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 تقديم  : وال أ

 

اتساقًا مع  و العربية ،  بقضايا المرأةالدائم والمستمر  في اطار اهتمام منظمة العمل العربية 

وتفعياًل  لتوصيات لجنة شئون عمل المرأة العربية في  ، هدافها في حماية  الفئات االكثر احتياجًا ا

النساء ذوات االعاقة خالل  بشأن التركيز على قضايا (  2015لثالثة عشر ) مارس دورتها ا

قضايا النساء ذوات االعاقة ضمن وبحث السعي لدى الدول العربية لتناول بهدف  المرحلة الراهنة

 ت والتنظيمات النسائية الوطنية في الدول العربية . الحركا

 " ات االعاقاااة : باااين الحماياااة والمسااااواة   النسااااء ذو" قوميمممة حمممول  النمممدوة التنفيممم  تمممم 

وقممممد شممممارا فممممي اعمممممال  ،  1/12/2015 – 29/11فممممي مدينممممة شممممرم الشممممي  خممممالل الفتممممرة 

 األردن) وهممميعربيمممة  ةدولممم 11فمممي  المممثال  اإلنتممما طمممراف ( يمثلمممون أ امشمممارك 42) النمممدوة

ان ، لبنمممم ،العممممراف ، فلسممممعين   سمممموريا ،  ،السممممودان  السممممعودية،سمممملعنة عمممممان ،    ،تممممون ، 

جانمما السمميدات عضمموات لجنممة شممئون عمممل المممرأة العربيممة و ممثلممين          الممى  (المغممر  مصممر ، 

 عن المنظمة العربية لالشخاص ذوي االعاقة والملتقى العربي للنساء ذوات االعاقة . 

 

 

 : أهداف الندوة  ثانيا

 

نسمائية  رفع الوعي المجتمعي بقضايا النساء ذوات االعاقمة وادماجهما كجمزء ممن الحركمة ال      .1

 العربية . 

التعممرف علممى  الوضممع القممانوني الحقمموقي للنسمماء ذوات االعاقممة فممي التشممريعات الوطنيممة      .2

 واالتفاقيات العربية والدولية المعنية بالمرأة . 

الوقوف على االستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تحقيم  التميمين االقتصمادي للنسماء ذوات      .3

 في عملية التنمية الشاملة المستدامة . االعاقة وتعزيز دورهن كشريك أساسي 

مناقشة كيفية الحد من العنف والتمييز ال ي تتعرض له النساء والفتيمات ممن ذوات االعاقمة     .4

 في سوف العمل . 

التعرف على كيفية تعوير دور االعالم في  ترسي  المفهوم الحقوقي بقضايا النسماء ذوات   .5

 مجتمع . االعاقة لتحقي  االدما  والمساواة داخل ال



 

 

 

 : محاور الندوة  ثالثًا

 

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

 االستراتيجيات واآلليات الوطنية الخاصة بتحقي  التميين االقتصادي للنساء ذوات االعاقة .  .2

 عاقة . آليات الحد من العنف والتمييز ضد النساء ذوات اال .3

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

 الجهود العربية الدما  قضايا النساء ذوات االعاقة ضمن برامج المنظمات المعنية بالمرأة  .5

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

 ات االعاقة . دور المجتمع المدني في تفعيل حقوف النساء ذو .7

 دور منظمة العمل العربية في تفعيل حقوف المرأة في سوف العمل .  .8

  

 افتتاح أعمال الندوة  : رابعًا

 

 حظيت الندوة بحفل افتتاح شارا فيه كل من :  -

 المدير العام لمنظمة العمل العربية معالي السيد / فايز المعيري  .1

 م الشي  رئي  مدينة شر سعادة اللواء / محمود السولية  .2

وكيمممممممل وقارة القممممممموى العاملمممممممة بجنمممممممو      السيد / سيد الخعيا  .3

 سيناء 

 

 الجلسات   سير عمل :خامسا

 

 

 سكرتارية فنية: -1 

 مدير إدارة الحماية االجتماعية –المستشار / حمدي احمد  - أ

 المراة والفئات الخاصةرئي  وحدة  – رانيا فاروفالسيدة /  -  

 

