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 موجـز

اللجنة في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( االجتماعية في  ةشعبة اإلحصاء بالتعاون مع شعبة التنميعقدت  
القاهرة، في  بتحسين إحصاءات اإلعاقة في أهداف التنمية المستدامة فريق العمل المشترك بين الوكاالت والخبراء المعنياالجتماع األول ل

 .2018أيلول/سبتمبر  20-18مصر، 

 فريق أسئلة اإلعاقة، وتنفيذ إحصاءات لتحسين واإلقليمية العالمية التوجيهية المبادئ شملتعدة بنود اجتماع وتضّمن جدول أعمال  
 أهداف في اإلعاقة السياسات، ومؤشرات ومراقبة صنع في لإلحصاءات الفعال العربية، واالستخدام المنطقة في الوظائف تأدية حول واشنطن
 تطوير إطاربندا للتداول في االجتماع وقد تضّمن الميداني.  للعمل التدريب واحتياجاتالمؤشرات،  وتحليل إنتاج المستدامة، وطرق التنمية
 كازابالنكا. مجموعة لتشكيل لإلعاقة ومقترح العربية المستدامة التنمية مؤشر

 .واالستنتاجات المناقشات االجتماع وملخصويتضمن هذا التقرير عرضاً للتوصيات التي أصدرها كما  

 
 
 

 .: طبعت هذه الوثيقة بالشكل الذي قدمت به ودون تحرير رسميمالحظة
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 مقدمة

تتميز اإلحصاءات الرسمية المتعلقة باإلعاقة بدور أساسي في تخطيط وتنفيذ ورصد السياسات والبرامج الرامية إلى تعزيز حقوق األشخاص  -1
األشخاص ذوي اإلعاقة كأحد المجموعات المستضعفة  2030التنمية المستدامة لعام خطة  جدول أعمال يشملوذوي اإلعاقة وحمايتها. 

، من 2020، يلتزم جدول األعمال كذلك بتعزيز دعم بناء القدرات للبلدان النامية، بحلول عام 17.18في الهدف ووتدعو إلى تمكينهم. 

 ومن ضمنها بيانات اإلعاقة.ا أجل توفير بيانات مفصلة ذات جودة عالية وموثوق به

ازدادت الجهود الوطنية لجمع البيانات المتعلقة باإلعاقة في كل من البلدان المتقدمة والنامية بصورة رئيسية  ؛على مدى العقود األخيرة -2
دولة عربية  13استخدمت هتمام الدولي والوطني المتزايد لمشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة على قدم المساواة في مجتمعاتهم. وقد نتيجة لإل

األسئلة القصيرة لفريق واشنطن حول أداء الوظائف في مسح / تعداد واحد على األقل. ومع ذلك، فإن تنفيذ تلك األسئلة وحساب انتشار 
ي الكثير من الحاالت، فواإلعاقة في معظم البلدان لم يتبع بدقة معايير فريق واشنطن، وبالتالي لم تكن النتائج متوافقة بدقة مع هذه المعايير. 

المعلومات استخدام ال تزال الكثير من البلدان تفتقر إلى كما . ىكافالتفصيل اللم تتم معالجة البيانات التي تم جمعها أو لم يتم نشر النتائج ب
وإمكانية حصولهم  الالزمة لصياغة سياسات وبرامج التنمية الشاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة من حيث المشاركة المتساوية في المجتمع

اإلعاقة، بما في ذلك مؤشرات ب الخاصة مؤشراتال البيانات وحساب توفير مبادئ توجيهية وأدلة لتنفيذ عملية جمع على الخدمات. إن
ات وذات جودة ويزّود صانعي السياس متسق بشكل حول األشخاص ذوي اإلعاقة أهداف التنمية المستدامة، سيسهم في إنتاج ونشر بيانات

 معلومات ذات الصلة.بال

برنامج  2016، أطلقت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( في عام 2030وفي سياق خطة التنمية المستدامة لعام  -3

