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الهيئات المعنية بتأهيل االشخاص ذوي االعاقة وتعزيز الندوة القومية حول " 

 " التعاون بينها على المستوى القومي

 2010 حزيران  يو /وني  10 – 8 ، بيروت

 

 :م ــديـقـأوالً : ت

الجتماعية ( لخطه عمله لعام دارة الحماية افي اطار تنفيذ مكتب العمل العربي ) إ

وبالتعاون مع المنظمة العربية للمعوقين و برعاية معالي الشيخ بطرس حرب  ،2010

الهيئات المعنية "   تم عقد الندوة القومية حول وزير العمل في الجمهورية اللبنانية 

   ‘لقوميبتأهيل االشخاص ذوي االعاقة وتعزيز التعاون بينها على المستوى ا

النوث   اإلنتنا  رافإطندولنة عربينة يمولنون  13منن  مشاركا 56حضر الندوة  

فلسطين،  ، مان،سلطنة ع   سوريا،، السودانالبحرين، تونس، االمارات ،  ،األردنفي )

إلننم ممولننين عننن المنظمننة العربيننة  باإلضننافة، الننيمن( مصننر ،  قطننر، الكويننت، لبنننان،

االتحناد الندولي معة الدول العربية / القطنا  االجتمناعي ، االمانة العامة لجا للمعوقين ،

المكتنب التنفيننذو لنوزراع العمنل والشننتون االجتماعينة بنندول  لنقابنات العمنال العننرب ، 

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، 

يونيننو /  10 – 8خننثل الفتننرة مننن  بيننروت   -الكومننودورعقنندت الننندوة فنني فننند  

لتحقين  التنسني  والتكامنل بنين الهيتنات  الفتنرة هنذ في  عقدها، ويأتي  2010حزيران 

 حين تأهيلينة لششنخاص ذوو االعاقنة توفيرخندمات لالمعنية باالشخاص ذوو االعاقنة 

نشنناع المراكننز الشنناملة والمتخصصننة والنوعيننة الامننواال وتكنناليف باهظننة  ذلنن  تطلننبي

امكاننات  ملنهتحقند ال تممنا بذوو االحتياجات الخاصة من االطفنال  والمدارس الخاصة

الكويننر مننن النندول الناميننة ، وبننالر م مننن قيننام منظمننات المجتمننع المنندني بنندورها فنني 

مساعدة االنظمة الرسمية اال انهنا وبندورها تعناني منن العديند منن المعوقنات المالينة  و 

التنظيمية  و يرها التي تقف حناتث دون وصنول برامجهنا و نشنطتها للعندد الكنافي منن 

 ذوو االعاقة .  االشخاص

 عداد كبيرة من االشنخاص ذوو االعاقنة علنم المسنتو  د محدودة ور مام موا  و  ننا 

االمر الذو يتطلب مناقشنة األوضنا  الحالينة  ،  يحتاجون إلم خدمات ورعاية العربي 
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لمؤسسننات تأهيننل ورعايننة األشننخاص ذوو االعاقننة وبحنن  سننبل تنسنني  كافننة الجهننود 

 للوصننول إلننم  قصننم  اسننتفادة مننن المننوارد المتاحننة لتحقينن  العاملننة فنني هننذا المجننال

 والتمكين االقتصادو لثشخاص ذوو االعاقة .االندما  االجتماعم 

 ثانيا : أهداف الندوة :

 التعرف علم  نشطة الهيتات المعنية بتأهيل األشخاص ذوو االعاقة .  – 1

وجننه القصننور فنني الوقننوف علننم المشننكثت التنني تعنناني منهننا هننذ  الهيتننات و  – 2

 برامجها   . 

 التعرف علم كيفية تعزيز برامج و نشطة هيتات رعاية االشخاص ذوو االعاقة.    -3

مناقشننة سننبل توحينند جهننود هيتننات تأهيننل األشننخاص ذوو االعاقننة علننم المسننتو   -4

 القومي . 

ت وضع آليات التنسي  بين الهيتات الرسمية لتأهيل االشخاص ذوو االعاقة والهيتنا -5

 العاملة في اطار المجتمع المدني وطنياً وقومياً . 

 في تشغيل المعاقين في الدول العربية .  العربية العمل االطث  علم دور منظمة – 6

فنني احنندا  التنسنني  بننين هيتننات  االطننث  علننم دور المنظمننة العربيننة للمعننوقين – 7

 دول العربية  .المجتمع المدني المعنية بتأهيل االشخاص ذوو االعاقة في ال

 ثالثا : محاور الندوة 

 وضنننا  هيتنننات تأهينننل األشنننخاص ذوو االعاقنننة علنننم المسنننتو  العربننني    .1

 االهداف والمعوقات .