 

 

 

 



 

 

 

 لجنة الصياغة – 2

 :على النحو التالي جنة لصياغة التوصياتتم تشييل ل

 

  مصر   الدكتورة / فاطمة الرقاق 

  السعودية  الدكتورة / هايدي العسيري 

   السودان   السيدة / منى ادري 

  سلعنة عمان   السيدة / طيبة الحسينية 

  فلسعين   السيدة / سوقان تيسير 

 

 جلسات العمل –

  29/11/5201 األولاليوم 

  ول األالعمل جلسة  : 

النسااء ذوات االعاقاة   " ورقمة عممل بعنموان   محماد الرراوةاة     المدكتور /  عرض فيها  
 واالتفاقيات العربية والدولية الخاصة بالمرأة "  في التشريعات الوطنية

فرماااااة عجااااام رىااااايي الملتقااااا  العرباااااي للنسااااااء ذوات    ةاألساااااتاذالجلساااااة  تااااارأ 

 اإلعاقة 

  : جلسة العمل الثاةية 

المخااااااطر  " ورقمممممة عممممممل بعنممممموان راةياااااي رشااااادية/  ةكتورالااااادخاللهممممما  تعرضممممم

 المهنية عل  النساء ذوات االعاقة في سوق العمل   

تااارأ  هااالس الجلساااة الااادكتورة / فاطماااة الااارنان مااادير ادارة شااا و  العمااال باتحااااد          

 الصناعات المصرية 

 

 30/11/2015اليوم الثاةي 

 الثالثةالعمل  جلسة :   

دور منظماااة العمااال  " بعنممموانورقمممة عممممل  روقراةياااا فاااا/  ةاالساااتاذفيهممما  تعرضممم

 في سوق العمل"واألشخاص ذوي اإلعاقة العربية في تفعيل حقوق المرأة 

الااادكتورة /هايااادي العساااكري مااادير عاااام برةاااام  توافااا  باااونارة      الجلساااة  تترأسااا 

 العمل بالمملكة العربية السعودية 

  الرابعةالعمل جلسة: 

"الجهاااود العربياااة  عممممل بعنممموان ةورقممم لجهااادة أباااو خليااا/  االساااتاذةفيهممما  تعرضممم 

   الدماج قضايا النساء ذوات االعاقة ضمن برام  المنظمات النساىية"



 

 

ة / فونياااة الناشااار رىااايي مجلاااي ساااييدات االعماااال     الااادكتور هااالس الجلساااة  تترأسااا

 يات . ناليم

 

 : جلسة العمل الخامسة 

ات الحاااد آليااا" ورقمممة عممممل   محماااود ايماااا  عااااد المااانعم/ ةاالساااتاذفيهممما  توقمممدم

 من العنف والتمييز ضد النساء ذوات االعاقة

ذة / ةاااارجي لوباااااريي  مااااديرة جامعااااة ال اااارف  تاااارأ  هاااالس الجلسااااة األسااااتا  

 الم ربية للتجارة والصناعة .  

   : جلسة العمل السادسة 

االسااااتراتيجيات " ورقممممة عمممممل بعنمممموان   ةاىلااااة صااااااح / ةالاااادكتورفيهمممما  توعرضمممم

  التمكااااااين االقتصااااااادي للنساااااااء ذوات  واآلليااااااات الوطنيااااااة الخاصااااااة بتحقياااااا 

 االعاقة "

ة / دينياااز دحاااروج رىااايي قسااام العةقاااات الخارجياااة      وتااارأ  هااالس الجلساااة األساااتاذ   

  بونارة العمل في لانا  . 

  1/12/2015اليوم الثالث 

 

  السابعة العمل جلسة : 

دور االعاااةم فاااي   " ورقمممة عممممل بعنممموان   حناااا  يوساااف  ة /الااادكتورفيهممما  تعرضممم

 م الحقوقي بقضايا النساء ذوات االعاقة "ةشر المفهو

/ حساااني عراااا رىااايي قسااام الف اااات الخاصاااة باااونارة    األساااتاذهااالس الجلساااة  وتااارأ 

 القوى العاملة والهجرة . 

