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  التقریر الختامى
  للندوة القومية حول

  "إدماج المعاقين فى العمل والحمایة المطلوبة لذلك " 
    ))2006 / 4 / 20  -  18, القاهرة ((  

  

  القومية حول الندوة
  "إدماج المعاقين فى العمل والحمایة المطلوبة لذلك" 

  التى تنظمها منظمة العمل العربية بالتعاون مع 
  اتحاد هيئات رعایة الفئات الخاصة والمعوقين

  بجمهوریة مصر العربية
  ) هـ1427 ربيع أول 22-20(نيسان م  /  ابریل 20 – 18فى المدة من 
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منظمة العمل العربية وبالتعاون مع اتحاد هيئات رعاية الفئات الخاصة           بدعوة من    -1
اقين  ة  والمع صر العربي ة م ى جمهوري دت , ف ول انعق ة ح دوة القومي اج " الن إدم

رة من     خالل   ,  فى القاهرة    "المعاقين فى العمل والحمایة المطلوبة لذلك         18الفت
   .2006نيسان /  أبريل20إلى 

موضوع إدماج المعاقين فى العمل والعناصر الفنية المرتبطة به من     ناقشت الندوة    -2
 :على النحو التالى ءت خالل عدد من المحاور جا

  .عاقة فى الدول العربية حجم مشكلة اإل -

 . والتدريب للمعاقين فى الدول العربية التأهيلاحتياجات برامج  -

 .التكنولوجيا الحديثة ودورها فى إدماج المعاقين فى العمل  -

 .توفير الحماية التشريعية ودورها فى دمج المعاق فى العمل  -

 .لشاملة لحماية ودعم حقوق المعاقين فى العمل مشروع االتفاقية الدولية ا -

ة          -3 اقين فى العمل والمحاور المكون اج المع شة موضوع إدم دوة من مناق هدفت الن
 :للتوصل إلى ما يلى , لعناصره الفنية 

بها                  - اقين ومدى تناس دريب المع ل وت ات المتاحة لتأهي التعرف على حجم اإلمكان
  .عاما بعد عام  ,  المتزايدةمع أعدادهم

ا    - اقين وأثره يط بالمع ى تح ة الت ة واالجتماعي رصد الظروف واألوضاع البيئي
 .تهميشهم داخل مجتمعاتهم المحلية  ودورها فى أعدادهمعلى زيادة 

ؤهلين      - اقين الم اج المع شريعية إلدم ة الت د التغطي ة   , رص ة اإلنتاجي ى العملي ف
سا             ة بم شروط الكفيل ه وال ى   وضمان استمرارهم فى عملهم والترقى في عدتهم عل

 .اإلندماج فى بيئتهم المحلية 

ة   - ة والمتاح ول الممكن دائل والحل راح الب وفير , اقت ى لت اقين ف ل للمع فرص عم
ة              ورش المحمي م وال المؤسسات اإلنتاجية أو فى التعاونيات اإلنتاجية الخاصة به

 .على إقامة أنشطة اقتصادية خاصة بهم أو مساعدتهم 
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ة         الندوة ممثلون   شارك فى أعمال     -4 شئون االجتماعي عن عدد من وزارات العمل وال
ال          ال والعم ون عن بعض منظمات أصحاب األعم فى الدول العربية وآذلك ممثل
 .باإلضافة إلى عدد من ممثلى المنظمات العربية والدولية المعنية بشئون المعاقين            

 ) .مرفق قائمة بأسماء المشارآين فى الندوة ( 

ا عب  الندوة برنامج   نفذت   -5 سات عمل باإلضافة     ر عمله ى  سبع جل ة   إل سة افتتاحي جل
وجلسة ختامية أقرت خاللها مجموعة التوصيات التى توصلت إليها وقد جاء سير             

 :أعمال الندوة على النحو التالى 

  :الجلسة االفتتاحية -6

ا  ة أعماله سة االفتتاحي تهلت الجل سيداس ة ال ب / بكلم ود نائ ده محم ى عب عل
ة     ات رعایة الفئات الخاصة   رئيس مجلس إدارة اتحاد هيئ      بجمهورية مصر العربي

دوة    ال الن ى أعم شارآين ف سادة الم سيدات وال ا بال ى رحب خالله دم , والت ا تق آم
ا الفرص ة إلتاحته ة العمل العربي شكر لمنظم ا من أجل ةبال اون معه اد للتع  لالتح

دا ع          , أعمال هذا اللقاء    تفعيل   دوة مؤآ ى أن   وقد أشاد سيادته باختيار موضوع الن ل
والزالت محل اهتمام األوساط العاملة بمجال       قضية دمج المعاقين فى العمل آانت       