 .من أجل تحسين جمع ونشر إحصاءات اإلعاقة في البلدان األعضاء ألجل أن "ال يستثنى منها أحد" إحصاءات اإلعاقة في شعبة اإلحصاء
م اجتماع فريق العمل المشترك بين الوكاالت والخبراء المعني بتحسين إحصاءات اإلعاقة في أهداف التنمية المستدامة في القاهرة، ينظتم تو

لمعالجة القضايا  2016م وهو االجتماع الثالث في سلسلة االجتماعات التي عقدت منذ عا 2018أيلول / سبتمبر  20إلى  18مصر، من 

 المذكورة أعاله على المستوى اإلقليمي.واالحتياجات 

 الحضور  -ألف

 الذي عقد في بتحسين إحصاءات اإلعاقة في أهداف التنمية المستدامة اجتماع فريق العمل المشترك بين الوكاالت والخبراء المعني حضر -4
جمهورية والعراق، و، )األردن في اإلسكوامن البلدان األعضاء بلداً  عشرثالثة ن عن يممثل، 2018 سبتمبرأيلول/ 20-18القاهرة، مصر، 

( 56) ـوشاركت الدول ب. (تونس، واليمنوالسودان، وقطر، وفلسطين، وسلطنة عمان، والمغرب، وموريتانيا، وليبيا، والكويت، ومصر، 

 من وزارات الدولة. ن األشخاص ذوي اإلعاقةشؤوفي جهزة اإلحصائية الوطنية والمختصين ن األع ممثاًل  ستة وخمسين

(، UNICEF) للطفولة المتحدة األمممنظمة  ت:ات تابعة لألمم المتحدة وشملممنظ ست ن عنيوممثل فريق واشنطن ممثل عنوشارك   -5

 برنامجو، (ILO)الدولية  العمل منظمةو، (UNDP) اإلنمائي المتحدة األمم برنامجو، (UNFPA-ASRO) للسكان المتحدة األمم صندوقو

 العالمية الصحة منظمةو ،(UNESCO)والثقافة  والعلم للتربية المتحدة األمم منظمةو، (UN-Habitat) البشرية للمستوطنات المتحدة األمم

(WHO). 

 المعهدالعربية، و الدول جامعةعن ممثلين العديد من المنظمات غير الحكومية الوطنية واإلقليمية والعالمية و جتماعاالشارك في كما  -6
 العامة الهيئةو ،النشطة والشيخوخة اإلعاقة ذوي األشخاص لحقوق البرلمانية األمانةو ،(AITRS) اإلحصائية والبحوث للتدريب العربي

 المجلسو ،اإلعاقة ذوي شخاصاأل لجمعيات مصر اتحادو ،لإلعاقة الدولي التحالفو ،اإلعاقة ذوي األشخاص هيئاتو ،العمراني للتخطيط
 .وترد قائمة المشاركين في المرفق األول بهذا التقرير اإلعاقة. ونؤلش القومي

 انعقاده وتاريخ جتماعاال مكان  -باء

 جامعةو األمم المتحدة منظماتوبالشراكة مع فريق واشنطن و اإلسكوات شعبة اإلحصاء بالتعاون مع شعبة التنمية االجتماعية في دق  ع   -7
 فيالمستدامة بتحسين إحصاءات اإلعاقة في أهداف التنمية  الوكاالت والخبراء المعنياجتماع فريق العمل المشترك بين  العربية الدول
 .2018أيلول/ سبتمبر  20 إلى 18من  القاهرة الميس انتركونتيننتاسمير فندق
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 التنظيم -جيم