   الثامنةجلسة العمل : 

دور مؤسساااات  " ورقمممة عممممل بعنممموان   ريهاااام عماااي   االساااتاذة /فيهممما  تعرضممم

 مجتمع المدةي في تفعيل حقوق االشخاص ذوي االعاقة ال

رىيسااة داىاارة الماارأة   ة/ سااونا  تيسااير عاااد السااةم    الجلسااة األسااتاذ وتاارأ  هاالس  

   .باتحاد عمال فلسرين 

 

 



 

 

 

  التالية: في الدول ، وتم عرض التجارب: عرض تجارب قررية ثامنا

 

 السيد / مناف التراكي    الجمهورية التوةسية  .1

 السيدة / مرفت عاد المجيد   مصر العربية  جمهورية .2

 الدكتورة / هايدي العسكري   المملكة العربية السعودية  .3

 السيدة / شاتية عاصي     دولة فلسرين  .4

 د. فونية الناشر    الجمهورية اليمنية  .5

 السيدة / من  علي ادريي    جمهورية السودا   .6

   / فرمة عجم السيدة  الملتق  العربي للنساء ذوات االعاقة  .7

 

 تاسعا : ةتاى  وتوصيات الندوة

 

فممممممي ضمممممموء أوراف العمممممممل التممممممي قممممممدمها السممممممادة الخبممممممراء  ومناقشممممممات     
 وممممداخالت  الحضمممور المتميمممز ممممن ممثلمممي الجهمممات المعنيمممة والعمممروض القعريمممة     

لتوصمممميات النتممممائج واالمقدمممممة مممممن ممثلممممي الممممدول ، توصممممل المشمممماركون القممممرار   
 التالية:  

لسممممنة  17عربيممممة للتصممممدي  علممممى االتفاقيممممة العربيممممة رقممممم     دعمممموة الممممدول ال  .1
بشمممممأن تأهيمممممل وتشمممممغيل األشمممممخاص ذوي اإلعاقمممممة والعممممممل علمممممى       1993

تضممممين تشمممريعاتها الخاصمممة بمممالمرأة نصوصمممًا تضممممن حقممموف النسممماء ذوات    
اإلعاقمممة وجعلهممما جمممزء اليتجمممزأ ممممن اسمممتراتيجية الدولمممة فمممي تحقيممم  العدالمممة      

 االجتماعية .

 االلتزام بالتعريف الوارد في االتفاقية الدوليةلعربية الدول االعلا من  .2
 موالمعوقات التي تعترض دمجه على الحواجز يعتمدلألشخاص ذوي اإلعاقة 
 نقص في القدرات أو اإلميانات . على في الحياة العبيعية ولي  

عمل على لفي الدول العربية لوأصحا  االعمال العمال اتحادات  تشجيع .3
النقابية ، ك لك تشجيع لجانها ت االعاقة ضمن تمثيل النساء ذوا

 المشروعات الخاصة بصاحبات االعمال من النساء ذوات اإلعاقة. 

منظمة العمل العربية لتضمين قضايا النساء ذوات االعاقة في كافة دعوة  .4
 الدراسات والمعايير واألنشعة المعنية بالمرأة . 



 

 

ي  االتفاقيات العربية ضرورة تضمين جميع االستراتيجيات الخاصة بتعب .5
والدولية المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، خععا هادفة تعنى بالفتيات 

 والنساء ذوات اإلعاقة وأمهات األطفال ذوي اإلعاقة . 
 
العفاء أدوات  الالقمةالعلا من الجهات المعنية بيل دولة اصدار التشريعات  .6

الخاص من الرسوم  هناقة في عملعستخدمها النساء ذوات اإلتاإلنتا  التي 
 لمساعدتهن في اإلنتا  واالندما  في الحياة االقتصادية  . الجمركية 

 
المتمثلة لحقوقهن النساء ذوات اإلعاقة  وصولدعوة الدول العربية لتوفير سبل  .7

في الخدمات الصحية واالجتماعية والنفسية والتأهيلية وتأمين االحتياجات الفنية 
مة لالستفادة من قدراتهن المتاحة وتوفير فرص العمل المناسبة والمادية الالق

 لتشغيلهن ودمجهن في المجتمع . 