  .المعوقين فى جميع انحاء العالم 

ذها خالل              آما استعرض سيادته خالل آلمته األنشطة التى يزمع االتحاد تنفي
دمات  ع خ ة مجم صوص إقام ه الخ ى وج ة وعل رة القادم ة الفت ة نموذجي تأهيلي

ه           وأآاديمية تعل  يم وتوجي ة وتعل ة بمجال رعاي وادر العامل دريب الك ة إلعداد وت يمي
  .المعوقين 

ة     ك آلم ى ذل دآتور  تل الى ال ام لمنظمة العمل     / مع دیر الع در الم راهيم قوی إب
شارآين             العربية   سادة الم سيدات وال والتى بدأها بتوجيه آلمات الشكر والترحاب لل

ار  قين فى الوطن العربى هى      فى أعمال الندوة حيث أشار إلى أن أزمة المعا         االفتق
ى زة  إل ود األجه ضافر جه ب ت ذى يتطل ر ال و األم اقين وه ع المع ل م ة التعام  ثقاف

شريعات                 ى أن الت دا عل ة مؤآ ذه الثقاف شر ه التنفيذية فى دولنا العربية للعمل على ن
العربية قد أنصفت بالفعل هذه الشريحة من السكان وعالجت األغلبية العظمى من              

وهو  , يع  جهود المجتمع لألسف لم تكن على نفس مستوى التشر        إال أن   , ا  قضاياه
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س     ن أن نلم ذى يمك ر ال ع    األم ا للواق الل متابعتن ن خ ذه   , ه م ب ه ث أن أغل حي
  .التشريعات لم يتم ترجمتها إلى برامج وخطط عملية تنفذ على أرض الواقع 

ة         ل العربي ة العم ام منظم ى اهتم ه عل د معالي ه أآ ام آلمت ى خت ضية وف  بق
وعلى أنه سيتم رفع التوصيات الختامية ألعمال هذه الندوة إلى أطراف      , المعاقين  

  .اإلنتاج الثالثة فى الدول العربية للعمل على وضعها قيد التنفيذ 

  : والمقرر انتخاب هيئة رئاسة الندوة

  :فى بداية االجتماع تم انتخاب هيئة رئاسة الندوة والمقرر على النحو التالى 

  البحرين    منيرة بنت هندى/ األستاذة  : وم األولــالي -

  السعودية  محمد إبراهيم جالل/ األستاذ  : الثانـىاليوم  -

  اإلمارات  أحمد عثمان العمودى/ األستاذ  : الثالثاليوم  -

  مصر  محمد مصطفى هانم/ األستاذة  : المـقــــــرر -

  :جلسات العمل -7

ا   , الندوة سبع جلسات عمل      عقدت     ا        ناقشت خالله ة له  أوراق العمل المقدم
ة حيث            , الخبراء  من قبل السادة     باإلضافة إلى استعراض بعض التجارب القطري

  : فعالياتها على النحو التالى جاءت

ى  • سة العمل األول ة , جل شت ورق ى ناق م العمل الت تاذ يوسف هاش دمها األس ق
ة          أمين  , إمام ة مصر العربي ذى    ,عام اتحاد هيئات رعاية المعاقين بجمهوري  ال

اليب    ائل واألس ى والوس وطن العرب ة فى ال شكلة اإلعاق ه حجم م تناولت ورقت
  .آما ونوعا , الالزمة للتوصل إلى تحديدها فى أصدق صورة ممكنة 

, ناقشت ورقة العمل التى قدمها األستاذ سيد جمعة السيد          , جلسة العمل الثانية     •
اتحاد هيئات رعاية   هيل ذوى اإلعاقة وعضو مجلس إدارة       استشارى وخبير تأ  

ة   صر العربي ة م اقين بجمهوري رامج   , المع ات ب ه احتياج ت ورقت ذى تناول ال
ا              التأهيل والتدريب المهنى للمعاقين فى البلدان العربية والتى استعرض خالله
ذه        ه ه ذى تواجه نقص ال دريبا وال أهيال وت اقين ت ة المع الى لرعاي ع الح الواق
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ة للتغل     ات المطلوب ة واإلمكان ة       العملي صبح عملي ى ت نقص آ ذا ال ى ه ب عل
 .الرعاية فى حدها المقبول 

ة     , جلسة العمل الثالثة     • ان            ناقشت ورق دآتور عثم دمها األستاذ ال العمل التى ق
اهرة     أستاذ الصحة النفسية وصحة الب    , لبيب فراج    ة بالق , يئة بالجامعة األمريكي

