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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 التنمية االجتماعيةلجنة 
 الدورة الثانية عشرة

 2019تشرين األول/أكتوبر  9-8بيروت، 

 من جدول األعمال المؤقت 6 البند

 بين الدورات المعني باإلعاقةما أنشطة فريق الخبراء العامل 

 زـموج

بدعوة من لجنة  2016بين الدورات المعني باإلعاقة في أيلول/سبتمبر ما أنشئ فريق الخبراء العامل 
التنمية االجتماعية في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(، لدعم الدول األعضاء في تنفيذ 

على الصعيد  2030اتفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وخطة التنمية المستدامة لعام 
اتساق وثيق  وهو علىعيارية للبرنامج الفرعي وتبني عليه، تسترشد اجتماعات الفريق باألنشطة الم الوطني.

 االستفادة من)مركز المرأة في اإلسكوا( بهدف  6)اإلحصاءات( والبرنامج الفرعي  5مع البرنامج الفرعي 
 سياسات المتعلقة باإلعاقة.للمعالجة التعقيدات المتعددة القطاعات في أنشطة اإلسكوا المتعددة التخصصات 

 واللجنة الفريق خالل الفترة التي يشملها التقرير.ذه الوثيقة األنشطة التي اضطلع بها وتستعرض ه
مدعوة إلى أخذ العلم بما تم تحقيقه في هذه المجاالت منذ الدورة الحادية عشرة للجنة التنمية االجتماعية، 

 وإبداء الرأي.
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 مقدمـة

                                                                                          كثيرا  ما ت غفل أهمية تناول مسائل اإلعاقة لفهم أوجه الحرمان في العالم، وقد يكون ذلك دافعا  "
فقط                                                                                  أساسيا  إليالء االهتمام بمنظور القدرات. واألشخاص ذوو اإلعاقة البدنية أو العقلية ليسوا 

 .()                                                                                    من الفئات األكثر حرمانا  في العالم، بل هم، وفي أغلب األحيان، أشد الفئات تعرضا  لإلهمال"

 أمارتيا سين، فكرة العدالة

                                             الفئات السكانية األكثر عرضة  للتهميش واإلقصاء.  هم مناألشخاص ذوو اإلعاقة في المنطقة العربية  -1
، ومستواهم العلمي التي يواجهونها بب العقبات االجتماعية والماديةفي الحياة العامة، بس يشاركون              فهم نادرا  ما 

التي تنطوي على                                                                                   والوظيفي عموما  أدنى بكثير من غيرهم. وتؤدي العوائق االجتماعية والبيئية، والسلوكيات 
 ، وصعوبة الوصول إلى المرافق إلى استمرار هذا الوضع وتفاقمه. والنساء والفتيات ذوات اإلعاقة، التمييز

عدد  رتفعفي األزمات اإلنسانية وحاالت النزاع المسلح، يو                                              وال سيما في المناطق الريفية، هن  األكثر تأثرا . 
ل العيش.   ب                      المساعدة والخدمات وس على  همحصولال تتوفر سوى فرص محدودة لاألشخاص ذوي اإلعاقة في حين 

 وتزداد شواغلهم المتعلقة بالحصول على الحماية بسبب انهيار البنى المجتمعية وضعف التماسك االجتماعي.

                                                                                    ومع أن وضع األشخاص ذوي اإلعاقة في المنطقة ال يزال صعبا ، فإن العديد من الدول األعضاء في  -2
عت أو صادقت على اتفاقية حقوق                                   الشمولية. فجميع البلدان األعضاء وق                                        اإلسكوا أحرزت تقدما  تدريجيا  نحو زيادة 

األشخاص ذوي اإلعاقة، أو لديها أطر قانونية وسياساتية تمكينية، وممارسات وتجارب ناجحة في تمكين 
األشخاص ذوي اإلعاقة، أو أمثلة على التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال. كما صادقت 

                                                                   وأهداف التنمية المستدامة، متعهدة  بتطلعات الخطة إلى عدم تخلف أحد   2030ات العربية على خطة عام الحكوم
من أهداف التنمية المستدامة بوضوح إلى "اإلدماج االجتماعي واالقتصادي  10.2عن الركب. ويشير المقصد 

ثني أو األصل أو الدين العرقي أو اإلوالسياسي للجميع، بغض النظر عن السن أو الجنس أو اإلعاقة أو االنتماء 
 أو الوضع االقتصادي أو غير ذلك".

