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  اإلسكوا
 األمم المتحدة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 
 

 ةيبرعلا ةقطنملا يف ةصصختم تاسسؤم يف ةقاعإلا يوذ صاخشألا عضو لوح ءاربخلا قيرف عامتجا

 2018 سطسغأ /بآ 28-29

 توريب

 

 تنظيم األعمال
 

 اليوم األول

 9:00-8:30 الترحيب والتسجيل

 ترحيبيةكلمات : االجتماعافتتاح 

االفتتاح ومقدمة من السيد فريدريكو نيتو، مدير شعبة التنمية االجتماعية،  -

 االسكوا

جيزيال نوك، رئيسة قسم التنمية االجتماعية كلمة ترحيبية من السيدة  -

 الشاملة في شعبة التنمية االجتماعية، اإلسكوا

  كلمة ترحيبية من السيدة مهى شعيب، مديرة مركز الدراسات اللبنانية -

 تقديم المشاركين -

- 9:00-9:30 

 مسودة التقريرمقدمة وعرض الجلسة األولى: 

في  األشخاص ذوي اإلعاقة أوضعستقدم هذه الجلسة لمحة عامة عن مسألة 

، كما ستتضمن عرضاً حول النتائج األساسية لمسودة متخصصةمؤسسات 

 :ما يلي بعض الموضوعات ستشمل. التقرير

 ؛منظور حول اإلعاقةالتغير  • 

المتعلقة ( CRPDمن اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ) 19المادة • 

 ؛في المجتمع االدماجبالعيش المستقل و

 الدراسةوالعوائق أو القيود التي واجهت منهجيتها ، غرضها، الدراسة هيكل• 

 

 إدارة الجلسة: السيد فريدريكو نيتو )اإلسكوا(

رابطة الدمج ) المدير الوطني دون كاالنت، تقديم العرض/العروض: السيد

الدكتور مهند  ،)مركز الدراسات اللبنانية( السيدة مهى شعيب الدولية، كندا(،

 )األردن( األشخاص ذوي اإلعاقة لحقوقالمجلس األعلى ن عام، العزة، أمي

9:30-10:30 

 10:45-11:00 استراحة قهوة

أسباب وضع األشخاص ذوي اإلعاقة في مؤسسات  :لثانيةالجلسة ا

 متخصصة

وضع األشخاص ذوي اإلعاقة في مؤسسات  ستناقش الجلسة أسباب

مدى الجلسةناقش ستكما . يمكن للحكومات التأثير بها وكيف متخصصة

قد وللمنطقة العربية. بالنسبة  التجربة الدوليةمالءمة وأهمية التجربة الدولية 

 المسائل التالية: تشمل المناقشة

 

مؤسسات متخصصة في في وضع األشخاص ذوي اإلعاقة  أسباب ما هي • 

 المنطقة العربية؟

 في مناطق أخرى منوضع األشخاص ذوي اإلعاقة في مؤسسات أسباب • 

13:00-11:00 
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 العالم؟

 االجتماعية؟والخيارات ما هو دور الحكومات في تشكيل المواقف • 

 

 السيدة جيزيال نوك )االسكوا(إدارة الجلسة: 

 السيد ، )مركز الدراسات اللبنانية(السيد نادر أحمد  قديم العرض/العروض: ت

 )رابطة الدمج الدولية، كندا(دون كاالنت 

 14:00-13:00 استراحة غداء

 األشخاص ذوو اإلعاقة العقلية والذهنية :لثالثةالجلسة ا

 

ستبحث هذه الجلسة بشكل أكثر تحديدا في مسألة الصحة العقلية واألشخاص 

. متخصصة في مؤسسات ونعيشذين يال يةالذهنذوي اإلعاقات العقلية و

وضع األشخاص ذوي سباب أأاريخ وتستشمل بعض موضوعات المناقشة 

وأفضل ية والذهنية في مؤسسات متخصصة والحالة الراهنة اإلعاقة العقل

 .في هذا المجالفي المنطقة إلحداث تغييرتم فعله الممارسات العالمية وما 

 

 السيدة جيزيال نوك )االسكوا(إدارة الجلسة: 

كبير مستشاري الصحة العقلية السيد جوليان إيتون، قديم العرض/العروض: ت

ذهنية، كندا(، السيد ربيع الشماعي، رئيس البرنامج )المجتمع الدولي لإلعاقة ال

     الوطني للصحة النفسية )وزارة الصحة العامة، لبنان(.

 

14:00-15:00 

 15:45-15:30 استراحة قهوة

 المتخصصة الحياة والخدمات في المؤسساتالجلسة الرابعة: 

 

 تستناقش هذه الجلسة نتائج دراستي حالة بشأن مختلف أنواع المؤسسا

ة فيما ي)التعليم والرعاية طويلة األجل(، وتحديد المسائل السياس المتخصصة

ما على مل أسئلة المناقشة تقد تشويتعلق بالتسجيل والتنظيم والرقابة الحكومية. 

