
 

 

                                                                                

 

 

  القومية حول الندوة 

 آليات سوق عمل جديدة لدعم األشخاص ذوي االعاقة
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 الندوة القومية حول  

 آليات سوق عمل جديدة لدعم األشخاص ذوي االعاقة نحو 

 2018يوليو / تموز  11 – 9بيروت ، 

 

 :م ــديـقـأوالً : ت

عام لل مالخطه عمله(   ) إدارة الحماية االجتماعية ةالعمل العربي  منظمةطار تنفيذ إفي 

ة ، وبالتعاون مع المنظمة العربية لألشخاص ذوي االعاقة وبالتنسيق مع  وزار 2018

نحو آليات سوق عمل  " ت الندوة القومية بعنوان  عقدالعمل بالجمهورية اللبنانية  ، 

وذلك في مدينة بيروت خالل الفترة من        جديدة لدعم األشخاص ذوي االعاقة " 

ً يمثلون أطراف االنتاج الثالث في  68، بحضور  2018يوليو  11 – 9 مشاركا

 ، العراق ، السعودية ، السودان ، سوريا ، تونس البحرين االردن ، دولة عربية ) 14

مصر، المغرب ، موريتانيا ( وبمشاركة ليبيا ، ، لبنان ،  ، فلسطين ، سلطنة عمان

األمين العام لالتحاد الدولي لنقابات العمال العرب وممثلين عن المكتب االقليمي للدول 

جتماعية لغربي آسيا ) االسكوا العربية لمنظمة العمل الدولية ، واللجنة االقتصادية واال

( باالضافة إلى ممثلي العديد من منظمات المجتمع المدني وجمعيات االشخاص ذوي 

 االعاقة اللبنانية.

 

وذلك بهدف مناقشة آليات تطوير األطر القانونية والمؤسسية المعنية باالشخخخاص 

   .آليات ادماجهم في اسواق العمل العربية وبحث ذوي االعاقة 
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  الندوة :أهداف انياً : ث

تحليللالوضع للرلوضللسواسلض يشغللشالتخلل يالواالللقش لي الوالش لل ل لل لوضلل   ل .1

 وضعسبي لل.ل

ت ليطلوضضعءلللىل  رلواالقش لي الوالش لل ل لل لاللل لوضالميلل لوضم للا و  ل .2

2030 

 تعزيزلنهجلوضحمشي لواجامشلي لضحقعقلواالقش لي الوالش  ل.للل .3

 .لللاالعاقة في سوق العمل النساء ذوات  الوقوف على أوضاع .4

 وضع عفلللىلأثسلوانمشطلوضج ي ةلضلعمالللىلتخ يالواالقش لي الوالش  ل.ل .5

 : محاور الندوة :  ثالثا

 ود شجلواالقش لي الوالش  ل  لغعقلوضعمال:ل سلوضاخسيرلإضىلوضممشرغ .للل .1

 تعزيزلنهجلوضحمشي لواجامشلي لضالالقش لي الوالش  ل.ل .2

   ل  لغعقلوضعمال:لبيسلوضحمشي ل وضم ش وةل.لوضل شءلي والوالش .3

 وانمشطلوضج ي ةلضلعمال د راشل  لتع يسل س لوضعمالضالالقش لي الوالش  ل.لل .4

د رلأطللسوفلواناللشجل لل لتعزيللزلخقللعقلواالللقش لي الوللش لل ل لل ل جللش ل .5

 .للوضاخ يا

 تجشربللسبي ل د ضي .لل .6
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 :  حفل االفتتاح :  ابعاً ر

 يوليررو  9الموافرر  االثنرريص مررص اررباح يرروم  العاشرر ةلساعة بدأ حفل االفتتاح في ا

لواشتمل على كلمات لكل مص : 2018

 معالي السيد / محمد كبارة وزير العمل بالجمهورية اللبنانية .  •

 سعادة االستاذ / فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية   •

 عام في لبنان  الدكتور / بشارة األسمر رئيس االتحاد العمالي ال •

ــة ل شــخا  ذوي  • ــيس المنظمــة العربي ــد   رئ ــراهيم العب الســيد / اب

 االعاقة . 

