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ي باإلعاقة لاالجتماع السنوي السادس  
ن الدورات المعنن اء العامل ما بي   فريق الخبر

  
اض   اجتماع افتر

/نوفمبر  29  التاري    خ:  ي
ن
ين الثان  2021تشر

 حن  10
ً
وت   1:30  صباحا  بتوقيت بب 

ً
 ظهرا

 (9  
 
  12:30  حتر   صباحا

 
 المغرب/تونس/الجزائر( بتوقيت  ظهرا

(11  
 
  2:30حتر   صباحا

 
 (الكويت/قطر/ السعودية بتوقيت ظهرا

وجدول األعمالمذكرة المعلومات    

 خلفية  

اء  فريق  تأسيس  تم     الدورات  بي     ما   العامل  الختر
   1(IGED)  باإلعاقة  المعت 

  حول   المعلومات  وتبادل  الروابط  لتعزيز   2016  عام  ف 

  التنمية  وخطة  (CRPD)  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  لحقوق  المتحدة  األمم  اتفاقية  تنفيذ   وتعزيز   العربية  المنطقة  دول  بي     اإلعاقة  سياسة

 . 2030 لعام المستدامة

اء  لفريق  السادس  السنوي  االجتماع  عقد   سيتم     الدورات  بي     ما  العامل  الختر
    بشكل  (IGED)  باإلعاقة  المعت 

اض    عل   يركز   وسوف  افتر

 : للنقاش محاور  أربعة

• ،
ً
 تحديثات   أي  ،تجارب  هم  عرض   للدول  يمكن  لإلسكوا.   األعضاء  للدول  اإلعاقة  وتقييم  تحديد   حول  التحديثات   آخر   متابعة  أوال

  
    اإلعاقة  وتقييم   تحديد   أنظمة  تحديث  مجال  ف 

  يخص   فيما   السابق  السنوي  االجتماع  توصيات  لمناقشة  باإلضافة  بلدانهم،  ف 

   الموضوع.  هذا 

•  
ً
اتيجيات   مناقشة  ،ثانيا اتيجيات  إن  حيث  . لإلسكوا   األعضاء  للدول  لإلعاقة  الوطنية  االسب    الوطنية   العمل  وخطط  االستر

ا   تلعب أن  يمكن  باإلعاقة  الخاصة ا   دور      مهم 
 من   وذلك  . (CRPD)  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية  تنفيذ  وتوجيه  تنسيق  ف 

    المجاالت  عل  الضوء  تسليط  خالل
.   المستوى  عل  األولوية  منحها   سيتم  التر  

اتيجيات  تقدم  الوطت    المتعلقة   العمل  وخطط  استر

   باإلعاقة
 
م  رئيسية  ومعالم   تدابت    عادة ة  بنهاية  إليها   الوصول  ما   بلد   يعتر      الفتر

اتيجية.   تغطيها   التر ا   يمكنهم  االستر
 
  تقديم   أيض

ة  مساهمة     كبت 
    2030  وأجندة  المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق   ف 

 االسكوا   قامت  الركب.   خلف   د أح  ترك  بعدم  تتعهد   والتر

اتيجيات مالمح بعض يلخص موجز  بإعداد   سيوفر   المستفادة.  والدروس تحدياتها، إنجازاتها، أبرز  لإلعاقة، األعضاء الدول استر

    الوطنية.  لتجارب  هم  ومشاركتهم الدول رأي  ألخذ  الموجز  هذا  مسودة حول  النقاش باب لفتح الفرصة االجتماع
 اإلطار  ذات وف 

    والدعم  المساندة  تقديم   جانب  من  تقدمه  عن   يمكن   ما   عرض  لإلسكوا   يمكن
    العربية   للدول   الفت 

اتيجيات  تقييم   ف    االستر

اتيجيات واعداد  الحالية،     اإلعاقة.  ذوي األشخاص حقوق وضمان اإلعاقة بملف تتعلق جديدة وطنية استر

 ثا •
ً
ي   الوصول  إمكانية  مناقشة  ،لثا

ن
ي   العمرانية  البيئة  ف

ن
    المحور   العربية.   المنطقة  ف

كز   الثان   إمكانية   ضمان  توتحديا  فرص  عل  ست 

يعات القواني    إقرار  رغم . الوصول    والتشر
   الوصول إمكانية تضمن  التر

   البيئة ف 
   تحديات هناك أن  إال  المنطقة، دول أغلب  ف 

  ف 

    الوصول  إمكانية  وضمان  تطبيقها 
    والمنظمات  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  شهادات  حسب  والخاصة  العامة  المساحات  ف 

