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 لجنة التنمیة االجتماعیة 
 عشرة   لثةالدورة الثا

 2021سبتمبر /أیلول 23-22، دورة افتراضیة

 ل المؤقت من جدول األعما 6البند 

 أنشطة فریق الخبراء العامل ما بین الدورات المعني باإلعاقة 

 ز ـموج

في اللجنة    ، التابع للجنة التنمیة االجتماعیةیتألف فریق الخبراء العامل ما بین الدورات المعني باإلعاقة
قضایا اإلعاقة  المعنیین ب  المؤسسات الحكومیةممثلي  من    ،(اإلسكوا)سیا  آاالقتصادیة واالجتماعیة لغربي  

االجتماعیة  وقد  والتنمیة  االجتماعیة   من   دعوة ب  الفریق   أُنشئ .  التنمیة  العاشرة   لجنة  دورتھا  في    في 
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  بشأن  في تنفیذ اتفاقیة األمم المتحدة    الدول األعضاء   ، لدعم2016أیلول/سبتمبر  

لتبادل الخبرات والمعرفة    اً ویوفر الفریق منبرعلى المستوى الوطني.    2030وخطة التنمیة المستدامة لعام  
 األعضاء.  الدولوالممارسات الجیدة بین 

ھذه اضطلع األ الوثیقة    وتستعرض  التي  الدورة    الفریق بھا   نشطة  التنمیة  منذ  للجنة  عشرة  الثانیة 
بما  علم ال أخذ إلى  ةمدعواللجنة و. 2019تشرین األول/أكتوبر  9و  8االجتماعیة، التي ُعقدت في بیروت في 

 تّم تنفیذه وإبداء الرأي والمالحظات لتوجیھ عمل األمانة التنفیذیة في ھذا المجال. 
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 مقدمة 

 في المنطقة العربیة،    واإلقصاء  للتھمیش   ھم من الفئات السكانیة األكثر عرضةً   األشخاص ذوو اإلعاقة -1
من التحدیات    اً اإلعاقة عدد   وذو حقوقھم. ویواجھ األشخاص    لحمایة   الالزمة  منظومة القوانین   غیاب   بسبب ال سیما  

المادیة غیر المیسرة، وعدم    ئة تتمثل في البی   والتي ،  ةالكامل  ة واالقتصادی  االجتماعیة   مشاركتھم التي تحول دون  
ووسائل   المساعدة،  والتقنیات  األجھزة  والتمییز    المواصالت توافر  الخدمات،  في  والفجوات  المواءمة،  غیر 

اإل.  والوصم ذوو  األشخاص  الشامل    من عاقة  ویعاني  اإلدماج  تعمیم  لضمان  ومنتظم  متسق  نھج  وجود   عدم 
الى    ،العملوالصحة  والتعلیم  ك   مجاالت في   و باإلضافة  الفقر.  معدالت     المعّرضة الفئات    أكثرمن    ھم ارتفاع 

ل العیش  بُ وسُ   الالزمةوالخدمات    ات المساعد وصولھم إلى    یكون   حیث   ، مسلحة واألزمات ثناء النزاعات الأ  للخطر
 . أكثر محدودیة

اإلعاقة في عملیات    قضایامن المبادرات واإلجراءات إلدماج    اً عدد   بعض البلدان العربیة مؤخراً   تبنت وقد   -2
ال بد أن یضاعف جمیع    ،. لذلككبیرة   والممارسات الفجوات بین السیاسات  وقصور  الأوجھ  زال  تالتنمیة، ولكن ال  

بما فیھا اتفاقیة األمم المتحدة بشأن حقوق    ة، من أجل الوفاء بااللتزامات الدولی  المبذولة أصحاب المصلحة الجھود  
بیانات ال تنسیق األنشطة الرامیة إلى جمع  و   التعاون   زیادةتفعیل السیاسات و   منبّد    وال.  عاقة األشخاص ذوي اإل 

ً   أكبرحراز تقدم  إل  إلعاقة عن ا  بما یعود بالنفع على األشخاص ذوي    نحو األھداف اإلنمائیة المتفق علیھا دولیا
 . بأسرهوعلى المجتمع   اإلعاقة 