 :تيةالمواضيع اآل الجتماعا قشان -8

 .اإلعاقة إحصاءات لتحسين واإلقليمية العالمية التوجيهية المبادئ -

 .العربية المنطقة في الوظائف تأدية حول واشنطن فريق أسئلة تنفيذ -

 .السياسات ومراقبة صنع في لإلحصاءات الفعال االستخدام -

 .التنمية مؤشرات من وغيرها المستدامة التنمية أهداف في اإلعاقة مؤشرات -

 .تفصيلي جدولي تحليل نتاجإ طرق -

 .الميداني للعمل التدريب حتياجاتا -

 .كازابالنكا مجموعة تشكيل مقترح -

 .لإلعاقة العربية المستدامة التنمية مؤشر إطار -

 
 :التاليعلى الرابط قبل انعقاده  االجتماعالخاصة ب تم تحميل جميع الوثائقوقد 

https://www.unescwa.org/events/expert-group-meeting-improving-disability-statistics-sustainable-

development-goals 
 

 األهداف -لدا

 :والثاني ،واإلقليمية العالمية التوجيهية باتباع وتنفيذ المبادئإحصاءات اإلعاقة تحسين  :األول ؛متطلبين أساسيينتحقيق  إلىاالجتماع هدف ي -9
إطار المؤشرات نتاج إلوذلك  السياسات رسم البرامج وصنع اإلحصاءات وتفعيلها في تقليص الفجوة بين اإلحصاء والسياسات الستخدام

( CRPDحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ) إتفاقيةالعربية لإلعاقة، والذي سوف يساعد واضعي السياسات واإلحصائيين على تنفيذ ورصد 

 والتواصلفي إنتاج البيانات وتحليلها المعيارية  قياسالبيانات اإلعاقة طرق  واومنتج امستخدمووناقش (. SDGsوأهداف التنمية المستدامة )

ا، وتبادل موإعداد التقارير بشأنهحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  إتفاقيةورصد بشكل أفضل لتعزيز مراقبة أهداف التنمية المستدامة  بها
  الخبرات الوطنية واإلقليمية وتسهيل التعاون بين األقاليم.

https://www.unescwa.org/events/expert-group-meeting-improving-disability-statistics-sustainable-development-goals
https://www.unescwa.org/events/expert-group-meeting-improving-disability-statistics-sustainable-development-goals
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تطبيق أسئلة فريق والذي يتناول دليل إقليمي لتحسين جمع بيانات اإلعاقة وتحليلها في الدول العربية: أول  قطالإوفي افتتاحية االجتماع تم  -10
أول  يعتبر هذا الدليلو ،تحسين جمع البيانات المتعلقة باإلعاقة وتحليلها في البلدان العربية إلىويهدف الدليل  واشنطن حول أداء الوظائف.

 في تطبيق المعايير والتوصيات تجاه تحسين جمع وتحليل البيانات لألشخاص ذوي اإلعاقة.يتناول التحديات  في العالم دليل

ويركز الدليل على دور إحصاءات اإلعاقة في تحليل السياسات، ومدى مساهمة المعلومات المتعلقة باإلعاقة في إعداد سياسات شاملة  -11
ورصد آثارها وتقييمها، ويعرض التقرير أدوات فريق واشنطن لجمع البيانات، كما يلقي الضوء على مواطن الضعف والقوة في جمع 

نطقة، ويستعرض خبرة المنطقة في تطبيق المبادئ والمفاهيم الرئيسية للمجموعة القصيرة لفريق واشنطن حول البيانات وتحليلها في الم
تحسينات مقترحة للمضي قدماً. وبالتالي، يعرض النموذج  إلىويخلص الدليل كما أداء الوظائف في عدة أنواع من المسوح وفي التعدادات. 

ويطرح مجموعة من التوصيات لزيادة إنتاج بيانات  (+AWG-SS) ق واشنطن حول أداء الوظائفالعربي الموّسع للمجموعة القصيرة لفري

 منسقة وقابلة للمقارنة حول اإلعاقة.