                           التطو رات في مجال السياسات -    أوال 

لحاجة إلى زيادة التعاون وتبادل الخبرات بشأن المسائل المتعلقة باإلعاقة أكدت لجنة التنمية االجتماعية ا -3
بتشكيل "فريق خبراء عامل بين الدورات  2015أوصت في دورتها العاشرة في عام  لذلك في المنطقة العربية،

                                                                                                       ينبثق عن لجنة التنمية االجتماعية وي عنى بمتابعة قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة في الفترة ما بين دورات اللجنة". 
                                                                                                 عمال  بهذه التوصية، قدمت اإلسكوا الدعم إلنشاء شبكة حكومية دولية من الخبراء في سياسة اإلعاقة في الدول 

 دولة من الدول األعضاء  17                               الدورات المعني باإلعاقة. وعي نت  العامل ما بينهي فريق الخبراء  األعضاء،
 في  ، جهات تنسيق تألفت بشكل أساسي من رؤساء مكاتب أو هيئات متخصصة18في اإلسكوا البالغ عددها 

 مسائل اإلعاقة.

                                                      
() Amartya K. Sen, The Idea of Justice (London, Allen Lane, 2009) p. 258. 
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ان )تموز/يوليو        (، وعم 2016تمبر وحتى اآلن، عقد الفريق ثالثة اجتماعات رسمية في بيروت )أيلول/سب -4

(، باإلضافة إلى عدد من اجتماعات فرق الخبراء والدورات التدريبية بشأن 2018(، والرياض )أيار/مايو 2017
األنشطة  على األقل مرة واحدة أو مرتين في السنة. وشارك الفريق عن كثب في     ظ مت  ن  مواضيع متخصصة

المعيارية لشعبة التنمية االجتماعية، فقدم مساهمات في التقارير اإلقليمية المتعلقة بالحماية االجتماعية لألشخاص 
 في مؤسسات. قيمونوالبحوث المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة الذين ي ،التحليل اإلحصائيوذوي اإلعاقة، 

 ماج ذوي اإلعاقة، أطلق األمين العام لألمم المتحدة هج األمم المتحدة في إد  ن  بالثغرات في          واعترافا  -5
استراتيجية األمم المتحدة إلدماج منظور اإلعاقة. وهذه االستراتيجية وإطار المساءلة  2019في حزيران/يونيو 

العالمية  برامجهااألمم المتحدة ووكاالتها بزيادة إدماج مسائل اإلعاقة في  هيئاتجميع  انلزم            الخاص بها ي 
 طرية.           ليمية والق واإلق

 بين الدورات المعني باإلعاقةما أنشطة فريق الخبراء العامل  -       ثانيا  

التي يشملها التقرير، عقد الفريق اجتماعين سنويين. وشارك  2019و 2017خالل الفترة بين عامي  -6
لعرض التقدم الذي أحرزه                                                                       أعضاؤه في ستة اجتماعات أخرى بشأن مواضيع متخصصة. وأتاح كل اجتماع فرصة 

 ، ولتبادل الخبرات بين بلدان المنطقة، وهذان الهدفان هما من األولويات الرئيسية للفريق.محدد     بلد 

 وشملت األنشطة التي اضطلع بها الفريق خالل العامين الماضيين االجتماعات التالية: -7

 :2017اجتماع فريق خبراء لمناقشة دراسة اإلسكوا بشأن اإلعاقة في المنطقة العربية في عام  
 ذوي اإلعاقة في البلدان العربية لألشخاصتعزيز الحماية االجتماعية 

 (2017نيسان/أبريل  12-11)بيروت، 

الواردة في  لمعلوماتبين الدورات المعني باإلعاقة لمناقشة واستعراض اما اجتمع فريق الخبراء العامل  -8
: تعزيز الحماية االجتماعية لألشخاص 2017بشأن اإلعاقة في المنطقة العربية في عام  مسودة دراسة اإلسكوا

، وإلى االستفادة من تحسينهاوالدراسة تغطية االجتماع إلى توسيع نطاق     ف    د    وه  ذوي اإلعاقة في البلدان العربية.
ا وبنيتها والغرض منها. وحضرت االجتماع جهات التنسيق المعنية بمسائل خبرة المشاركين لتحسين دقة مضمونه

دولة فلسطين، وقطر، والكويت، واإلعاقة في اإلسكوا من الجمهورية العربية السورية، والسودان، والعراق، 
الت                                                                                            ولبنان، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، واليمن. وحضر االجتماع أيضا  ممثلون عن األمم المتحدة والوكا

 الدولية والمنظمات المعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة، وخبراء دوليون وإقليميون في مسائل اإلعاقة.