3-  ً على توفیر  العربیة    والدول(اإلسكوا)    آسیا   لغربي   واالجتماعیة   االقتصادیة  المتحدة  األمم   لجنةمن    وحرصا
  عاملفریق خبراء    إنشاء   تمّ منصة إقلیمیة لتعزیز التعاون والتنسیق وتبادل الخبرات في مجال قضایا اإلعاقة،  

  جھات دولة    18وقد عینت    . 2016في أیلول/سبتمبر    ذوي اإلعاقة  بمتابعة قضایا األشخاص   ىعن یُ بین الدورات  
 حكومات المسؤولة عن شؤون اإلعاقة في  المتخصصة  الھیئات  المكاتب أو  الرؤساء  لعضویة الفریق، من    اتصال
 .)ق الثاني(المرف

األشخاص ذوي اإلعاقة  اتفاقیة حقوق    تنفیذ ورصد   مستویات تحسین    يف، ساھم الفریق  2016ومنذ عام   -4
توافق  ی  بما  الوطني   المستوى   علىتقییم وتحدید اإلعاقة    على  المساعدة  في ، والمتصلة بھا  التنمیة المستدامةھداف  أو

اإلعاقة    مع ذوي  األشخاص  الماضیة، وتحت    . لتصنیف ل  الدولیة   معاییرالواتفاقیة حقوق  السنوات  مدى  وعلى 
إلى تغییر ملموس في السیاسات    الفریق إشراف اإلسكوا، أدى تبادل المعرفة والخبرات بین البلدان العربیة في إطار  

لبت لجنة اإلعاقة في العراق من اإلسكوا أن تساعد في  والتعاون فیما بین بلدان الجنوب. فعلى سبیل المثال، ط 
نة في قانون اإلعاقة، وصیاغة  عملیة تحدیث قانونھا، وإعادة صیاغة دور اللجنة لیتماشى مع المعاییر الدولیة المبیّ 

  المعرفة عملت اإلسكوا من خالل الفریق على تسھیل نقل    الطلب،سیاسة وطنیة بشأن اإلعاقة. ومن أجل تلبیة ھذا  
 والخبرة لدى المجلس األعلى األردني لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة إلى لجنة اإلعاقة العراقیة. 

  ، بیروت (  رسمیة  اجتماعات   ة خمس  بین الدورات المعني باإلعاقة فریق الخبراء العامل ما    ، عقد إنشائھ  ومنذ  -5
  ؛ 2019دیسمبر  ، كانون األول/القاھرة؛  2018مایو  ، أیار/الریاض   ؛ 2017یولیو  تموز/  ، انعمَّ ؛  2016سبتمبر  أیلول/

افتراضيا األول/  ،جتماع  من  في    الفریق   أعضاء   شارككما    . ) 2020دیسمبر  كانون  تدریبیة  الدورات  العدد 
  تقریرالتقاریر اإلقلیمیة عن الحمایة االجتماعیة لألشخاص ذوي اإلعاقة، وفي    وضع في   وامتخصصة، وساھم ال
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المؤسسات عن   الذین یعیشون في  باألشخاص ذوي    التحلیل اإلحصائي ، وفي  األشخاص ذوي اإلعاقة  المتعلق 
 . باإلسكوامن خالل التنسیق والتعاون مع شعبة اإلحصاء  ، اإلعاقة

 فریق الخبراء العامل ما بین الدورات المعني باإلعاقة أنشطة  -أوالً 

المستفادة حول  19-منذ تفشي جائحة كوفید  -6 المعلومات والدروس  تبادل  في  فعاالً  ، لعبت اإلسكوا دوراً 
یق  االستجابات الشاملة لإلعاقة في الدول العربیة بین أعضاء الفریق. فقامت اإلسكوا بالتواصل والتعاون والتنس 

مسح اإلجراءات الحكومیة المتخذة لوقایة األشخاص ذوي اإلعاقة من فیروس  مع أعضاء الفریق إلعداد مطبوعة "
  لتزویدھم بالمعلومات والمواد التوعویة الالزمة بصیغة میسرة" ) والجھود المبذولة  19-كورونا المستجد (كوفید 

