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 الثامنةة ــــــــالتوصي
 ضرورة التزام وزارات اإلعالم في الدول العربيـة بمـسؤليتها         
االجتماعية تجاه تهيئة أفراد المجتمع  نحو تكوين اتجاه إيجـابي           

 .حول ضرورة دمج ذوى االحتياجات الخاصة في المجتمع 

 التاسعة ةــــــــالتوصي
ة التوسع في إنتاج الكتب والوسائل التعليميـة المختلفـة          ضرور 

 .التي تناسب ذوى االحتياجات الخاصة كل بما يناسبه

 العاشرةة ــــــــالتوصي
 يدعو المؤتمر الوزارات المعنية والجامعات للتوسع في إنشاء 
المراكز الطبية المتخصصة في االكتشاف المبكر لإلعاقة وإنشاء 

ال المعوقين ، ونشر البرامج لتوعية األسرة دور الحضانة لألطف
لكي تضطلع بمسئولياتها وواجباتها حيال أبنائها المعوقين، وكذلك 
التنسيق فيما بينها إلعداد دور سينما ومسارح تتناسب مع ذوى 

 .االحتياجات الخاصة وكذلك األرصفة والمواصالت العامة 

 الحادية عشرة ةــــــــالتوصي
 التدخل المبكـر الموجـودة وتنظـيم ورش          برامج بعض تقييم  

 . مناسبة لتطويرها 

  الثانية عشرةة ــــــــالتوصي
يوصي المؤتمر وزارات التربية والتعليم والصحة والتضامن 
االجتماعي بالتعاون مع الجامعات والجهاز المركزي لإلحصاء 
ومراكز البحوث العلمية إلجراء البحوث الميدانية لتحديد حجم 

إلعاقة وتوزيعها حسب السن والجنس ونوع اإلعاقة مشكلة ا
والمستوى االقتصادي واالجتماعي والموقع الجغرافي والعوامل 
المسببة لكل فئة من فئات اإلعاقة في المجتمع واقتراح الخدمات 

  المساندة المالئمة لهم

 عشرة الثالثةة ــــــــالتوصي
 سمعية –بصرية (  توفير الوسائل المعينة واألجهزة التعويضية 

والتدريب على استخدامها مع العمل على تطوير )  بدنية–
صناعاتها وتخفيض أسعارها وإعفائها من كافة الرسوم الجمركية 

 . والضرائب

 الرابعة عشرةة ــــــــالتوصي
 توعية لألسرة في مجال الدعم النفسي والمساهمة في ندواتعمل 

  التدريب المنزلية الكشف المبكر عن اإلعاقات وتطبيق برامج

 الخامسة عشرةة ــــــــالتوصي
 أن تتبني الجامعات ومراكز البحوث وضع سياسة إعداد الكوادر 

 .الفنية المتخصصة للعمل في مجال الحد من اإلعاقة 

 السادسة عشرةة ــــــــالتوصي
التوسع في البعثات الداخلية والخارجية بما يضمن رفع مستوى  

 مجال التربية الخاصة ، واالستفادة من أداء العاملين في 

 
 رــــــــالمؤتم اتـــــــــــيـتوص

) التربيـة الخاصـــة بين الواقـع والمأمـول(   فى ختام مؤتمر
 بكلية التربية جامعة 2007 يوليو16 -15والمنعقد فى  الفترة من 

عدلى حسين محافظ القليوبية، / معالى المستشار: بنها،تحت رعاية 
ستاذ الدكتور حسام الدين العطار رئيس الجامعة، واالستاذ الدكتور واال

على شمس الدين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية 
البيئة؛ أوصى المشاركون بالمؤتمر بتوجيه عظيم الشكر واالمتنان الى 

سوزان مبارك حرم السيد رئيس الجمهورية ؛ وذلك / السيدة الفاضلة
ها فى خدمة ذوى االحتياجات الخاصة، وانتهى المشاركون تقديرا لجهود

فى المؤتمر الى عدد من التوصيات واتفقوا جميعا على اهمية تفعيلها 
وتطبيقها فى خدمة مجال التربية الخاصة؛ ولذلك ترفع اللجنة العلمية 
للمؤتمر تلك التوصيات واضعين كافة امكاناتنا البشرية تحت تصرف 