ا فى إد           اقين    الذى تناولت ورقته موضوع التكنولوجيا الحديثة ودوره اج المع م
فى العمل والتى تضمنت الوسائل الحديثة للتعامل اإلنسانى المباشر مع المعاق           
ساعدة         ات الم ة للمعين ستحدثات التكنولوجي ت الم م تناول ا األول ث ى جزءه ف

ه         ممكن عن النقص    للمعاق لتعويضه إلى أآبر حد       ه فى إمكانات انى من الذى يع
سية  ة الح سدية أو الحرآي ة  , أو الج ى العملي دماج ف ى اإلن ساعدته ف دا لم تمهي

 .اإلنتاجية 

سة  • ة  جل ل الرابع ل  , العم ة العم شت ورق ده    ناق ى عب تاذ عل دمها األس ى ق الت
اد            خبير, محمود   يس مجلس إدارة اتح اقين ونائب رئ اعى للمع  التأهيل االجتم

ة     صر العربي ة م ى جمهوري اقين ف ة المع ات رعاي ه  ا, هيئ ت ورقت ذى تناول ل
واالتفاقيات الدولية والعربية التى عالجت مباشرة       استعراضا تاريخيا للمواثيق    

وصوال إلى التعريف    , القضايا المتعلقة بحقوق المعاقين     أو فى بعض جوانبها     
شريعات        وائح والت ب الل م بموج ة له سيرات الممنوح ازات والتي باالمتي

ى تواجه تطبي  والمشكالت والصعوبات   ى    الت ة للتوصل إل ول الممكن ا والحل قه
 .ضمان وآفالة حقوق المعاقين 

سة  • سة العمل الخام ة العمل , جل ل منظم دمها ممث ى ق ة العمل الت ناقشت ورق
شريعية        العربية والتى تناولت دور منظمة العمل ال       ة الت وفير الحماي عربية فى ت

ام التى تضمنتها االتفا       ة   إلدماج المعاقين فى العمل فى ضوء األحك ة العربي قي
م  سنة  ) 17( رق شان 1993ل ية      ب ذلك التوص اقين وآ شغيل المع ل وت تأهي

 .بشأن نفس الموضوع ) 7(العربية رقم 

سادسة      • د                , جلسة العمل ال دآتور عب تاذ ال دمها األس ة العمل التى ق ناقشت ورق
اقين وعضو مجلس  شئون المع دة ل م المتح شار األم ال مست د يوسف آم الحمي

الذى تناولت   , ات رعاية المعاقين فى جمهورية مصر العربية        إدارة اتحاد هيئ  
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وق                  ة ودعم حق ة حول حماي شاملة والمتكامل ة ال ورقته مشروع االتفاقية الدولي
رامتهم   اقين وآ شروع      , المع ة لم واد المكون ه الم ى ورقت تعرض ف ث اس حي

واد      ادة   , االتفاقية واآلراء التى أبداها الخبراء بشأن هذه الم ادة م أن   عل. م ا ب م
الخبير مقدم الورقة آان عضو الوفد المصرى لتقديم رؤية مصر حول             / السيد

 .هذه االتفاقية 

ناقشت عددا من العروض القطرية التى جاءت لتوضح         , جلسة العمل السابعة     •
دريبهم      اهيلهم وت ث ت ن حي ة م دول العربي ض ال ى بع اقين ف اع المع أوض

لالندماج فى العملية اإلنتاجية ومن      واإلمكانات المتاحة أمامهم من أجل التأهل       
  .ثم اندماجهم ضمن هياآل بيئتهم الطبيعية 

  :الجلسة الختامية -8

ام  ى خت ا ف ضمنا    , أعماله ا مت امى ألعماله ر الخت دوة التقري استعرضت الن
  :التوصيات التى توصلت إلقرارها والتى جاءت على النحو التالى 

  :فى المجال التشریعى ** 

دول العرب )1( وة ال ة دع م ي ة رق ة العربي ى االتفاقي صديق عل ام  ) 17( للت  1993لع
شغيل     ق بت ا يتعل ا فيم شريعا نموذجي د ت ى تع اقين والت شغيل المع ل وت شان تأهي ب

  .المعاقين 

شغيل               دعوة الدول    )2( ضايا ت الج ق ى يع العربية التى لم تصدر حتى االن تشريع وطن
ة األخرى ال      المعاقين لالستفادة من تجارب        دول العربي ذا المجال        ال ناجحة فى ه