(E/ESCWA/CL2.GPID/2020/INF.5)  ،  عضو بكل  التواصل  تم  اإلأمن  حیث  لتزوید  الفریق  سكوا  عضاء 
الوطني   سیاقھم  عن  واإلوبمعلومات  الشاملة  التدابیر  االستجابة  لضمان  دولتھم  حكومة  اتخذتھا  التي  جراءات 

لكتروني  سكوا اإلعضاء الفریق ونشره على موقع اإلألألشخاص ذوي االعاقة، ثم تم مشاركة المطبوع مع كافة  
 والتعلم. بھدف إثراء المعرفة 

تشرین األول/أكتوبر    9و  8نذ الدورة الثانیة عشرة للجنة التنمیة االجتماعیة، التي ُعقدت في بیروت في  مو -7
فریق  2019 نظم  باإلعاقة  ،  المعني  الدورات  بین  ما  العامل  أعضاء من  ألعضائھ اجتماعین  الخبراء  . وشارك 

خصصة؛ بما في ذلك اجتماع رفیع المستوى لدعم  حول مواضیع مت اإلسكوا  عقدتھا قلیمیة  إالفریق في اجتماعات 
في المنطقة العربیة، وفي اجتماع تشاوري مع مشروع المنصة    19-األشخاص ذوي اإلعاقة خالل جائحة كوفید 

   وفي ما یلي معلومات بشأن ھذه االجتماعات.   .العربیة لإلدماج، والذي یركز على إمكانیة الوصول اإللكتروني 

تیحت الفرصة ألعضاء  أُ في المواضیع الفنیة المرتبطة باألشخاص ذوي اإلعاقة،  وبھدف تبادل المعرفة   -8
المتخصصة   على الطالع  لالفریق   والمنشورات  الفنیة  األوراق  وآرائھم   ءبدا، إل األخرى  عدد من  ، مالحظاتھم 
مناقشتھا خالل االجتماع السنوي الخامس للفریق (الفقرتان    تّمت وتحدیدھا،  ورقة فنیة حول تقییم اإلعاقة  ومنھا  

 . وثیقة)الھذه من   17و 16

   فریق الخبراء العامل ما بین الدورات المعني باإلعاقة لاالجتماع السنوي الرابع  -ألف
 اإلعاقة وتحدیدھا كوسیلة إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة   لمناقشة تقییم 

 بشكل أفضل في البلدان العربیة 
 ) 2019كانون األول/دیسمبر  15-16(

الفریقالرابع،    السنوي  اجتماعھ  خالل -9 والتحدیات    ناقش  والصعوبات  اإلعاقة  بتقییم  المتعلقة  القضایا 
نظرة عامة على المناھج واألدوات   إلقاء)  أالتالیة: (  على الموضوعات وركز برنامج االجتماع    .  المرتبطة بھا 

) مناقشة التقییم الحالي وإجراءات التحدید المعمول بھا حالیًا في  ب (  ؛ وإجراءات تحدیدھاالدولیة لتقییم اإلعاقة  
) األھداف العامة لتقییم اإلعاقة، وأغراض محددة مثل القدرة على  جاألعضاء وعملیات التغییر الجاریة؛ (  دولال

لألطفال وكذ  التعلم  دعم  واحتیاجات  اإلعاقة،  وبطاقات  اإلعاقة،  ومعاش  الرعایة  العمل،  احتیاجات  طویلة  اللك 
االجتماعواألجل.   ممثل من    عدد من  حضر  إلى  باإلضافة  الفریق  منظمات  و  مالطا أعضاء  ثالث  ممثلین من 

 . لألشخاص ذوي اإلعاقة 
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المناقشات   -10 و ال  الفریق  أعضاء  عرض وخالل  المتعلقة  اسیاساللتحسین    الوطنیةجراءات  اإلمبادرات  ت 
اإلعاقة،   في  جراء  إوبقضایا  ذوي  األالتعدیالت  األشخاص  حقوق  اتفاقیة  متطلبات  مع  لتتوافق  المؤسسیة  طر 