( كيفية دعم خطة التنمية أوركز االجتماع على المجاالت المواضيعية الثالثة التي تشملها الدراسة: ) -9
وضع  (بخاص ذوي اإلعاقة؛ )لألشخاص ذوي اإلعاقة وتقاطعها مع اتفاقية حقوق األش 2030المستدامة لعام 

( الحماية االجتماعية جاألشخاص ذوي اإلعاقة في المنطقة العربية في ما يتعلق بجمع البيانات المتعلقة باإلعاقة؛ )
م الحماية االجتماعية                                      المشاركون في األنواع المختلفة من ن ظ     ث   ح                                اإلعاقة في المنطقة العربية. وب   لحاالتالشاملة 

في المنطقة العربية، واألطر القانونية والمؤسسية، واألهلية والتوجه إلى الفئات المعنية، والعناصر الرئيسية 
                                                                                                            للحماية االجتماعية الشاملة لمسائل اإلعاقة. وناقشوا أيضا  بعض التحديات المتعلقة بتنفيذ برامج الحماية االجتماعية 
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درجت التعليقات الواردة خالل اجتماع فريق الخبراء في الصيغة                          ي البلدان العربية. وقد أ لألشخاص ذوي اإلعاقة ف

 النهائية للدراسة.

  بين الدورات المعني باإلعاقة،ما العامل  الخبراءاالجتماع الثاني لفريق  
 2030مع التركيز على خطة عام 

 (2017تموز/يوليو  5-3ان،      )عم      

( المستجدات من الدول األعضاء بشأن سياساتها الوطنية ألمواضيع التالية: )تناول االجتماع الثاني ا -10
( مناقشة كيفية ج؛ )المتعلقة باإلعاقة التي اضطلعت بها اإلسكوا البحوثنشطة واأل( أحدث بالمتعلقة باإلعاقة؛ )

سات الحكومية والمجالس ترجمة القوانين الخاصة باإلعاقة إلى ممارسات إدارية، وما يعنيه ذلك بالنسبة إلى المؤس
المعنية بمسائل اإلعاقة. وحضرت االجتماع جهات التنسيق المعنية بمسائل اإلعاقة من تونس، والسودان، 

 والعراق، ودولة فلسطين، والكويت، ومصر، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، واليمن.

بشأن كيفية سد الفجوة في التنفيذ.  من األردن، ومالطة، وبلجيكا هامة أمثلةرضت   ع وخالل االجتماع  -11
ص                                         على سد الفجوة بين التشريع والتنفيذ. وخل             وقش كمثال                                                    وع رض القانون الجديد المتعلق باإلعاقة في األردن ون  

المشاركون إلى ضرورة زيادة إلمام القضاة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عند تنفيذ القوانين المتعلقة باإلعاقة. 
 الحاجة إلى توفير بيانات شاملة وعالية الجودة عن األشخاص ذوي اإلعاقة.دوا على     وشد 

 اليوم الدولي لألشخاص ذوي اإلعاقة 
 (2017كانون األول/ديسمبر  4)بيروت،     

كانون األول/ديسمبر من كل عام،  3حتفل به في                    ذوي اإلعاقة، الذي ي ألشخاص بمناسبة اليوم الدولي ل -12
إلى إشراك واضعي السياسات والجهات المعنية بمسائل اإلعاقة في    ف   د             ة مستديرة ه عقدت اإلسكوا اجتماع طاول

مسألة دمج األشخاص ذوي اإلعاقة في سوق العمل. ووفر االجتماع للمشاركين فرصة لتبادل  مناقشةالمنطقة في 
وخالل االجتماع،  لنهوض.في السياسات العامة، وإيجاد فرص االمعارف على الصعيد اإلقليمي، وتحديد الثغرات 

ت إلى تسليط الضوء   ف   د                                                                              طلقت حملة جديدة عبر وسائل التواصل االجتماعي بشأن اإلعاقة في المنطقة العربية، ه   أ 
ن عن سياسات ين مسؤولين حكوميين ممثلوضم المشاركوعلى ضرورة االنتقال من العمل الخيري إلى التمكين. 

