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  لمحة عامة:

اســتطاعت مبادرة دولة اإلمارات العربية المتحدة، المتمثلة في "اكســبو أصــحاب  

الهمم الدولي"، التي تعقد تحت رعاية ســمو الشــيخ أحمد بن ســعيد آل مكتوم، رئيس 

لمجموعــة   اإلدارة  ــذي ورئيس مجلس  التنفي والرئيس  المــدني،  للطيران  دبي  ــة  هيئ

مجلس إدارة دبي الـعالمـية، أن تثـبت مـكانتـها في ـعالم األشــــــخاص اإلـمارات ورئيس  

ذوي اإلـعاـقة، وذـلك من خالل خلق الفرص المواتـية لهم من أـجل تســـــهـيل ظروفهم  

الحياتية اليومية وخلق مستقبل يناسبهم ويجعلهم أفراداً قادرين على العيش باستقاللية.  

ـعدـيد من اإلنـجازات التي  وـقد تمّكن "اكســـــبو أصــــــحاب الهمم اـلدولي" من تحقيق ال

  تصّب في مصلحة األشخاص ذوي اإلعاقة على المستويين العربي والعالمي.

ويُعتبر "إكســبو أصــحاب الهمم الدولي" المعرض الرائد للتجار والمســتهلكين في 

الـشرق األوـسط، الهادف إلى تعزيز حياة أـصحاب الهمم، وهو المـصطلح الذي جرى 

اإلمارات العربية المتحدة، ـضمن االـستراتيجية الوطنية  اعتماده في جميع أنحاء دولة 

لتمكين األـشخاص الذين يعانون من إعاقة. كما تصـب أهداف "اكـسبو أصـحاب الهمم  

الدولي" في ترســـيخ الجهود المميزة التي تبذلها الجهات الحكومية والخاصـــة لتمكين  

ات خالل  األشـــخاص ذوي اإلعاقة من المســـاهمة بدورهم في رســـم مســـتقبل اإلمار

  الخمسين عاماً القادمة.

ــجاماً مع جهود   ــركاء  تأتي هذه المبادرة الهامة انس في المجاالت ذات الصــلة الش

باألشـــخاص ذوي اإلعاقة، الســـيما دعم الجهود العربية الرامية لتنفيذ اتفاقية حقوق  

واالتفاقية العربية  ، 2030األشخاص ذوي اإلعاقة والغايات ذات الصلة ضمن خطة  

تأكيدا على تعزيز جهود تمكين ودمج  ) بشـــأن تأهيل وتشـــغيل المعاقين ،  17 رقم (

 في المجتمع.االشخاص ذوي االعاقة  

  

  اكسبو أصحاب الهمم الدولي" في دورته الرابعة

ة لـ     دورة الرابـع د اـل ة، تعـق الـي ة الـح المـي ة الـع اعـي اً مع الظروف االجتـم اشــــــي تـم

الشــيخ أحمد بن ســعيد آل مكتوم،  "اكســبو أصــحاب الهمم الدولي" تحت رعاية ســمو  
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الرئيس  األعلى  الرئيس  دبي  ــارات  مط رئيس  ــدني  الم للطيران  دبي  ــة  هيئ رئيس 

التنفيذي لطيران االمارات والمجموعة، وتزامناً مع النســــخة الثالثة لـــــــــ "قمة دبي 

ــحاب الهمم" والتي تعقد خالل الفترة  ــياحة أص ــهيل س نوفمبر /    17-15العالمية لتس

اني   ارات  2022تشـــــرين الـث ة دبي، اإلـم ديـن المي، ـم ، في مركز دبي التجـاري الـع

  العربية المتحدة.

وتأتي أهمية اكســبو أصــحاب الهمم الدولي هذا العام، انه يعقَد بعد توقف قســري 

ــ فيروس كوفيد ، مما أظهر االســتعداد الكبير لدى  19-اســتمر لمدة عامين نتيجة لـــــ

ــين المحليين والدوليين، لاللتقاء مج ــقف واحد لعرض مبادراتهم  العارضـ ددا تحت سـ

وخططهم وتقنياتهم الحديثة لتحسـين جودة حياة األشـخاص ذوي اإلعاقة، خاصـة بعد  

  التحديات التي واجهتهم خالل العامين المنصرمين.

يقام المعرض الذي يعتبر االـضخم من نوعه في منطقة الـشرق األوـسط وـشمال   

) بمشـاركة 7 –   6 –   5(في القاعات  مربع ألف متر    12افريقيا على مسـاحة قدرها 

واســـعة من الجهات والهيئات والمنظمات الحكومية المحلية والدولية ومراكز رعاية 

وتأهيل أصـــحاب الهمم باإلضـــافة الى العارضـــين الدوليين وذلك بعد النجاح الباهر  

  .  الذي حققه في دوراته السابقة.  

ل انعقاد المعرض بيومين دورة تدريبية وفي هذا اإلطار ســوف ينظم الشــركاء قب

  حول ريادة األعمال لعدد من أصحاب المشروعات واالبتكارات المختارة.