 التر

    . تمثلهم
    رائدة  تجارب  هناك  الوقت  ذات  ف 

  بإعداد   اإلسكوا   قامت  الوصول.   سهولة  لضمان  الدروس  بعض  تقدم  المنطقة  ف 

 
1 Intersessional Group of Experts on Disability (IGED) 
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    والوطنية  المحلية  تجارب  هم  حول  الدول  مع  النقاش  باب  لفتح  الفرصة  لتوفت    التجارب  هذه  بعض  يعرض  موجز 
 
  إمكانية   ضمان  ف

    الوصول
 
    المبنية.   البيئة  ف

 
  وبناء   التقنية،  والمساندة  التعاون  جانب  من تقدمه  عن  يمكن   ما   عرض  لإلسكوا   يمكن  اإلطار   ذات  وف

   القدرات
 
   الوصول إمكانية ملف ف

 
اتي الوطنية الخطط اعداد  ناحية من وذلك  العمرانية، البيئة ف   جياتواالستر

 
 االستفادة  وأيضا

  الممارسات.  وأفضل والدولية اإلقليمية التجارب من

•  
ً
 التحديثات آخر   مشاركة  األعضاء  للدول  يمكن  القادمة.  السنة  عمل خطة  ومناقشة  التحديثات   لمشاركة  منصة  توفب    ،رابعا

    والتطورات
 
    اإلعاقة  ملف  ف

 
  الحالية،  والمبادرات  بالمشاري    ع  المجموعة  بإحاطة  لإلسكوا   ستقوم  آخر   جانب  ومن  بلدانهم،  ف

 
 
   والمبادرات المحاور  مناقشة وأيضا

كت    يمكن التر    عليها  التر
 
  القادمة.  السنة ف

 

 

  



 
  

3 | P a g e  
 

 

 

 جدول األعمال 

 

 الوقت  

وت(  )بتوقيت بت 

 10:10-10:00 الفتتاحية وعرض جدول األعمال الكلمات ا

 تحديد وتقييم اإلعاقة  (1الجلسة )

 

 اإلعاقة وتقييم تحديد  حول التحديثات آخر  متابعة

 تحديثاتهمالدول  مشاركة 

  

 

10:10-11:00 

 

ي المنطقة العربية  (2الجلسة )
ن
اتيجيات الوطنية لإلعاقة ف  االسب 

 

اتيجيات الوطنية لإلعاقة  عرض مسودة موجز اإلسكوا   حول وضع اإلسب 

 

 مشاركة الدول لعرض تجارب  ها وتعليقاتها 

 دقائق لكل دولة مشاركة   7-10

 

 

11:00-11:10 

 

11:10-12:00 

 

ي المنطقة العربية( 3الجلسة )
ن
ي البيئة العمرانية ف

ن
 سهولة الوصول ف

  

ي البيئة العمرانية 
ن
 عرض مسودة موجز اإلسكوا حول سهولة الوصول ف

 

 مشاركة الدول لعرض تجارب  ها وتعليقاتها 

 دقائق لكل دولة مشاركة   7-10

 

 

12:00-12:10 

 

12:10-13:00 

 

اء (4) الختامية الجلسة  مشاركة التحديثات من اإلسكوا ومجموعة الخبر

 

 مشاركة تحديثات اإلسكوا حول سب  المشاري    ع والمبادرات األخرى المتعلقة باإلعاقة: 

 Arab Digital Inclusion Platformالمنصة العربية لإلدماج الرقم   -

 مبادرة الشبكة العربية األوروبية ألبحاث اإلعاقة -

  سوق العمل  -
وع ادماج األشخاص ذوي اإلعاقة ف   مشر

  منىح -
 التنمية المجتمعية الدامجة والشاملة  دعم ومساندة مبادرات وطنية لتبت 

 

 حول أي تطورات متعلقة بملف اإلعاقة   مشاركة التحديثات من الدول العربية

 

 

13:00-13:10 

 

 

 

 

 

13:10-13:30 
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 االجتماع مكان وتاري    خ

 

/نوفمتر    29االجتماع يوم األثني    سُيعقد هذا    
الثان  ين  اضية لمدة  2021تشر    10من    ونصف  ثالث ساعاتعتر منصة افتر

 
صباحا

وت.   1:30 حتر   بتوقيت بت 
 
 ظهرا

 (9   
 
 بتوقيت المغرب/تونس/الجزائر 12:30حتر  صباحا

 
 ( ظهرا

 حتر  11)
 
 بتوقيت  2:30 صباحا

 
 السعودية/الكويت/قطر(ظهرا

 

ي اإلسكوا 
ن
 نقاط االتصال ف

 

 الفاضل فتحية عبد

  شؤون التنمية االجتماعية  
 
 مسؤولة ف

 abdelfadil@un.org 

 

 سمية المجذوب  

  شؤون التنمية االجتماعية  
 مسؤولة مساعدة ف 

 Sumaya.almajthoob@un.org 
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