الدورات المعني باإلعاقة  العامل ما بينائل اإلعاقة في فريق الخبراء العمل والتشغيل، وجهات التنسيق المعنية بمس
                                                                                               من األردن، وتونس، والسودان، والعراق، وع مان، ودولة فلسطين، ولبنان، والمغرب، وموريتانيا، واليمن. 

ركات                                                                                          وحضر االجتماع أيضا  ممثلون عن وكاالت األمم المتحدة، والمنظمات المعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة، وش
 من القطاع الخاص.

الركب، وإشراك جميع  تخلف أحد عنمناقشة الهدف العام المتمثل في عدم  إلىهذا االجتماع  أفضىو -13
وأهداف التنمية المستدامة. ويندرج تحسين إدماج  2030أفراد المجتمع في عملية التنمية في إطار خطة عام 

 8اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وفي الهدف من  27األشخاص ذوي اإلعاقة في سوق العمل في المادة 
 من أهداف التنمية المستدامة.
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 ورشة عمل تدريبية بشأن إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في سوق العمل 

 (2017كانون األول/ديسمبر  6-5ت، )بيرو

سوق  نظمت اإلسكوا ومنظمة العمل الدولية ورشة عمل تدريبية بشأن إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في -14
العمل توجهت إلى صانعي السياسات والشركاء المعنيين باإلعاقة في الدول العربية. وتناولت ورشة العمل 

( كيف يمكن للدول األعضاء تطوير بيئة تمكينية، بما في ذلك القوانين وسياسات سوق العمل أالمواضيع التالية: )
لمنشآت القطاعين العام والخاص توفير  ( وكيف يمكنب) النشطة، أو وضع سياسات الحصص أو تفعيلها؛

وشارك في  .الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تتيح لألشخاص ذوي اإلعاقة الوصول إلى فرص العمل الالئق
الورشة التدريبية ممثلون حكوميون مسؤولون عن سياسات العمل والتشغيل، وجهات التنسيق المعنية بمسائل 

الدورات المعني باإلعاقة من األردن، وتونس، والسودان، والعراق،  مل ما بينالعااإلعاقة في فريق الخبراء 
                                                                                     دولة فلسطين، ولبنان، والمغرب، وموريتانيا، واليمن. وحضر االجتماع أيضا  ممثلون عن وكاالت و        وع مان، 

 األمم المتحدة، والمنظمات المعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة، وشركات من القطاع الخاص.

 الدورات المعني باإلعاقة العامل ما بين الخبراءاالجتماع الثالث لفريق  
 (2018أيار/مايو  3-2)الرياض، 

( المستجدات من الدول األعضاء بشأن سياساتها أتناول االجتماع الثالث للفريق المواضيع التالية: ) -15
 ؛ قة التي اضطلعت بها اإلسكواالمتعلقة باإلعا البحوثنشطة واأل( أحدث بالوطنية المتعلقة باإلعاقة؛ )

ل من         ( التحو د                                                                               ( عرض  عن تجربة المملكة العربية السعودية في إنشاء شبكة عمل لألشخاص ذوي اإلعاقة؛ )ج)
على الحقوق، بما في ذلك استخدام        قائم      هج                                                                   "النموذج الطبي" إلى "النموذج االجتماعي" في تقييم اإلعاقة باستخدام ن 

التصنيف الدولي لألداء واإلعاقة والصحة. وضم االجتماع خبراء من منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي. 
وحضرت االجتماع جهات التنسيق المعنية بمسائل اإلعاقة من البلدان التالية: األردن، واإلمارات العربية المتحدة، 

 ملكة العربية السعودية، وموريتانيا.وتونس، والسودان، والم

لكيفية استخدام التصنيف الدولي         متعمقا                                                              واستعرض المشاركون أمثلة من البرازيل واليونان واكتسبوا فهما  -16
                                                                                                      لألداء واإلعاقة والصحة كأداة هامة لتوحيد عمليات تقييم اإلعاقة باالستناد إلى أداء األفراد وقدراتهم، بدال  من 

 العامل ما بينعجز الطبي. وأكدوا على رغبتهم في عقد اجتماعات سنوية لفريق الخبراء حاالت الب حصرها
ز آمن للبلدان يتيح                                                                                   الدورات المعني باإلعاقة، وأعربوا عن تقديرهم لطبيعة عمل الفريق الذي يتمثل بتوفير حي 

 تبادل الخبرات والتحديات بين الزمالء والخبراء.