لتمتع بحقوقھم، بما في  كي یتمّكنوا من اوذلك بھدف توفیر بیئة شاملة ودامجة لألشخاص ذوي اإلعاقة ل ، اإلعاقة
والتوظیف التعلیم  في  حقھم  أو   . ذلك  المجتمعون  أتباحث  بموضوع  االجتماعیةطر  یضاً   ات بمراجع و  ،الحمایة 

 متعددة األبعاد. الإجراءات تقییم اإلعاقة وتحدیدھا بعیًدا عن النماذج الطبیة نحو التقییمات 

 اجتماع كبار المسؤولین لدعم األشخاص ذوي اإلعاقة في الدول العربیة   -باء
   19-في ظل جائحة كوفید

 ) 2020حزیران/یونیو  24، افتراضي(اجتماع 

  ،إدارة التنمیة والسیاسات االجتماعیة)  - سكوا وجامعة الدول العربیة (قطاع الشؤون االجتماعیة  نظمت اإل -11
باإلعاقة    ةلألمین العام لألمم المتحدة المعنی  ةالخاص  ة بالتنسیق مع السیدة ماریا سولیداد سیسترناس رییس، المبعوث

ً وإمكانیة الوصول، اجتماع على    19-المسؤولین في الدول العربیة المعنیین بملف مواجھة آثار جائحة كوفید   لكبار  ا
العربیة الدول  ان. واألشخاص ذوي اإلعاقة في  العربیة لألشخاص ذوي    عقد االجتماع قد  المنظمة  بالتعاون مع 

 بمشاركة أعضاء مجموعة خبراء اإلعاقة. و اإلعاقة 

  19-التصدي لتداعیات جائحة كوفید   في إجراءات ھدف االجتماع إلى التنسیق مع الشركاء والحكومات   -12
المبادرات الوطنیة، وتوفیر منصة لالطالع على التجارب   إلى   على األشخاص ذوي اإلعاقة، والتعرف  ا وتأثیرھ

الصحیة واالجتماعیة واالقتصادیة    ھا وآثار  الجائحة المختلفة واآللیات التي تضعھا الدول لحمایة المجتمعات من  
على األشخاص ذوي اإلعاقة، وصوالً إلى وضع خارطة طریق لصالح األشخاص ذوي اإلعاقة وعدم عزلھم  

أعدتھ اإلسكوا حول اإلجراءات الحكومیة المتخذة    الذي كما تم خالل االجتماع عرض نتائج المسح    عن مجتمعھم. 
تزوید أعضاء الفریق بالمعلومات والمواد التوعویة الالزمة    بھدف  الجائحة  لوقایة االشخاص ذوي االعاقة من 

 ة. بصیغة میسر

مشروع إطار عربي استراتیجي لحقوق األشخاص    إعداد بشأن  مجموعة من التوصیات    المجتمعون   وتبنى  -13
ع جامعة  اإلسكوا حالیاً م   تعمل  يذ وال  ،المواثیق والمعاھدات العربیة والدولیة ذات الصلة  تحت مظلّة ذوي اإلعاقة  

العمل على    ضرورة  حول  أخرى  توصیات   االجتماع   عن  نتج  كما  الدول العربیة على وضع المسودة األولى لھ.  
اإلعاقة   ذوي  األشخاص  كوفید في  تضمین  جائحة  لمواجھة  العاجلة  واالستراتیجیات  أن    19-السیاسات  وعلى 

قد  على  العامة  القیود  تدابیر  التأھب    متراعیھم  خطط  جمیع  تكون  أن  على  التأكید  مع  اآلخرین،  مع  المساواة 
وقد بدأت اإلسكوا في دعم الدول    .ودامجة لجمیع فئات األشخاص ذوي اإلعاقة   متاحةواالستجابة ووسائل التوعیة  