 يلي:

 

 ؟المتخصصة ما هو نوع الخدمات التي تقدمها المؤسسات• 

 الرعاية؟ والخدمات/مقدم ومن هم مقدم• 

 ما هو الدور الذي تلعبه الحكومة في تقديم الخدمات؟• 

 

 إدارة الجلسة: السيدة مهى شعيب )مركز الدراسات اللبنانية(

 السيد نادر أحمد )مركز الدراسات اللبنانية(قديم العرض/العروض: ت

15:45-17:00 

 اليوم الثاني

 9:00-8:30 ترحيب واستراحة قهوة

 لمجتمع المدنيالجلسة الخامسة: التشاور مع ا

 

في هذه الجلسة، سيتم دعوة أعضاء المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات 

( لتبادل وجهات DPOsغير الحكومية ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة )

وضع األشخاص ذوي اإلعاقة في النظر حول النجاحات والتحديات المتعلقة ب

األشخاص  ما في ذلك، بفي العالم العربيوإخراجهم منها  متخصصةمؤسسات 

 .اإلعاقة العقلية والذهنيةذوي 

 

9:00-12:00 
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 السيدة جيزيال نوك )االسكوا(إدارة الجلسة: 

 قديم العرض/العروض: ت

 السيدة فادية فرح، رئيسة، الجمعية اللبنانية للمناصرة الذاتية؛ -

 السيد إبراهيم عبد هللا، رئيس، المنظمة العربية لألشخاص ذوي اإلعاقة؛ -

 ؛جمعية أصدقاء المعاقينلدين، رئيس السيد موسى شرف ا -

 ؛اللبنانيين المقعدين اتحاد منظمة مديرة، اللقيس سيلفاناالسيدة  -

 السيد نواف كبارة، المستشار الخاص لوزير الشؤون االجتماعية، لبنان؛ -

 المعاقين في شمال لبنانالسيدة رشا سنكري، نائب رئيس، منتدى  -

 13:00-12:00 استراحة غداء

 التنظيم الحكومي للمؤسسات الجلسة السادسة: 

 

  المؤسساتعمل الحكومة في تنظيم ومشاركة ستناقش هذه الجلسة دور 

 مل أسئلة المناقشة ما يلي:تقد تشو. المتخصصة

 

 ؟التدقيق في عملهاكيف يتم إنشاء المؤسسات وتنظيمها و• 

 مقدار التمويل المقدم للمؤسسات من قبل الحكومة؟هو ما • 

 لدى المؤسسات؟التي تتوافر ما هو نوع الحوافز • 

 واضعي السياسات؟ تواجهالتي  العقباتما هي • 

 

 إدارة الجلسة: السيدة مهى شعيب )مركز الدراسات اللبنانية(

  السيد نادر أحمد )مركز الدراسات اللبنانية(، قديم العرض/العروض: ت

، وزارة  ةالمحلي مواكبةالتعبئة وال صلحةرئيس م) ابحعبد العزيز والسيد 

  (المغرب التنمية االجتماعية،واألسرة و المرأةوالتضامن 

 

13:00-14:30 

 14:45-14:30 استراحة قهوة

إخراج األشخاص ذوي اإلعاقة من مؤسسات وعن البدائل الة: بعالجلسة السا

 المؤسسات وإدماجهم في المجتمع 
 

، لألشخاص ذوي اإلعاقة متاحة البدائل الفي هذه الجلسة، سيناقش المشاركون 

للعيش بشكل مستقل، بمن فيهم األشخاص ذوي اإلعاقة العقلية والذهنية،

من المؤسسات وإدماجهم في  ألشخاص ذوي اإلعاقةإخراج اباإلضافة إلى 

ل التغيير )مثل إلى تحديد أدوات السياسة التي تسه  الجلسة هدف ت. وسالمجتمع

 مي وقبول المجتمع والحواجز الثقافية(.المراقبة والتشريع والدعم الحكو

 

 السيدة جيزيال نوك )االسكوا(إدارة الجلسة: 

 قديم العرض/العروض: ت

 )رابطة الدمج الدولية، كندا(؛دون كاالنت  السيدالسيد  -

 )المجتمع الدولي لإلعاقة الذهنية، كندا(؛السيد جوليان إيتون  -

األشخاص ذوي  قوقلحالمجلس األعلى ، مديرة، السيدة ريزان الكردي -

 )األردن(. اإلعاقة

14:45-16:30 

 اختتام اعمال االجتماع

 كلمة ختامية من اإلسكوا

16:30-17:00 
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