دور برامج التأهيل والتدريب المهني فني تحقين  الندمج االجتمناعي لششنخاص  .2

 ذوو االعاقة . 

 عاقة . التدابير الواجب اتخاذها لتفعيل برامج تأهيل االشخاص ذوو اال .3
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معايير العمل العربينة ودورهنا فني تشنغيل األشنخاص ذوو االعاقنة فني الندول  .4

 العربية . 

دور المنظمة العربية للمعوقين في تحقي  التنسي  بنين هيتنات المجتمنع المندني  .5

 المعنية  بتأهيل األشخاص ذوو االعاقة علم المستو  العربي . 

و االعاقننة ، وفنني مجننال نمنناذ  عربيننة ناجحننة فنني مجننال تأهيننل االشننخاص ذو .6

 التنسي  بين منظمات المجتمع المدني والهيتات الرسمية 

 رابعاً : حفل االفتتاح : 

يونينو  8لوثوناع منن صنباح ينوم ا التاسنعة والنصنفبد  حفل االفتتاح فني السناعة 

 فااي الهمهوريااة اللبنانيااة العماال معااالي الشاايط /بحاارو حاارب وزيااربحضننور  2010

 لتالية   واشتمل علم الكلمات ا

منظمنة  لقاها الدكتور / عمناد الندين شناكر رتنيس ال المنظمة العربية للمعوقينكلمة  -1

شرا  المعاقين انفسهم فني كنل منا يتنناول العربية للمعوقين تناول خثلها ضرورة ا

 القضايا الخاصة باالشخاص ذوو االعاقة في مرحلة التشريع  و التطبي  .

العامننة لجامعننة النندول العربيننة  لقاهننا النندكتور /  كلمننة القطننا  االجتمنناعي باالمانننة -2

ر فننت  نننيم رتننيس قسننم االعاقننة واعننادة التأهيننل . تننناول خثلهننا مظنناهر اهتمننام 

الجامعة العربينة بقضنية االعاقنة  المتمولنة فني متابعنة تنفينذ مقنررات العقند العربني 

  يل اتفاقية االشخاص ذوو االعاقة .للمعوقين وآليات تفع

/ خليننل  بننو خرمننة منندير ادارة الحمايننة  األسننتاذ  لقاهنناالعمننل العربيننة منظمننة كلمننة  -3

 حمنند محمنند لقمننان المنندير العننام رحننب فيهننا  سننتاذعننالي األماالجتماعينة  نيابننة عننن 

بننالوفود العربيننة والمشنناركين وننم تعننرل لثسننباب المتعننددة لثعاقننة ودور منظمننة 

 .ي معالجة كل سبب من هذ  االسباب العمل العربية ف

الشننيخ بطننرس حننرب رحننب فيهننا  العمننل بالجمهوريننة اللبنانيننةوزيننر معننالي كلمننة   -4

بننالوفود العربيننة فنني لبنننان وتننناول فيهننا حقننو  المعنناقين التنني اقرتهننا التشننريعات 

الوطنية في لبنان ودور المجتمع باسر  فني تفعينل هنذ  القنوانين ، والخطنوات التني 

امج تمكينية للمعنوقين والعمنل علنم رفنع اتخذتها وزارة العمل اللبنانية في اعداد بر

خنثل كفاعاتهم ، كما اعلن معاليه عن انعقاد  نشطة قومية هامنة علنم  رل لبننان 

 2011 / آذار منارس (38)الفترة القادمة وهي   مؤتمر العمل العربي في دورتنه 
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فننني شنننهر منننايو / آينننار  للجمعينننة العربينننة للضنننمان االجتمنناعي المننؤتمر االولو، 

كد معاليه علم تناول قضية االعاقة من كافة جوانبها خثل تل  االنشنطة و  2011

   القومية الهامة .  

 خامسا ً: سير أعمال الندوة : 

 اليوم االول : 

االسااتاذة / ههاادة أبااو خلياال المااديرة العامااة فيهننا  ت  تحنندو هلسااة العماال االولااى

ني المعنيننة بتأهيننل  وضننا  هيتننات المجتمننع المنندحننول  للمنظمااة العربيااة للمعااوقين 

االشخاص ذوو االعاقة علم المستو  العربي وما تقدمه منن بنرامج ومنا يقابنل عملهنا 

 . من معوقات 

عماااد الاادين شاااكر رئاايو المنظمااة الاادكتور / وتننناول فيهننا  لساة العماال الثانيااةه

دور المنظمة في تحقي  التنسي  بين هيتات المجتمع المندني المعنينة  العربية للمعوقين 