تنفیذ تلك   (ولالطالع على تفاصیل الدعم الفني الذي تقّدمھ    الفنيمن خالل تقدیم الدعم    التوصیة األعضاء في 
 . (E/ESCWA/C.2/2021/4) الوثیقة مراجعة اإلسكوا للدول األعضاء في قضایا اإلعاقة، الرجاء 
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 المنصة العربیة لإلدماج الرقمي: اجتماع تشاوري حول نماذج للسیاسات الوطنیة   -جیم
   واإلرشادات الفنیة للنفاذیة الرقمیة في المنطقة العربیة 

 ) 2020تشرین الثاني/نوفمبر   11-10، افتراضي(اجتماع 

سیاساتھم   لدعم صانعي السیاسات في تطویر وتحسین  مشروع المنصة العربیة لإلدماج الرقمي في إطار  -14
بھدف سد    2020في عام  ا  وسكاإل  أطلقتھ والمبادئ التوجیھیة الوطنیة لتعزیز إمكانیة الوصول اإللكتروني، والذي  

سكوا نظمت اإل  ،جمیع من الوصول إلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت واستخدامھاالالفجوة الرقمیة وتمكین  
ً اجتماع  ً تشاوری  ا نموذجین   ا لمناقشة  االنترنت  المنطقة  لنموذج    (أ)   :عبر  في  اإللكتروني  للنفاذ  الوطنیة  لسیاسة 

 . لمبادئ التوجیھیة التقنیة للنفاذ اإللكتروني للمنطقة العربیةلنموذج (ب) العربیة؛ و

فيو -15 فر  االجتماع  شارك  أعضاء  من  التعرف    ق یعدد  بھدف    الرأي   وإبداء  نی النموذج  إلىالخبراء 
تبادل المشاركون مالحظاتھم حول النماذج وألقوا الضوء على تجاربھم الوطنیة  المناقشات،    . وخاللھما لتحسین

تنفیذ اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي  یدعم  المنصة  مشروع  ن  أ  إلى وتجدر اإلشارة    . تحقیق الوصول اإللكترونيفي  
ویساھم في تنفیذ استراتیجیة األمم المتحدة إلدماج    اإلسكوا، عت علیھا جمیع الدول األعضاء في  التي وقَّ   اإلعاقة، 

األشخاص ذوي اإلعاقة لتعزیز إمكانیة الوصول على نطاق المنظومة وتعمیم حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.  
المنصة یرتبطو وثیقًا   مشروع  ارتباًطا  التكنولوجیا من" أیًضا  بشأن  بیروت  في    بتوافق  المستدامة  التنمیة  أجل 

من خالل تزوید الدول األعضاء بتوجیھات عالیة الجودة ودعم محدد بشأن    ،2030وخطة عام  "  المنطقة العربیة 
التنمیة   أجل  من  واالبتكار  اإلعاقة  المستدامة،التكنولوجیا  ذوي  األشخاص  إشراك  على  التركیز  تعزیز  و  ،مع 

. وستحتوي  2022وقع أن یكون النموذج األولي للمنصة جاھًزا في عام  من المت و  .الرفاھیة االجتماعیة للجمیع 
 ً   ئھ ، ما سیسمح ألعضاالخبراء العامل ما بین الدورات المعني باإلعاقةفریق  لعلى منتدى مخصص    المنصة أیضا

 بمشاركة المعلومات والتحدیثات والفعالیات في مساحة محددة على اإلنترنت محمیة بكلمة مرور. 

   المعني باإلعاقة الخبراء العامل ما بین الدوراتالخامس لفریق السنوي االجتماع  -دال
 في المنطقة العربیة    ھاوتحدید أنظمة تقییم اإلعاقة  حول
 ) 2020كانون األول/دیسمبر  17 افتراضي، اجتماع (

"أنظمة تقییم    أعدتھا اإلسكوا عن   مناقشة مسودة ورقة فنیة لى  إ  السنوي الخامس للفریق   ھدف االجتماع  -16
العربیة: نظرة عامة"  ھا وتحدید   اإلعاقة  المنطقة  الدراسة واالستفادة من خبرة    ، في  لتوسیع نطاق تغطیة  وذلك 
  موقع   على   نشرھا   سیتم   ، التي النسخة النھائیة للورقة  عداد إفي االعتبار عند    خذت أُ وتعلیقاتھم التي    الفریق   أعضاء