 خاص ذوي اإلعاقة الذين يعيشون اجتماع فريق الخبراء بشأن األش 
 في البلدان العربية في مؤسسات متخصصة

 (2018آب/أغسطس  29-28)بيروت،      

اجتماع فريق الخبراء إلى استعراض نتائج دراسة أعدتها اإلسكوا ومركز الدراسات اللبنانية في    ف   د   ه  -17
شون في مؤسسات متخصصة في البلدان الجامعة اللبنانية األمريكية بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يعي

العربية؛ ومناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بوضع األشخاص ذوي اإلعاقة في مؤسسات متخصصة، بما في ذلك 
األسباب الموجبة، والخدمات المقدمة، والتنظيم الحكومي لهذه المؤسسات، وبدائل المؤسسات؛ واستعراض 
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من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.  19دعم المطلوب لتنفيذ المادة التحديات القائمة، والفرص المتاحة، وال

الدورات المعني باإلعاقة، وممثلون عن الوزارات  العامل ما بينوشارك في االجتماع أعضاء من فريق الخبراء 
                                   بلدا  هي األردن، وتونس، والجمهورية  12الوطنية والمجالس المعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة من 

                                                                                               ربية السورية، والسودان، وع مان، ودولة فلسطين، وقطر، ولبنان، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، واليمن، الع
وخبراء دوليون، وممثلون عن المنظمات المعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة، وأعضاء المجتمع المدني المعنيون 

 بقضايا اإلعاقة.

خبراء هي: تشجيع البلدان على إنشاء قاعدة بيانات ص إليها اجتماع فريق ال                           والتوصيات الرئيسية التي خل  -18
وطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين يعيشون في مؤسسات متخصصة؛ دعوة البلدان إلى عقد ورشات عمل 
لمناقشة القضايا المتعلقة بالمؤسسات بشكل مفصل؛ تشجيع البلدان على إعادة النظر في األنظمة الوطنية المتعلقة 

                                                                                   لشروع بإغالق هذه المؤسسات واالستعاضة عنها بالخدمات المجتمعية والمتنقلة، وذلك تماشيا  بهذه المؤسسات، وا
؛ تشجيع البلدان على توسيع نطاق الخدمات المجتمعية البديلة لتحسين دمج األشخاص ذوي اإلعاقة 19مع المادة 

مناقشات وزيادة المعرفة في المجتمع وضمان عدم إهمال األشخاص المعرضين للمخاطر؛ إجراء المزيد من ال
بشأن مسائل الصحة العقلية واإلعاقات النفسية االجتماعية، واإلعاقات الذهنية، بما في ذلك االحتياجات الصحية 
والتعليمية واالجتماعية؛ إجراء المزيد من البحوث بشأن المسائل المتعلقة باإلعاقة النفسية االجتماعية، والقوانين 

 .، واألهلية القانونية لألشخاص ذوي اإلعاقةالتي تنطوي على التمييز

دمت خالل االجتماع تعليقات هامة وبناءة ساهمت إلى حد كبير في تحسين التقرير النهائي، الذي    وق  -19
 .2019نشر في عام    سي 

 ورشة عمل حول وضع إطار مؤشرات عربية لإلعاقة  
 عن األشخاص ذوي اإلعاقة وتحسين جمع البيانات

 (2018أيلول/سبتمبر  21-19)القاهرة، 

بين اإلحصائيين    ع   م    ج  ء في اإلسكوا أول اجتماع إقليمي عقدت شعبة التنمية االجتماعية وشعبة اإلحصا -20
    ف    د                                                                                              وواضعي السياسات من البلدان العربية لمناقشة عملية تحسين جمع البيانات عن األشخاص ذوي اإلعاقة. وه 

                                                       ية لإلعاقة على أن يتم  استخدامها لجمع اإلحصاءات المتعلقة االجتماع إلى المباشرة بوضع إطار مؤشرات عرب
                                                                                                  باإلعاقة وتحليلها. كما استعرض المشاركون الممارسات الجيدة في مجال جمع البيانات وفقا  للمنهجيات التي 

 وضعها فريق واشنطن المعني بإحصاءات اإلعاقة.