 

 : سير أعمال الندوة : خامسا

و قررة عمررل عبررد المجيررد مكنرري  /السرريد خاللها  ع ضجلسة العمل االولى :  •

ادماج األشخا  ذوي االعاقة فـي سـوا العمـل : مـن التشـري   لـ  " حول

 انيس محفوظالسيد / اعمال هذه الجلسة ت أس   "  الممارسة

 و قررة عمررل حررول نواف كبا ة/  الدكتو : ع ض خاللها جلسة العمل الثانية  •

ترر أس اعمررال ،   تعزيز نهج الحمايـة االجتماعيـة ل شـخا  ذوي االعاقـة 

 دنيز دح وج/  ةالسيدهذه الجلسة 

    ل ة عمررل حررو و قرر   ابرر اهيم فقيرر  /الرردكتو  خاللهررا  قدم:  الثالثةجلسة العمل  •

االنمــاط الجديــدة للعمــل ودورهــا فــي تــوفير فــر  العمــل ل شــخا  ذوي 

 سيل العبد الك يمأاالستاذة / ت أس اعمال هذه الجلسة  االعاقة 

  ر  للمللالللزةلغليمشنل/للوض كاعرةللاالضهشلللس ت:لللوضسوبع جل  لوضعمال •

قة في مجاا  دور أطراف االنتاج في تعزيز حقوق االشخاص ذوي االعاخع ل

 شب لشد لوضسكل/وض ي ل.لتسأسلولمش لاذهلوضجل  ل التشغيل 
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 ر لل للمللالللرو لل ل هلل و ا/للواغللاشيل:لتلش  لاالضهللشللوضقش   وضعماللجل   •

تللسأسلولمللش لاللذهل. اآلليات الجدياد  لتشاغيل اخشاخاص ذوي االعاقاة  خع 

للب لوض الملوضلصساوض ي ل/لوضجل  ل

جلسررة المخااررة لعرر ض التجررا ة الناجحررة : هرري ال  السادسةجلسة العمل  •

فرري  تطرروي  آليررات تشررشيل االشررخاص ذوي االعاقررة دول الع بية في مجال لل

تررم و ،  التي ط أت على أسررواق العمررل الدول الع بية وفقا للمتشي ات الحديثة 

 التالية : والجهات تقديم ع وض مص ممثلي الدول 

  السيدة /  يهام فندي عميش  األردن •

 السيدة / سونيا محمد جناحي ، السيد / إب اهيم قاسم الشانم     البحرين  •

 السيد / عبد السالم الناي ي  تونس    •

 السيد / عادل ال كابي   العراق •

 الدكتو  / علي الشامدي   السعودية •

 السيدة / نائلة محيسي   السودان  •

 السيد / إبراهيم عبيدو      سوريا    •

 السيد / أيمص عودة  فلسطين  •

 د. موسى ش ف الديص  لبنان  •

 السيدة / حناص الكادوشي    ليبيا   •

 السيد / ماطفى عيادة  مصر  •

 السيد / محمد لعبيد   المغرب   •

 السيد / طلح  ولد باباه  موريتانيا  •

 السيد / أنيس محفوظ   االسكوا   •
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 :مثل منظمة العمل العربية في اعمال الندوة 

 االجتماعية مدي  إدا ة الحماية        حمدي أحمد  لسيد / ا -

 مدي  ديواص المدي  العام   السيدة / شي يص محمد اباح  -

  ئيس وحدة الم أة والفئات الخااة           انيا فا وقالسيدة /  -

 

 :  النتائج والتوصيات : سادساً  

 تجشربلوض   لوضا لتللعللس للهشلوضقبسوءلوض شدةللشتق ملبهلوضا لأ روقلوضعمال  سلاال ل

ل،لكيسل وضم واالال وضملش خشالوضالل لدورالاللال لجل للشالوضعمللالوض شدةلوضمخشر سل بال

لللالنتائج والتوصيات التالية : ق لتعلوضاعصالوضىل

ل

تفعيل برامج المسؤولية االجتماعية لمؤسسات القطخخاا الخخخاص فخخي اتجخخا   •

 تدريب وتشغيل األشخاص ذوي االعاقة . 

عاقة كقضخخية دعوة أطراف االنتاج الثالثة للتعاطي مع االشخاص ذوي اال •

تنموية من خالل اعتماد نهج اقتصخخادي واجتمخخاعي جديخخد يضخخمن حقخخوقهم 

 في إطار االسواق الجديدة للعمل . 