  االنتقال   بشأن   لمشاركة المعرفة والخبرات بین الدول   وقد مثل ھذا االجتماع فرصة  . العام   اھذ   نھایة   في   سكوا اإل
 بشكل یتوافق مع اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.    وتحدیدھا  إلى نظام لتقییم اإلعاقة

 . مالطاوآخر عن   عن جامعة الدول العربیة  ، وممثلأعضاء فریق الخبراءعدد من وحضر االجتماع   -17

ً انیث  مجاالت التعاون المستقبلي - ا

 المجاالت التالیة:  حد أ خبراءالاالجتماع القادم لمجموعة  جدول أعمال  ن ضمَّ یت ن أالمتوقع  من -18
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 ؛ النفاذیة الرقمیة (أ)

 ؛ العمرانیةإمكانیة الوصول في البیئة  (ب)

  تعاون محتمل مع منتدى فالیتا ، وذلك عبر  أكادیمیة عربیة حول اإلعاقةالعمل على إنشاء شبكة   (ج) 
 . في مالطا 

العمل في   -19 الرأي بشأن أولویات  الفریق وإبداء  العلم بأنشطة  إلى أخذ  التنمیة االجتماعیة مدعّوة  ولجنة 
 مجاالت اإلعاقة في الفترة المقبلة. 
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 األول  المرفق

 اختصاصات فریق العمل 

في دورتھا أنشئ فریق الخبراء العامل ما بین الدورات المعني باإلعاقة بدعوة من لجنة التنمیة االجتماعیة التابعة لإلسكوا   -1
لدعم الدول األعضاء في تنفیذ اتفاقیة األمم المتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   )2015أیلول/سبتمبر    9-8الرباط،  (العاشرة  

 على المستوى الوطني.  2030ة لعام وخطة التنمیة المستدام

 الفریق القضایا التالیة:  مسؤولیات أعضاءوتشمل  -2

من خالل  بما في ذلك  ،  والرد علیھا  قضایا اإلعاقة بشأنالتصاالت من اإلسكوا  احاور الرئیسي لتلقي  القیام بدور المُ  (أ)
 ؛عند االقتضاء التنسیق مع الوزارات والجھات المعنیة األخرى

 المؤسسیة  مسارات، بما في ذلك ال ذوي اإلعاقةألشخاص  ا  التطورات الوطنیة في إدماج  بشأنالمشورة لإلسكوا    إسداء (ب) 
 باإلعاقة؛  تعلِّقةالمواإلحصاءات البیانات  كما في مجال، على صعید السیاساتالقانونیة وو

االجتماعات   (ج)  في  واإللكترونیةالمشاركة  آخرین لفریق،  ل  الفعلیة  ممثلین  ترشیح  (أو  في  للمشاركة  والمشاركة   (
 االجتماعیة؛ بالتنمیةباإلعاقة و المتعلّقةاالجتماعات األخرى 

وإدماج األشخاص ذوي  كتسبةالممارسات الجیدة والدروس الموالخبرات بشأن األعضاء سائر تبادل المعلومات مع  (د)
 في التنمیة االجتماعیة؛ وتحسین مشاركتھم اإلعاقة

 في كل اجتماع رسمي؛  توخاةالنتائج الم على أساساألداء استعراض و وتنفیذھا لفترة السنتین وضع خطط عمل ) ھ(
 مصادر تمویل؛ اقتراحو فریقاالحتیاجات المالیة للاستعراض  (و) 
 .التنمیة االجتماعیة في اإلسكوا فریق للجنةالتقدیم تقریر كل سنتین عن إنجازات  (ز)
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 الثاني  المرفق

 فریق الخبراء العامل ما بین الدورات المعني باإلعاقةعضویة 

 اسم الوزارة/المنظمة  العنوان الوظیفي  االسم  البلد 
المجلس األعلى لحقوق  األمین العام مھند العزة  األردن  