  تأهيل االشخاص ذوو االعاقة علم المستو  العربي . ب

هلسات اليوم االول الدكتورة / آمنه السويدي عضو لهنة الرصد الدولياة ترأو 

  . التفاقية حقوق االشخاص ذوي االعاقة باالمم المتحدة

  :   اليوم الثاني

لبنرامج التأهينل الدكتور / السيد همعاة السايد  عرل فيها  ة :ثهلسة العمل الثال

والتنندريب المهننني التنني تقنندمها هيتننات رعايننة االشننخاص ذوو االعاقننة ودورهننا فنني 

  .  تحقي  الدمج االجتماعي لثشخاص ذوو االعاقة 

عنن التندابير الواجنب  الادكتور / ناواف كباارة  تحند  فيهنا  هلسة العمل الرابعاة

االعاقنة لتحقين  التمكنين اتخاذها من اجل تفعيل تلن  البنرامج المقدمنة لششنخاص ذوو 

 .االجتماعي واالقتصادو لهم 

عنن العقند العربني   غنايم  رأفاتالادكتور /   تحند  فيهنا  هلسة العمال الخامساة

وآليننات  تنفيننذ هننذا العقنند  الننذو  رسننته الجامعننة العربيننة  2013 – 2004للمعننوقين 

د العربننني ف العقنننودور الجامعنننة العربينننة فننني نتابعنننة التقننندم المحنننرز فننني تنفينننذ  هننندا

 للمعوقين. 

محمااود علااي حااافظ ماادير ادارة  الساايد / هلسااات اليااوم الثااانيتاارأو أعمااال  

الشاائون االهتماعيااة بالمكتااب التنفيااذي لااوزرال العماال والشاائون االهتماعيااة باادول 

  مهلو التعاون لدول الخليج العربية . 
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 :   اليوم الثالث

منندير ادارة  يننل  بننو خرمننة/ خل األسننتاذ خثلهننا تننناول   هلسااة العماال السادسااة

معايير العمل العربية التي  بمنظمة العمل العربية ، الحماية االجتماعية وعثقات العمل

تناولنننت قضنننية االعاقنننة ودور المنظمنننة فننني التطنننوير التشنننريعي للتشنننريعات الوطنينننة 

/ رانيننا فننارو   األسننتاذة يننة التنني تتعامننل مننع قضننية االعاقننة ، وننم قامننت خثلهننا العرب

س وحدة المر ة والفتات الخاصة بمنظمة العمل العربينة بعنرل لندور المنظمنة فني رتي

معالجة مشكلة االعاقة واالنشطة التي قامت بها في سنبيل ذلن   تشنريعيا  و اعثمينا  و 

 توعويا.

فني  عنرل تجنارب الندول العربينة    تم خثل هذ  الجلسنة هلسة العمل السابعة

 تالي كال مجال تأهيل وتشغيل المعوقين

 ) ممولة وزارة العمل (  نزهة شليطا /  السيدة -. لبنان1

 الهرمودو احمد رشيد السيد /  –اإلمارات العربية المتحدة .2

 رضا سعيد  الدكتورة /   -السودان.3

 احمد الحميد / الدكتور  -سوريا.4

 ) االتحاد العربي للمكفوفين(خالد النعيمي /الدكتور -قطر.5

 ) من منظمات المجتمع المدني (  ريتا مرهج وصباح مراد /  نالسيدتا  -لبنان.6

 عومان الصلوو /  السيد -اليمن.7

 رويدا ذياب/ السيدة  -. فلسطين8

 األنسه / ابتسام منصور .  –. مصر  9

 ير العام لالدارة العامة للبرامجالمدترأو هلسات اليوم الثالث الدكتورة / رضا علي سعيد 

نائب رئيس اللجنة الوطنية للرصد  لرعاية االجتماعية وشئون المرأة والطفلاالجتماعية بوزارة ا

 .والمتابعة العمال االعاقة بالسودان

وبعد عرل  ورا  العمل واالستما  إلم مداخثت ومناقشات الحضنور المتمينز 

    تم التوصل إلى اقرار التوصيات التالية

 

 :دعوة الدول العربية إلى

ني توجيه واالشراف على برامج وسياسات التدريب المهتكثيف جهودها في ال ـ .1

التي تتفق وقدراتهم واحتياجاتهم الكتساب  الموجه لألشخاص ذوي اإلعاقة

 على العمل الالئق والمناسب لهم. المهارات التي تمكنهم من المنافسة في الحصول 
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في  لألشخاص ذوي اإلعاقةتعزيز الجهود العربية الرامية الدماج العمل على   .2

العمل ومختلف أنشطة الحياة . والسعي لتوحيد هذه الجهود عبر مؤسسات وطنية 

 وقومية تحقق الترابط والتكامل في الجهود واالهداف . 

