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 ُأنشئ فریق الخبراء العامل بین
 الدورات المعني بمتابعة قضایا

 األشخاص ذوي اإلعاقة بناء على
 توصیة من لجنة االسكوا للتنمیة

االجتماعیة في دورتها
العاشرة في أیلول/سبتمبر 2016

 

الخلفیة



 

 ومنذ عام 2016 ، ساهم الفریق في تحسین مستویات تنفیذ ورصد اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وأهداف
التنمیة المستدامة المتصلة بها، وفي المساعدة على تقییم وتحدید اإلعاقة على المستوى الوطني بما یتوافق مع

   اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والمعاییر الدولیة للتصنیف
 

 

 

 

 

 

 تضم عضویة الفریق خبراء من رؤساء المكاتب و الهیئات المتخصصة المسؤولة عن شؤون اإلعاقة  من 18 دولة
 عربیة، وهم یمثلون جهات االتصال الرسمیة للتواصل والتنسیق معها لتنفیذ األنشطة المختلفة للفریق

 

 

الخلفیة



مهام الفریق الرئیسیة

 التنسیق بین االسكوا
 والوزارات والجهات الوطنیة

 األخرى المعنیة بقضایا
اإلعاقة في كافة

المجاالت

 

 توفیر منبرًا لتبادل  
 الخبرات والمعرفة

 والممارسات الجیدة بین
الدول األعضاء

 

 إسداء المشورة لإلسكوا
 بشأن التطورات الوطنیة
 في إدماج األشخاص ذوي

اإلعاقة
 

 

 المشاركة في تنظیم
 االجتماعات الدوریة
 للفریق، وبناء القدرات

الوطنیة
 



مهام الفریق الرئیسیة

 المشاركة (أو ترشیح  
 ممثلین آخرین للمشاركة) في
االجتماعات األخرى المتعّلقة

 باإلعاقة وبالتنمیة
االجتماعیة

 المشاركة في
االجتماعات

 الفعلیة واإللكترونیة
للفریق

 

تبادل المعلومات مع سائر
 األعضاء بشأن الخبرات
 والممارسات الجیدة ودعم
 التعاون فیما بین بلدان

الجنوب



 أنشطة الفریق منذ الدورة
 الثانیة عشرة للجنة التنمیة
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 المبادرات الوطنیة التى 
اتخذتها الدول لتحسین

سیاسات االعاقة

 

 تقییم اإلعاقة
 والصعوبات والتحدیات

المرتبطة بها

 

 إجراءات تقییم اإلعاقة وتحدیدها
 بعیدًا عن النماذج الطبیة

واعتماد التقییمات متعددة األبعاد

االجتماع السنوي الرابع لمناقشة تقییم اإلعاقة
وتحدیدها كوسیلة إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل أفضل في البلدان العربیة
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 مسودة دراسة فنیة أعدتها االسكوا
 بعنوان " أنظمة تقییم اإلعاقة

وتحدیدها في المنطقة العربیة: نظرة
“عامة

 تجارب الدول الوطنیة المرتبطة 
 باالنتقال الى نظام لتقییم األعاقة
 وتحددیها بما یتوافق مع اتفاقیة

االشخاص ذوي اإلعاقة

االجتماع السنوي الخامس حول أنظمة تقییم اإلعاقة وتحددیها في المنطقة العربیة
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 هدف االجتماع التنسیق مع الشركاء
 والحكومات في اجراءات التصدي لتداعیات

جائحة كوفید-19
 وتاثیرها على االشخاص ذوي االعاقة،

والتعرف على المبادرات والتجارب الوطنیة
 

 وصي االجتماع على اعداد مشروع إطار عربي
 استراتیجي لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وفق
 المواثیق الدولیة والعربیة ذات الصلة، وان تشمل

 السیاسات واالستراتیجیات الوطنیة المتعلقة بمواجهة
 الجائحة األشخاص  ذوي اإلعاقة على قدم المسارة مع

االخرین

اجتماع كبار المسؤولین لدعم األشخاص ذوي
اإلعاقة في الدول العربیة في ظل جائحة كوفید-19
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 مناقشة نموذجین طورتهما االسكوا:
 نموذج للسیاسة الوطنیة للنفاذ

 اإللكتروني في المنطقة العربیة  ونموذج
 للمبادئ التوجیهیة التقنیة للنفاذ
اإللكتروني للمنطقة العربیة

 

 اطلع اعضاء الفریق على هذین
 النموذین وابدوء مالحظاتهم علیها

والقوا اضوء على تجاربهم
الوطنیة في تحقیق الوصول االلكتروني

المنصة العربیة لإلدماج الرقمي: اجتماع تشاوري حول نماذج للسیاسات الوطنیة
واإلرشادات الفنیة للنفاذیة الرقمیة في المنطقة العربیة
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 الورقة الفنیة حول تقییم
 اإلعاقة وتحدیدها، والتى
 تّمت مناقشتها خالل
 االجتماع السنوي
الخامس للفریق

 

مطبوعة
 مسح اإلجراءات الحكومیة المتخذة
 لوقایة األشخاص ذوي اإلعاقة من

(فیروس كورونا المستجد (كوفید- 19
 والجهود المبذولة لتزویدهم بالمعلومات

 والمواد التوعویة الالزمة بصیغة
میسرة

أنشطة أخرى 



 

الخطط المستقبلیة

 

النفاذیة
الرقمیة

 

إمكانیة
 الوصول إلى البیئة

العمرانیة

 

 إنشاء شبكة أكادیمیة
 عربیة حول اإلعاقة،

 وذلك عبر تعاون محتمل
مع منتدى فالیتافي مالطا



شكرًا


