل ا ل ا ة للا ا( املعلومللاااالصيةل وا ااملعلوماااالصح وا االحالوااالات ان وا اامل توىاالتعل يا)

-

التوص ااىتاجة بوا واو ايان ا اجااالل تقان ي االراغتيناف االحةو انلتافرصوان

-

التوصل ل ااى للتاجة ب للوا وا للو اي للوااإلا وة للرالال للياااد راا ناي للوا للو اوباالت للواا او للوا
الع ا الشؤ نااالات ان وااح ثايتإلاالتقتا ا م اثإلا حو ااألل اهام االجهااااىتامر ل ا
يطراللتاه التح ي اجوعاالوة فواالتيا ة البامعاك اإنايو.

-

يوفرامر االشفلحاف امؤل وايطراللع ااألات اع اخ مااا و ب وا اه ل واللفئواامل ته فوا
ن اطر قا وشا م اوااا و ب وا

أ
تهيئة المباني لستقبال كبار السن والشخاص ذوي اإلعاقة ومراعة احتياجاتهم
ومتطلباتهم عند تصميم وتخطيط المدن الحديثة والمرافق العامة والطرق

1
2

الهدف الثاني
العمل على تطوير وتحسين خدمات الرعاية
المقدمة للفئتين

3
4

أ
أ
أ
العمل على توفير سيارات مهياة لستخدام كبار السن والشخاص ذوي اإلعاقة وتامين المواقف الكافية لهم

توجيه جميع المؤسسات الحكومية والخاصة إلى ضرورة توفير نوافذ خاصة لتسهيل وتسريع معامالت كبار السن

أ
أ
زيادة وتطوير اماكن الترفيه والنوادي المتخصصة لكل من الفئتين ،واخذ احتياجات اإلناث منهم بعين العتبار

أ
اهم ما تم إنجازه من خالل الهدف الثاني :العمل على تطوير وتحسين خدمات الرعاية المقدمة للفئتين
•
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8

ا ااأللياااد راا نايوااماايل :

وص افر قامب ونوا تاواال
حةو ا اوباال اخل وانلتاشها باانت ا اال فاداالري يالالياااد راا نايواف اناما2018التطت قامطراش 2ام امر االتك ولوا ااامل ان ب( م ى)
ةو را انرضافالشااا ون واف االتلف ونا ا واال ي اان اأه وا وفيراجوافذالكتاواال ا األلياااد راا نايوام ايت ا اوباالت واا او وا الع ا
الشؤ نااالات ان وا
ا وفرا اوباالتل يوا التيئواموةرام ؤ الة ه ا ت ريعااملعامالااالياصوا فئوا تاواال  .ا خة صان ام ااملوايرالذ رااالحت اااااالياصواف ااأل راجا
املوالا
وفراه ئوااألشغا االعامواجوافذاخاصوالة ه ا ت ريعامعامالااالفئتينااملذ وو يناا ا خة صام افذادااااو فاعام خفضاف ام اطقاااللتقتا ا الة ل ااا
الح ا اا
وفيراه ئواالتقان ا ااملعاشااا وا واالكتر ج وا طت قااوا ايش النا ق يإلاخ مااالل تقان ي ا ي را الهولوا
ق مااملرا االتابعوالو اوباالثقافوا االر اضوااخ ماتهااللفئاااح باك اإنايو امنهاا ظ إلاانشطوا وااا و ب وا ونو وا ثق ف وا ين و ا فعال ااامختلفوا
طوا االعامالل ة تيناإىتااملرا ا(املر االقطرراالثقاف ااالات اع اللةإلا امر ايطراااالات اع ا االثقاف الل كفوفينا).
قوما اوبااال يافا االشؤ نااأللالم وا توفيراموايرا ام اخ ا اجوافذالكتاواال ا االيااالذ راا نايوا ا خة صاحلقاااللقرآناالكر إلاللفئتيناف ابعضا
املرا اا ا وفيرا رامجا ونو و.
وفيراجوا رااح انام ايت ااملؤل واالقطر واللع ااالات اع اا( جا رااملطاو -جا راا غوى -جا راالش ا )

التوصيات

ررا ح ة حم ر ح ر حج ر ح
ر ر س حة ررلحة ب ر ر حمبقب ررل ح

 -1إج ر مسح ش ررلحخ ر احبرا ررل ئحةمبل رتم ىحمبب ر ر حمبش ررذحي ا ررةحفي ر حمب ر حةم
ةزم مئحةه ئر ر ئحة ا ر ر ئحمبلةبر ر ح ر ر حت م ررالحجار ر زحمبقيير ر دحمبق ر ر حةم
مملح زح ح ف ذه حةمب ق رىحمبشذح َّ ح حب با .
 -2إنشر سح م ررلحف مر ئح فق ر حةت ر حا ر حفي ر حمب ر حةم ررا ح ة حم ر حة ر فا ح ر حم ر ح
حة حليثه حبشكاحدة .
ملج سحةمب حةملج
 -3د ةحملجا ئحممليق ح مئحمب ل حف ش حمب م ئحمملفق ح لىحممل م حمب ار حلج ر حملجار ئح ر حمبلةبر ح
شةحي ااحملح لح لىحمب م ئح ح م ح ا ه.
 -4ثحملجا ئحممليق ح لىح ف رذحملايردحمبق ف ذير ح ر حمب ار حمب رك م ح2022-2018حف ر حيق لرالحفي ر ح
مب حةم ا ح ة حم
 -5م ررلمدحم اررة م حمبب د ر ح لررىحمصحيشر اح ر حملاررل ئحمملق ر حةمب ي ر حمملقر ف ةح ر حمبلةب ر ح ر حممل ر ئح
ممليقلف ح ثاحمبصح ح– مبقأه اح– اا ب حمب لح–مبق ل ح– مب ف حمب مذح

اخيراً شكر خاص للمكتب الفني للجنة على تعاونهم

وشكرا لةسن استماعكم

