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 تقديم :   

 

من العوامل االساسية لتحقيق التنمية  تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأةيعتبر 

اكثر أكبر وصعوبات  النساء ذوات االعاقة يواجهن ظلمًاوحيث أن والمستدامة الشاملة 

ويتعرضن لعوائق شديدة في الحصول على خدمات التعليم والوصول إلى فرص العمل 

يجعلهن النساء والفتيات من ذوات االعاقة إلى تمييز مزدوج  مما يؤدي إلى تعرضوالتوظيف 

، مما يستوجب تسليط الضوء بشكل اكبر على الستغالل الهمال وسوء المعاملة والأشد عرضة 

 هذه الفئة من النساء . 

والتي صادقت عليها اغلب واالتفاقيات العربية والدولية المعايير وبالرغم من ان كافة 

الدول العربية بل وقطعت شوطًا  نحو تطوير تشريعاتها بما يتواكب مع تلك المعايير والتي 

عاقة وتحقيق تمتعهن على قدم المساواة ذوات اال رة تمكين النساء على ضروتؤكد في مجملها 

إلى يشير مع الجميع بكافة حقوق االنسان واتاحة فرص المشاركة في التنمية ، إال ان الواقع 

امرأة من ذوات االعاقة لالصابة كل دقيقة أثناء العمل ومعظمهن ال ينتبه  30تعرض أكثر من 

تغيير الموقف المجتمعي من أي ظاهرة د من االمثلة التي تؤكد إن ، ومثل ذلك العديإليهن أحد 

، وانه وسيلة  من بين العديد من الوسائل التي يجب اعتمادها لتحقيق  ال يتحقق بالقانون وحده

 التغيير المطلوب . 

لفتيات من لللنساء وتعزيز بناء القدرات منظمة العمل العربية بضرورة في إطار ايمان و

قة لتمكينهن من خالل ادماجهن في كافة مناحي الحياة االقتصادية واالجتماعية ذوات االعا

 . والسياسية بشكل متساو مع كافة شرائح المجتمع 

ارتات المنظمة عقد هذه الندوة بمشاركة الجهات المعنية بقضايا االشخاص  من هنا

لضمان ادماج قضايا ذوي االعاقة كذلك ممثلي أطراف االنتاج والمنظمات النسائية العربية 

التي تتعلق بالتمكين النساء ذوات االعاقة في كافة برامج المنظمات النسائية العربية 

 والمشاركة في كافة عمليات التنمية االقتصادية واالجتماعية . 
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 :  الندوة أهداف  

 

ة رفع الوعي المجتمعي بقضايا النساء ذوات االعاقة وادماجها كجزء من الحركة النسائي .1

 العربية . 

التعرف على  الوضعع القعانوني الحقعوقي للنسعاء ذوات االعاقعة فعي التشعريعات الوطنيعة          .2

 واالتفاقيات العربية والدولية المعنية بالمرأة . 

الوقوف على االستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تحقيق التمكين االقتصادي للنساء ذوات  .3

 لية التنمية الشاملة المستدامة . االعاقة وتعزيز دورهن كشريك أساسي في عم

مناقشععة كيفيععة الحععد مععن العنععف والتمييععز الععذي تتعععرض لععه النسععاء والفتيععات مععن ذوات      .4

 االعاقة في سوق العمل . 

التععرف علععى كيفيعة تطععوير دور االعععالم فعي  ترسععيل المفهععوم الحقعوقي بقضععايا النسععاء      .5

 ذوات االعاقة لتحقيق االدماج والمساواة داخل المجتمع . 

 

 :  الندوة محاور  

 النساء ذوات االعاقة في التشريعات الوطنية واالتفاقيات العربية والدولية الخاصة بالمرأة .  .1

 يات الوطنية الخاصة بتحقيق التمكين االقتصادي للنساء ذوات االعاقة . االستراتيجيات واآلل .2

 آليات الحد من العنف والتمييز ضد النساء ذوات االعاقة .  .3

  دور االعالم في نشر المفهوم الحقوقي بقضايا النساء ذوات االعاقة .  .4

  لمعنية بالمرأةالجهود العربية الدماج قضايا النساء ذوات االعاقة ضمن برامج المنظمات ا .5

 المخاطر المهنية على النساء ذوات االعاقة في سوق العمل .  .6

 دور المجتمع المدني في تفعيل حقوق النساء ذوات االعاقة .  .7

 . دور منظمة العمل العربية في تفعيل حقوق المرأة في سوق العمل  .8
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 : الجهات المدعوة للمشاركة 

 وزارات العمل في الدول العربية .  -

 نظمات أصحاب األعمال في الدول العربية .م -

 منظمات العمال في الدول العربية  .  -

 عضوات لجنة شئون عمل المراة العربية .  -

 االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية . -

 االتحاد الدولى لنقابات العمال العرب . -

 .لمرأة ااألمانة العامة لجامعة الدول العربية /إدارة  -

 لالشخاص ذوي االعاقة . المنظمة العربية  -

 منظمة العمل الدولية. -

 .  هيئة االمم المتحدة للمرأة -

 برنامج الخليج العربي للتنمية ) أجفند (  -

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي -

 منظمة الصحة العالمية -

 االسكوا  -

 

 : الجوانب اإلدارية والمالية  -

للسعر الخاص وفقا ماريتيم جولي فيل ) خليج نعمة ( ى فندق تكون اإلقامة واالجتماعات ف -

 المشاركين والمشاركات فى أعمال الندوة و هو كما يلي :بالسادة 

 الضرائب والخدمة .االفطار وشاملة  دوالر  58 غرفة مفــــردة : -

 الضرائب والخدمة .االفطار و دوالر شاملة   63:  غرفة مزدوجة  -

 ها الجهات التى يمثلها السادة المشاركين.تذاكر السفر تتحمل 
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 تأشيرة الدخول 

يرجى الحصول على تأشيرة الدخول للمشاركين من الدول التى يحتاج مواطنيهعا لتأشعيرة    -

وفى حالة وجعود أيعة صععوبة يرجعى مخاطبعة منظمعة       جمهورية مصر العربية دخول إلى 

ول علععى تأشععيرة العععدخول   لحصعع العمععل العربيععة قبععل موعععد انعقععاد النععدوة بوقععت كععاف ل        

 المصرية .  لألراضى

 

 المراسالت وتأكيد المشاركة :

يتجعععاوز لعمعععل العربيعععة فعععى موععععد الترسعععل العععردود بشعععأن تأكيعععد المشعععاركة إلعععى منظمعععة ا 

 على العنوان التالى :   20/11/2015
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