  .نا الحبيبةسيادتكم من أجل مصر

 ة األولى ــــــــالتوصي
تبنى وضع خطة إعالمية قومية مدروسة، وواعية ومستمرة لتعريف          

المجتمع بمشكلة اإلعاقة ومظاهرها، والتعرف على أعراضها المبكرة        
والعوامل المسببة لها وطرق الوقاية منها؛ وان تكون هذه الحملة نـواة            

 .  للمعاقينإلنشاء جهة متخصصة وإذاعة وقناة خاصة

 الثانيةة ــــــــالتوصي
 تشريع يجعل الفحص الطبي قبل الزواج إجباريـاً لمنـع           إصدار 

 . حاالت اإلعاقة الوراثية 

 الثالثةة ــــــــالتوصي
إنشاء تخصص لألوتيزم باإلضافة إلى تخصصات اإلعاقة السمعية 

بية واإلعاقة البصرية واإلعاقة العقلية بالدبلوم المهني شعبة التر
 .الخاصة وذلك بكليات التربية بمصر والوطن العربي

 ة الرابعةــــــــالتوصي
 إجراء بحوث ميدانية حول مقاييس واختبارات الكشف المبكر 

 . لمختلف اإلعاقات في المجتمع العربي

 : ة الخامسةــــــــالتوصي
يوصي المؤتمر وزارة التربية والتعليم والكليات الجامعية المعنية 

صة كليات التربية والطب بإدخال دراسات المعوقين ضمن وخا
 .مناهج هذه الكليات والمدارس بمستوياتها المختلفة 

 ة السادسةــــــــالتوصي
 توفير فصول أو وحدات مخصصة ألطفال األوتيزم  خاصة ممن          

 عقلية داخل منشآت التعلـيم العـام بمواصـفات          ليس لديهم إعاقة  
 .يحددها المتخصصون وبإشرافهم

 : ة السابعةــــــــالتوصي
التنويه على أقسام الصحة النفسية والتربية الخاصـة بالجامعـات          
المصرية والعربية إلى استخدام مصطلح األوتيزم بدال من مصطلح         

 .التوحد حيث توجد بينهما فروق داللية
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أخصائيي التربية الخاصة في مصر "يوصى المؤتمر بإنشاء رابطة 
، يناط بها عقد مؤتمرات دورية تعنى بذوى " والوطن العربي

أسرهم والمتعاملين معهم، وتكون الرابطة واالحتياجات الخاصة 
وذلك بمثابة هيئة جودة واعتماد ألخصائيي التربية الخاصة 
 .لتشجيع تكوين كوادر متخصصة في مجال التربية الخاصة

 وأخيرا الدعوة الى ميثاق عمل أخالقى للمشتغلين بمجال التربية الخاصة

    وتفضلوا بقبول فائق التقدير واإلحترام

  أشرف أمحد عبدالقادر.د.مقرر عام املؤمتر أ
أستاذ ورئيس قسم الصحة النفسية 

 حممـود عوض اهللا ســـامل .د.ر أ رئيس املؤمت
 عميد آلية الرتبية جامعة بنها

التطورات العلمية والثقافية في مجال تأهيل ذوي االحتياجات  
الخاصة مع تنظيم برامج تدريبية أثناء الخدمة بالتعاون مع 

يب على والعربية بحيث تشمل التدرالمنظمات الدولية واإلقليمية 
المهارات الخاصة بإعداد الطفل لحياة الكبار ومهارات التدريب 

 . المهني ، والتوسع في عقد الندوات والمؤتمرات 

 السابعة عشرةة ــــــــالتوصي
 التأكيد علي أن يكون اإلعالم عن األشخاص المعاقين جزءاً من 
سياسة اإلعالم العامة، وتشجيع إصدار المجالت والدوريات 

رات المتخصصة، وإنتاج البرامج اإلذاعية و التليفزيونية عن والنش
.   اإلعاقة واألشخاص المعاقين واالستفادة من قدرات البارزين منهم

 الثامنة عشرةة ــــــــالتوصي
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