اعتممممماد المممممنهج التشمممماركي فممممي التعامممممل مممممع قضممممايا النسمممماء ذوات االعاقممممة   .8
 –التشمممريعية والتنفي يمممة   –بخلممم  شمممراكات فاعلمممة بمممين المةسسمممات الرسممممية    

 من جهة أخرى . من جهة وبينها وبين منظمات المجتمع المدني 

الدول العربية التخاذ اإلجراءات التي تيفل قيام أصحا  حيومات  دعوة  .9
والسالمة المهنية ك لك اجراء  صحةع التدابير الخاصة بالاالعمال باتبا

فيها  التي يعملوبيئة العمل الالقمة في معدات وأدوات اإلنتا   التعديالت
 .  نحمايته ييفلاإلعاقة بما النساء ذوات 

دما  التميين اإلقتصادي للمرأة ذات اإلعاقة في خعط إدما  المرأة إ .10
وال ي من شأنه أن يوفر فرص بشيل خاص بشيل عام وفي خعط التنمية 

العمل المتاحة للمرأة خاصة في مجاالت المشاريع الصغيرة ذات الجدوى 
 اإلقتصادية.

وات توفير وسائل وقنوات االتصال الالقمة لتعريف وتوعية  النساء ذ .11
اإلعاقة  بحقوقهن المختلفة بيافة الوسائل التي تتناسا مع احتياجاتهن المختلفة 
وتميينهن من اإلبالغ عن حاالت العنف واإلساءة واإلبالغ عن حاالت 

 ن .لحد من اإلنتهاكات الواقعة عليهاإلستغالل بيافة أنواعه ل

 التأكيمممد علمممى قيمممام االعمممالم بمممدور فاعمممل  فمممي تغييمممر نظمممرة المجتممممع       .12
السمملبية إلممى نظممرة ايجابيممة لقممدرات النسمماء ذوات االعاقممة حتممى نممةمن حقهممم          
فمممي العمممممل واالنمممدما  فممممي المجتممممع باعتبممممارهم أصمممحا  حمممم ، علمممى قممممدم      

 المساواة مع األفراد اآلخرين في المجتمع . 

دعوة الجهات المعنية للعمل على تشجيع النساء ذوات اإلعاقة لتأسي   .13
 ة بهن ودعم ه ه الجمعيات بمختلف الوسائل.   جمعيات تعاونية إنتاجية خاص

تشجيع قيام الملتقيات الوطنية للنساء ذوات االعاقة ودعم قيام  .14
 الشراكة بينها وبين االليات الوطنية المعنية بالمرأة في الدول العربية . 



 

 

 

 امــــي الختـــوف

يز فممماتقمممدم المشممماركون فمممي هممم ه النمممدوة بالشمممير والتقمممدير لمعمممالي األسمممتاذ /   

الجهمممود المسمممتمرة  ىالممممدير العمممام لمنظممممة العممممل العربيمممة علممم  علمممي المعيمممري

و أسمممرة منظممممة  االشمممخاص ذوي االعاقمممة  ،  التمممي تبممم لها المنظممممة فمممي مجمممال   

) ادارة الحمايمممممممة االجتماعيمممممممة ( علمممممممى حسمممممممن االعمممممممداد    العممممممممل العربيمممممممة  

منظمممممة اسممممتمرار  وتعزيممممز التمنممممى علممممى والتحضممممير لعقممممد همممم ه النممممدوة ،  وت 

قضممايا النسمماء   ه الجهممود المباركممة حتممى تحقمم  نتائجهمما اإليجابيممة  فممي  دعممم       همم

 ذوات االعاقة.

  

 

 أختتمت أعمال الندوة وعل  ذلك 

 1/12/2015، في شرم الشيخ

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رانيا 