 

لألشخاص والمعايير العربية والدولية الخاصة لتنسجم  تفعيل التشريعات الوطنية  .3

كامها حتى تحقق وتحقيق الضمان السليم لتطبيقها والعمل وفق اح ذوي اإلعاقة 

 اهدافها في ضمان حقوق هذه الفئة واندماج افرادها في المجتمع . 

 

تباره دعوة أطراف االنتاج الثالث في الدول العربية االهتمام بتشغيل المعوقين واع .4

 – 2010للعقد العربي للتشغيل  كيز على هذا الحق من خالل الترويجوالتر لهمحق 

2020  . 

 

 األشخاص  بتدريب التدريب المهني على أقسام خاصة مراكزالعمل على شمول  .5

ربط التدريب والتأهيل بواقع احتياجات سوق  وفقا لنوع االعاقة و اإلعاقةذوي 

تدريب والعدد واآلالت المستخدمة له من حيث بيئة ال ومواكبتهالعمل المحلي 

 وقدرة االشخاص ذوي االعاقة . 

 

والعمل على إزالة أي عوائق أو  1993لعام  17االلتزام باتفاقية العمل العربية رقم  .6

حواجز مادية أو معمارية يمكن أن تؤثر على حرية الحركة واالنتقال من و إلى 

 مكان العمل أو التدريب تمكينا لالشخاص ذوي االعاقة من العمل . 

 

التأكيد على قيام االعالم بدور ايجابي في تغيير نظرة المجتمع السلبية إلى نظرة  .7

ة لقدرات األشخاص ذوي االعاقة حتى نؤمن حقهم في العمل واالندماج في ايجابي

 المجتمع . 

االتفاقية الدولية لحقوق الدول العربية التي لم تصادق على االتفاقية العربية ودعوة  .8

والعمل على تكييف قوانينها الوطنية  المصادقة عليهااالشخاص ذوي االعاقة ، 

 .ما يتالءم مع أحكامهاب الشخاص ذوي اإلعاقةالخاصة با

دعوة وزارات العمل في الدول العربية لتوجيه مكاتب التشغيل وأجهزة تفتيش  .9

ذوي االعاقة والتأكد من االشخاص العمل فيها ، العطاء أولوية لقضية تشغيل 

حسن تطبيق التشريعات الوطنية في هذا المجال ، وايجاد حوافز وتسهيالت 

 يستخدمون أعداداً أكبر من ذوي االعاقة .  واعفاءات الصحاب االعمال الذين

تدريب وتأهيل االعمال في الدول العربية  لدعم دعوة منظمات أصحاب  .10

ذوي االعاقة وتمكينهم من ممارسة حقهم في العمل المأجور أو لحسابهم األشخاص 

 الخاص في المشاريع الصغرى وتشجيع اقامة التعاونيات التي تخدم مصالحهم . 
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 األشخاص لتبني قضايا ومطالب في الدول العربية  العمال دعوة منظمات .11

ذوي االعاقة وتشجيع اندماجهم في النقابات ومنظمات المجتمع المدني وتخصيص 

 .  مع احتياجاتهمجزء من الخدمات االجتماعية تتناسب 

إشراك مؤسسات المجتمع المدني الخاصة باالعاقة في صياغة التشريعات  .12

 الهيئاتتستهدفهم وتشجيع اقامة  راتيجيات التيووضع السياسات واالست

 .  والمؤسسات التي تمثلهم

ادانة القرصنة االسرائيلية على قافلة الحرية وسرقة المعدات واألجهزة   .13

الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة في غزة، من ضحايا االعتداءات االسرائيلية 

ار ظالم استمر اكثر من المتكررة على المواطنين األبرياء الذين يعانوا اثار حص

 اربع سنوات.

 وفي الختام : 

لمعننالي الشننيخ بطننرس حننرب وزيننر العمننل فنني  توجننه المشنناركون فنني الننندوة

 الجمهورية اللبنانية بالشكر والتقندير لرعايتنه الكريمنة العمنال النندوة والشنكر والتقندير 

ينة بمكتنب العمنل الحماينة االجتماع إدارةلمعالي مدير عام منظمة العمل العربية و سرة 

 العربي علم جهودهم المتميزة في متابعة القضايا المتعلقة بالفتات الخاصة في المجتمع

منع  مننل وللمنظمنة العربينة للمعننوقين علنم الجهنود المبذولننة فني االسنتقبال والتنظننيم  ، 

تكنرار هنذا النشناط ليشنمل  نشنطة  خنر  تتعلن  بنذوو االحتياجنات الخاصنة ، وتووينن  

 منظمات والهيتات العربية المعنية بذوو االحتياجات الخاصة . العثقة بال

 الندوة أعمالوعلى ذلك اختتمت 

 2010/  6/  10 :  بيروت
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