المعني باإلعاقة، وممثلون عن ثالثة الدورات  العامل ما بينحضر االجتماع أعضاء من فريق الخبراء  -21
الكويت، وقطر، وفلسطين، ودولة        ع مان، والعراق، والسودان، وتونس، و                                     عشر بلدا  في المنطقة العربية )األردن، 

موريتانيا، واليمن(، وخبراء دوليون، وممثلون عن وكاالت األمم المتحدة والمجتمع والمغرب، ومصر، وليبيا، و
 األشخاص ذوي اإلعاقة.نية بالمعمنظمات الالمدني و

مشترك وأفضل بين المشاركين بشأن مختلف المسائل                                      ساهمت ورشة العمل في التوصل إلى فهم   -22
إنتاج بيانات متسقة وقابلة للمقارنة عن مسائل اإلعاقة. واستفادت ورشة العمل من المتعلقة بوالتحديات التقنية 

                                                                                               الحوار بين منتجي اإلحصاءات ومستخدميها لوضع إطار المؤشرات العربية لإلعاقة وكتي ب البيانات الوصفية 



E/ESCWA/C.2/2019/5 

 
-8- 

 
بشأن تدريبية                                                                                   الخاص بها. وقدمت ورشة العمل مدخالت قي مة لمواصلة تطوير المبادئ التوجيهية والمواد ال

 قياس مؤشرات التنمية ورصدها، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة.اإلحصاءات المتعلقة باإلعاقة ل

 ى لدعم حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةالعربي الرفيع المستو-االجتماع األوروبي 
 ، فاليتا، مالطة(2019نيسان/أبريل  24-25)

لرفيع المستوى األول لدعم حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة العربي ا-استضافت مالطة االجتماع األوروبي -23
، الذي جمع بين ممثلي الحكومات والمجتمع المدني والخبراء المعنيين بحقوق 2019نيسان/أبريل  25و 24يومي 

األشخاص ذوي اإلعاقة من االتحاد األوروبي والمنطقة العربية. وحضر االجتماع ممثلون عن المفوضية 
وا، وجامعة الدول العربية، والمنتدى األوروبي لألشخاص ذوي اإلعاقة، ومجموعتين رائدتين األوروبية، واإلسك

من المجتمع المدني في المنطقة العربية، هما المنظمة العربية لألشخاص ذوي اإلعاقة، والمنتدى العربي لحقوق 
 األشخاص ذوي اإلعاقة.

ريق الرفيع المستوى المعني باألشخاص الف من مشاركة مالطة في كل في ضوءوجاءت هذه المبادرة  -24
إلى  الدورات المعني باإلعاقة. وهدفت العامل ما بينذوي اإلعاقة التابع للمفوضية األوروبية، وفريق الخبراء 

وتوفير وسيلة مستديمة للتعاون المستقبلي بين االتحاد  ،زيادة تبادل المعارفالربط بين أنشطة الفريقين، و
للتعاون                                                                 ربي في مجال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. وتناول االجتماع إنشاء منتدى األوروبي والعالم الع

عقب اعتماد "إعالن فاليتا" السياسي  تمالعربي بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )منتدى فاليتا( سي-األوروبي
إلسكوا، وجامعة الدول عة والكيانات الحاضرة، بما في ذلك المفوضية األوروبية، وا                     بل ممثلي الدول الموق      من ق 

العربية. والبلدان العربية التسعة التي حضرت االجتماع واعتمدت إعالن فاليتا هي: األردن، وتونس، والعراق، 
 دولة فلسطين، والكويت، ومصر، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، وموريتانيا.و

التحديات والفرص المتعلقة بتنفيذ اتفاقية                                                   هذا االجتماع أول فرصة للحوار األقاليمي المكث ف بشأن  ووفر -25
                                                                                           حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. وجميع الدول األعضاء الحاضرة وق عت على إعالن فاليتا، فأبدت بذلك دعمها 

 القوي وإرادتها السياسية في زيادة التعاون بشأن المسائل المتعلقة باإلعاقة بين المنطقتين األوروبية والعربية.