ة   سترشدة باالتفاقي صوص م ذا الخ ة به شريعات وطني دار ت ى إص ل عل والعم
 . بشان تاهيل وتشغيل المعاقين 1993لعام ) 17(العربية رقم 

ق          )3( ة تطبي بة لمراقب ات المناس اد اآللي ى إيج ل عل ة للعم ات العربي وة الحكوم دع
ام         شكل ع اقين     وذات العمل ب   وتفعيل التشريعات االجتماعية ب شغيل المع ل وت تأهي

 .بشكل خاص 

رويج      )4( دعوة الوزارات المعنية بالدول العربية لبذل المزيد من الجهود فى إطار الت
وقين    اط المع ين أوس دة ب ة الموح ة الدولي شروع االتفاقي وطنى عن م الم ال واإلع
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دولى            ام ال والوزارات والهيئات والمؤسسات ذات العالقة لتأآيد استمرارية االهتم
  .وحمايتهم وتعزيز حقوقهم عوقين بالم

   :اإلحصائىفى المجال ** 

ة فى مجاالت                )1( دان العربي التأآيد على ضرورة تعزيز القدرات اإلحصائية فى البل
ات    جمع وإنتاج    دريب         ونشر بيان ذلك وت الزم ل ل ال وفير التموي ة وخاصة ت اإلعاق

دولى ال                   اهيم التصنيف ال ى مف حديث  عدد من المختصين فى مجال اإلحصاء عل
نظم   ل ت ة وورش عم يم دورات تدريبي ق تنظ وطنى وعن طري ستوى ال ى الم عل

  .والقومى 

سكان والمسوحات     تعدادحث الدول العربية على استخدام التصنيف الدولى فى          )2(  ال
اره          الوطنية المرتقبة وفق أحدث تصنيف         ة باعتب ة الصحة العالمي وضعته منظم

وذلك بهدف اعتماد تعاريف    , ها  إطارا لجمع إحصاءات اإلعاقة ومعالجتها ونشر     
ى الصعيدين                  ات عل ة البيان ة مقارن سهيل إمكاني موحدة ومصطلحات حيادية مع ت

 .الوطنى والقومى والدولى 

   :التدریب المهنىفى مجال ** 

اد         - ة          دعوة الدول العربية للعمل على إيج ة المطلوب ات المناسبة لتحقيق المواءم اآللي
دريب المه  رامج الت ات ب ين مخرج ى   ب د عل ع التأآي ل م وق العم ات س ى واحتياج ن
ذوى            أهمية الترآيز على مرحلة اإلعداد       ل المهنى الزراعى ل المهنى خاصة التأهي

ة                  االحتياجات الخاصة الذين يعيشون فى الريف وتعمل أسرهم فى الزراعة وتربي
  .الطيور والحيوانات الداجنة 

   :اإلعــالمفى المجال ** 

ؤسسات المجتمع المدنى بالدول العربية للعمل على تبنى        حث األجهزة اإلعالمية وم    -
اقين                    قضايا   ة التعامل مع المع شر ثقاف ود فى سبيل ن اإلعاقة ولبذل المزيد من الجه

ى                   وق ذوى االحتياجات الخاصة فى الحصول عل ة بحق وتوعية المجتمعات العربي
ا       ى حي الى ف بة وبالت شغيل المناس دريب والت ل والت يم والتأهي رص التعل سانية ف ة إن

  .آريمة 
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   :التوصيــــات العامــــة** 

دول      - ى ال ال ف ات أصحاب األعم ع منظم سيق م ة بالتن ل العربي ة العم وة منظم دع
ة           ون الفرص ذين يتيح ال ال حاب األعم ريم أص ة تك رة أهمي رويج لفك ة للت العربي

راه آل دول        ا ت ة الستثمار قدرات وطاقات المعاقين المؤهلين تكريما أدبيا أو وفق م
 .مناسبا لظروفها االقتصادية والسعى للحصول على إعفاءات ضريبية 

ؤتمرات          - وقين للمشارآة فى الم ات المع دعوة الدول العربية إلتاحة المجال أمام هيئ
 .والندوات التى تناقش قضاياهم 

ل   - املين بمكتب العم ة والع ل العربي ة العم ام منظم دير ع دير لم شكر والتق ه ال توجي
ى االه    وقين والتمنى             العربى عل ل المع ة وتأهي ضايا رعاي دائم والمتواصل بق ام ال تم

  .عليها بمزيد من األنشطة والمشاريع الخاصة بتشغيل المعوقين 

  

  

*  *  *  

  
  رشــا

 محمد/ ط