  األهداف الرئيسية لمبادرة "العيش باستقاللية"

مســاعدة أصــحاب المشــاريع التي تصــب في مصــلحة األشــخاص ذوي  -1

ادي والتقني من أـجل تنف أمين اـلدعم الـم ة من خالل الســـــعي لـت اـق ذ اإلـع ـي

مشـاريعهم وأفكارهم، وبما في ذلك أصـحاب المشـاريع واالبتكارات من 

 ذوي اإلعاقة أنفسهم.

بكة تضـم عدداَ كبيراً من الخبراء الدوليين   -2 اريع مع ـش ربط أصـحاب المـش

 الذين على استعداد لتقديم المشورة لرواد األعمال.
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تعريف رواد األعمال من األشــخاص ذوي اإلعاقة على مجتمع االعمال   -3

ــة وكذلك   ــناعة األدوات واألجهزة الطبية المخصـــصـ المتخصـــص بصـ

 األجهزة التكنولوجية التي تساعد على العيش باستقاللية.

تســليط الضــوء على المشــاريع واألفكار الرائدة وتســهيل حصــولها على  -4

الخطة التسويقية المناسبة من أجل اإلستمرار في عملية البحث والتطوير  

 الذاتي للمشروع.

كات الـصغيرة والمتوـسطة ورواد األعمال من األـشخاص ذوي دعم الـشر -5

 اإلعاقة من خالل تسهيل اندماجهم في الثورة الصناعية الرابعة.

مـساعدة المـشاركين في المبادرة من خالل خلق ـشبكة فيما بينهم من أجل   -6

ــحاب الهمم   ــيق الجهود فيما بينهم خدمةً لمجتمع أصـ ــاهمة في تنسـ المسـ

  العربي.

  المخرجات المتوقعة  

   ــ   60شركة/عاِرض من    250من المتوقع ان يشارك في المعرض حوالي الـ

آالف زائر مختص من مختلف دول العالم،    10دولة وان يســـتقطب أكثر من  

كما يقام على هامش المعرض العديد من الفعاليات واألنـشطة المتخـصـصة في  

 واإلدماج االجتماعي.مجاالت إعادة التأهيل، والرياضة، والفنون، والصحة  

   مشــاركة العديد من الشــركات ومراكز التأهيل والهيئات العربية الدولية التي

تعنى بشــؤون األشــخاص ذوي اإلعاقة والتي تعمل في ســبيل تســهيل حياتهم  

 وجعل هذا العالم أكثر مرونة لظروفهم الصحية.

 أن التحديات التي يواجه اركين في المعرض بالتداول بـش ماح للمـش ونها كل  الـس

 من منظوره وكيفية العمل من اجل تحقيق التنمية المستدامة.
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  المنظمون الرئيسيون

 اكسبو أصحاب الهمم الدولي  -

 منظمة العمل العربية .  -

إدارة التنميـة    – جـامعـة الـدول العربيـة (قطـاع الشـــــؤون االجتمـاعيـة   -

 والسياسات االجتماعية).

 اتحاد الغرف العربية   -

 البحرين.  – مكتب اليونيدو لترويج االستثمار والتكنولوجيا   -

  مواعيد ومكان الفعالية

الدورة التدريبية على ريادة األعمال ذات الصـلة باألـشخاص ذوي اإلعاقة   -

 ( فندق هيلتون حبتور )  2022نوفمبر   14 - 13  التي ستعقد يومي

ــرين الثاني   17إلى    15من  - )،  7و  6و 5، القاعات (2022نوفمبر / تشـ

  مركز دبي التجاري العالمي، دبي، اإلمارات العربية المتحدة.

  الجوانب االدارية واللوجستية :  

  . تتحمل الجهات المشاركة نفقات سفر واقامة ممثليها 

   ــفريات ــركة س ــور الفعالية ان يتقّدم الى اي ش على كل من يرغب بحض

في بلده بطلب تأشيرة سياحية، وارسال االيصال الذي يحصل عليه منهم 

الى الجهة  الرســــاله  Za.researcher@uac.org.lbعبر االيميل 

هيل الحصـول على  يرة في حال كان هناك موافقة  المـسؤولة عن تـس التأـش

 .  أمنية على الشخص

   يرجى التواـصل مع االـستاذة / دينا عـساف  لالـستفـسارات بـشأن الفنادق – 

 اتحاد الغرف العربية . 

 009613051988  هاتف  

 E-mail: Za.researcher@uac.org.lb   
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   ابـعة اخر ــاركين مـت ــادة المشـــ ة : يرجى من الســـ االجراءات الصـــــحـي

ــفر المتعلقة بفيروس كورونا للتأكد من  ــأن اجراءات الس ــتجدات بش المس

  اتباع االجراءات الالزمة للسفر . 

  المراسالت وتأكيد المشاركة : 

ترسل الردود بشأن تأكيد المشاركة إلى منظمة العمل العربية فى موعد اليتجاوز 

  على العنوان التالى :  2022فمبر  نو 1

  ** منظمة العمل العربية :

  جمهورية مصر العربية – القاهرة   814ص . ب   –   يالدق – ميدان المساحة   7

  00202 –   33362719/   721/   731هاتف : 

  00201001480667محمول : 

  00202  –   37484902فاكس : 

 alo@alolabor.orgmail: -E  

rania@alolabor.org 