العمخخل علخخى اسخختمرار تطخخوير التشخخريعات بحيخخث يخختم تضخخمينها نصوصخخاً  •

 الزامية لتأمين بنية تحتية دامجة لالشخاص ذوي االعاقة . 

وجية المساعدة لالشخخخاص ذوي لبرامج التكنولليد من التطوير لمزدعوة ال •

االعاقة وتقخخديم امتيخخازات اسخختثمارية لشخخركات البرمجخخة التخخي تعمخخل علخخى 

 تحسين اآلليات المساندة لالشخاص ذوي االعاقة . 

تطوير برامج التدريب المهني والتقنخخي لالشخخخاص ذوي االعاقخخة وتعزيخخز  •

الجديخخدة  قدراتهم الرقمية بما يعمل على زيادة اندماجهم في اطخخار االنمخخاط

 للعمل . 
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في الدول العربية لتبني آليات جديدة لتخخأمين الحقخخوق  اطراف االنتاجدعوة  •

المكرسة للعمال وفقاً للمعخخايير العربيخخة والدوليخخة للعخخاملين مخخن األشخخخاص 

 ذوي االعاقة في اطار االنماط الجديدة للعمل . 

في مجخخال دعوة أطراف االنتاج الثالثة لتفعيل ومأسسة الحوار االجتماعي  •

 التشريع ومتابعة تنفيذ برامج تشغيل االشخاص ذوي االعاقة . 

العتماد آلية لتحديخخد نسخخب االعاقخخة بمخخا يعمخخل علخخى  الجهات المعنية دعوة •

الخخربط بخخين درجخخات االعاقخخة والخخخدمات المقدمخخة لتخخأمين عدالخخة توزيخخع 

 الخدمات بين االشخاص ذوي االعاقة . 

ات الوقائية للحد من اصابات العمل ممخخا دعوة أطراف االنتاج لتعزيز اآللي  •

 االعاقة في الدول العربية . قلل من زيادة اعداد األشخاص ذوي ي 

دعوة الدول العربية لتكخخريس أرضخخيات الحمايخخة االجتماعيخخة الشخخاملة فخخي  •

مجخخال االشخخخاص ذوي االعاقخخة وربطهخخا بمؤشخخرات قيخخاس تنفيخخذ أهخخداف 

 وي االعاقة . لتمكين االشخاص ذ 2030التنمية المستدامة 

ايالء العنايخخة الالزمخخة بالمشخخروعات الصخخغيرة التخخي يملكهخخا أو يعمخخل بهخخا  •

االشخاص ذوي االعاقة من خالل تقخخديم التسخخهيالت الالزمخخة واالعفخخاءات 

 الضريبية وتسويق منتجاتها . 

ضخخرورة تضخخمين الموازنخخات الحكوميخخة مخصصخخات لتمكخخين وادمخخاج  •

 ت . االشخاص ذوي االعاقة في كافة المجاال

العمل على تطوير قدرات العاملين والمسؤولين عن البخخرامج والمؤسسخخات  •

و تطبيق االتفاقيات المعنية بحقوق االشخاص ذوي االعاقة واذكاء الوعي 

 .للتعامل مع هذ  الفئة من المجتمع لديهم بالفلسفة الحقوقية 

ة اداة قانونيخخة تعنخخى بتنظخخيم الحمايخخ  إلصخخداردعوة منظمخخة العمخخل العربيخخة  •

 القانونية واالجتماعية للعاملين في األنماط الجديدة للعمل.



 

 

 7 

دعوة منظمة العمل العربيخخة النشخخاء لجنخخة ثالثيخخة تعنخخى بأوضخخاا وحقخخوق  •

 العمال من ذوي االعاقة . 

 17دعوة الدول العربية التي لخخم تصخخدق بعخخد علخخى االتفاقيخخة العربيخخة رقخخم  •

علخخى تطبيخخق  بشخخأن األشخخخاص ذوي اإلعاقخخة للتصخخديق عليهخخا والعمخخل

 احكامهما.  

 وفي الختام :  

فاي  مشاارةة وشااادات تقادير لدةااد  الخ اراش المشاارةي  تم توزيع شااادات 

 .اعما  الندو 

 الندوة أعمالعل  ذلك اختتمت و

   2018يوليو  11بيروت ، 
 