 مدیرة  رزان الكردي  األشخاص ذوي اإلعاقة 
اإلمارات العربیة 

 المتحدة
مدیرة إدارة رعایة وتأھیل أصحاب  سلیمانوفاء حمد بن 

 الھمم
 وزارة تنمیة المجتمع 

للرعایة    ةالمساعد ةالوكیل عائشة بنت علي آل خلیفة  البحرین
 االجتماعیة والتأھیل

وزارة العمل والشؤون  
 االجتماعیة

 - فاطمة العلي 
 الشؤون االجتماعیة وزارة  مدیرة التضامن والتنمیة االجتماعیة رجاء بن براھیم تونس 

مدیر مساعد باإلدارة العامة   ولید بن بلقاسم القاسمي
 للنھوض االجتماعي

المدیریة العامة للتقدم  
االجتماعي، وزارة الشؤون  

 االجتماعیة
الجمھوریة العربیة 

 السوریة
وزارة الشؤون االجتماعیة   مدیریة التخطیط والتعاون الدولي  خدیجة عرسان 

 والعمل 
المجلس الوطني لألشخاص ذوي  األمینة العامة رحاب مصطفى السودان 

 نائبة األمینة العامة آمال علي  اإلعاقة 
وكیلة وزارة العمل والشؤون   عبیر الجلبي  العراق

 االجتماعیة
وزارة العمل والشؤون  

 االجتماعیة
مكتب ذوي االحتیاجات الخاصة   العام مساعدة المدیر  سدى الخفاجي 

في ھیئة اإلعاقة وذوي  
 االحتیاجات الخاصة 

وزارة العمل والشؤون  
 االجتماعیة

حمود بن مرداد بن حمود   ُعمان
 الشبیبي 

مساعد المدیر العام؛ اإلدارة العامة  
 لألشخاص ذوي اإلعاقة 

 وزارة التنمیة االجتماعیة 

 متابعة التوظیفرئیس قسم  محمد حمد مبارك الحبسي 
مدیر االدارة العامة لألشخاص   جمال عمر دولة فلسطین

 ذوي اإلعاقة 
 وزارة التنمیة االجتماعیة

 قطر للعمل االجتماعي المدیرة التنفیذیة لمركز الشفلح  آللئ بوالفین قطر
 لھیئة العامة لشئون اإلعاقة ا مدیرة قسم التخطیط والبحوث  الخنساء الحسیني الكویت 
 وزارة الشؤون االجتماعیة  المدیر العام  عبد هللا أحمد  لبنان 

 رئیسة مصلحة شؤون المعوقین ماري الحاج 
مسؤولة وحدة المراكز، مشروع  نجوى شري

 تأمین حقوق المعوقین
مستشار اإلعاقة لدى وزارة   بشیر الفیتوري  لیبیا 

 الشؤون االجتماعیة
 وزارة الشؤون االجتماعیة 

المجلس الوطني لشؤون اإلعاقة   األمین العام أشرف مرعي  مصر
 القاھرة
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 اسم الوزارة/المنظمة  العنوان الوظیفي  االسم  البلد 
مدیر شعبة الوقایة وإمكانیة  أحمد شیخي المغرب

 الوصول والمساعدة
وزارة االسرة والتضامن  

 والمساواة والتنمیة االجتماعیة 
 رئیس مصلحة الوقایة والتحسیس عزیز أزربي 

المملكة العربیة  
 السعودیة

وزارة الموارد البشریة والتنمیة  مدیر اإلدارة العامة للتعاون الدولي العتیبي �  عبد
 االجتماعیة

ھیئة رعایة األشخاص ذوي   المدیر التنفیذي ھشام الحیدري 
 اإلعاقة 

وزارة الشؤون االجتماعیة   مستشار قانوني  عبد هللا ادیاكیتي  موریتانا 
 مدیریة األشخاص ذوي اإلعاقة  لھبیب علیون حیدرة محمد  والطفولة واألسرة

صندوق رعایة وتأھیل المعاقین،  مستشار  فیصل المقطري  الیمن
وزارة الشؤون االجتماعیة  

 والعمل
إدارة رعایة وتأھیل أصحاب  ةمدیر عزیزة نعمان 

 الھمم
الصندوق الوطني لألشخاص  

 ذوي اإلعاقة 

 ----- 
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