 الدورات المعني باإلعاقة العامل ما بينلرضا في فريق الخبراء مستوى ا -       ثالثا  

 العامل ما بينالرضا بين أعضاء فريق الخبراء مستوى                            ، أجرت اإلسكوا مسحا  لتقييم 2019في أيار/مايو  -26
                                                                                                 الدورات المعني باإلعاقة. أجاب على المسح ستة عشر بلدا ، خمسة منها أعربت عن الرضا التام، وتسعة أبدت 
                                                                                                        الرضا، واثنان من البلدان أعربا عن الرضا إلى حد ما. ولم يبد  أي من البلدان عدم الرضا. وتلقت اإلسكوا عددا  

                                     الفريق في المستقبل، فضال  عن مقترحات عليها  االهتمام التي يمكن أن يعملمواضيع من االقتراحات بشأن 
ستأخذ اإلسكوا هذه التعليقات بعين االعتبار عند تنظيم االجتماعات وورشات وبشأن كيفية تحسين عمل الفريق. 

 العمل المقبلة.
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 مجاالت التعاون المستقبلي -      رابعا 

ات المعني باإلعاقة في الربع األخير الدور العامل ما بينمن المزمع عقد االجتماع المقبل لفريق الخبراء  -27
 ه.  د   ق                                         . ولم يتقرر بعد موضوع االجتماع وتاريخ ع  2019من عام 

                تعمقا  للمواضيع       أكثر                                                          ن في مسح تقييم الرضا، أعرب المجيبون عن رغبتهم في مناقشة                   وعلى النحو المبي   -28
 التالية )المرفق(:

 إجراءات تقييم اإلعاقة؛ •
 البيانات واإلحصاءات؛ •
 الحماية االجتماعية. •

 الدفع بعمل الفريق أكثر نحو دمج األشخاص بوعالوة على ذلك، أبدى الخبراء في الفريق اهتمامهم  -29
 ذوي اإلعاقة في المجتمع من خالل التركيز على مجاالت مواضيعية جديدة مثل:

 تنمية المهارات، والتدريب المهني، وإعادة التأهيل المجتمعي؛ •
 الدمج والشمولية؛ •
 ل الوصول إليها؛  ه   س                                           توفر تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت التي ي  •
 المشاركة السياسية. •

وختم الخبراء تعليقاتهم بتقديم عدة اقتراحات لتعزيز التواصل والتعاون بين أعضاء الفريق، من خالل  -30
                                         مثال  إجراء زيارات دراسية وإنشاء فرق عمل.

 ت أخرى في االجتماع المقبل للفريق.وستجري مناقشة هذه المجاالت وأي اقتراحا -31

التنسيق في مجال البيانات اإلحصائية، بالتعاون الوثيق عملية  الخصوص، سيواصل الفريقوعلى وجه  -32
اقة ( إطالق إطار مقترح للمؤشرات العربية لإلعأعبة اإلحصاء في اإلسكوا. والهدف من هذه الجهود )     مع ش 

طلق في القاهرة في                                     ن منتجي اإلحصاءات ومستخدميها، الذي أ ( تعزيز الحوار بيبووضع خطة التنفيذ، )
 .2018أيلول/سبتمبر 
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 المرفق

باإلعاقة يالدورات المعن العامل ما بينمصفوفة الردود على مسح الرضا لفريق الخبراء   

 الدورات المعني باإلعاقة العامل ما بينمصفوفة الردود على المجاالت المواضيعية الرئيسية الستة لفريق الخبراء )أ(  
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سبة المئوية
الن

 

 X X X X X X  X X X  X X X X X 14 88 إجراءات تقييم اإلعاقة

 X  X X  X X X   X X X  X  10 63 الحماية االجتماعية

 X X  X  X   X  X X X   8 50  واإلحصاءاتالبيانات 

 X   X X X   X  X    6 38   العمل

 33الهياكل الحكومية )المادة 
بشأن عمليتي التنفيذ والرصد 

 الوطنيتين(

  X   X X  X   X   X  6 38 

اإليداع في المؤسسات )المادة 
 بشأن العيش المستقل( 19

  X   X    X     X  4 25 
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 المجاالت المواضيعية اإلضافية(  ب)

 

----- 

الدمج والشمولية

توفر تكنولوجيات 
المعلومات واالتصاالت 

هاالتي َيْسه ل الوصول إلي

تنمية المهارات، 
والتدريب المهني، وإعادة

التأهيل المجتمعي

المشاركة السياسية