 

 التوصيات  -هاء

القاهرة، مصر،  بتحسين إحصاءات اإلعاقة في أهداف التنمية المستدامة اجتماع فريق العمل المشترك بين الوكاالت والخبراء المعني وجه -12
 التوصيات التالية: 2018 سبتمبرأيلول/ 18-20

عدد أكبر من  الكتشاف اإلعاقة وبتوسيع مجاالت اإلعاقة إحصاءات لتحسين واإلقليمية العالمية التوجيهية التزام الدول بتطبيق المبادئ -
كحد أدنى  (+AWG-SS) ن حول أداء الوظائفالنموذج العربي الموّسع للمجموعة القصيرة لفريق واشنطذوي اإلعاقة وذلك باعتماد 

عتناء بالنفس، واإل، والتواصل، (التركيزأو  التذكرواإلدراك )، (صعود الساللمأو  المشيوالتنقل )السمع، و، النظرالثمانية وهي:  للمجاالت
بيانات اإلعاقة وتحليلها في الدول  الدليل اإلقليمي لتحسين جمعالواردة في مجموعة التوصيات تطبيق ، وكذلك الذراعين واليدينوحركة 

لزيادة إنتاج بيانات منسقة وقابلة  ( E/ESCWA/SD/2018/MANUAL.1) العربية: تطبيق أسئلة فريق واشنطن حول أداء الوظائف
التدريب الدعم الفني و اإلسكواوفي هذا المجال تقدم  تخدم واضعي السياسات ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة. للمقارنة حول اإلعاقة

 على المستوى الوطني وعند الطلب من قبل الدول.

في  (+AWG-SS) النموذج العربي الموّسع للمجموعة القصيرة لفريق واشنطن حول أداء الوظائف إدراج أسئلة اإلعاقة الموصى بها في -

 ،"أحدمنها ال يستثنى "حتى  2030لعام خطة التنمية إعالن من  481فقرة  جميع المسوح والتعدادات أينما أمكن كتفصيل معتمد حسب

 ،والصحية ،والمسوح الديمغرافية ،مسوح القوى العاملة :مثل)وخاصة في المسوح الدورية  منتظموالعمل على جمع البيانات بشكل 
الدعم الفني للدول في كيفية تطبيق المنهجيات بالتعاون مع وكاالت األمم المتحدة المتخصصة  اإلسكواوفي هذا المجال تقدم  .(والتعدادات
األشخاص ذوي اإلعاقة في جميع المجاالت الحياتية ب ية خاصةتفصيلالمسوح والتعدادات الستخراج بيانات ومؤشرات  إجراءفي المعتمدة 
 والتنموية.

 هااستخداماألجهزة اإلحصائية الوطنية وألجل توظيف اإلحصاءات التي تنتجها حصائيين وواضعي السياسات وتعاون بين اإلحوار عقد  -
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وأهداف التنمية المستدامة  إتفاقيةورصدها وكتابة تقارير  السياسات وضعورسم البرامج  في فعالبشكل 

حول العمل  اإلحصاءرفع الوعي العمل لوعلى األجهزة اإلحصائية الوطنية  واالستراتيجيات الوطنية الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة.
األشخاص قضايا المعنية بدعم التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني  إلى، باإلضافة استخداماتهبومحدداته والتعريف  ومنهجياتهاإلحصائي 

حول تكثيف الجهود إلرساء أسس  المشورةوسيط وتقديم بدور ال اإلسكواتقوم سوفي هذا المجال  . واالستفادة من خبراتهمذوي اإلعاقة 
 .مؤسسات المجتمع المدنيمن  واالستفادةاإلحصائية  رسم استراتيجيات مبنية على األدلةحصائيين وواضعي السياسات لالتعاون بين اإل

 .ا المجالبداء الرغبة في تكوين فريق وطني للبحث في هذإ إلىتدعو الدول كما 

                                                
 مصنفة موثوقة جيدة بيانات لوجود حاجة هنالك وستكون. العمل بهذا القيام على تعين مؤشرات إعداد يجري : "على ما يلي 2030لعام خطة التنمية من إعالن  481وتنص الفقرة 1

 والمعلومات البيانات استخدام وينبغي. القرارات اتخاذ لعملية أساسية البيانات وهذه. أحد منها يُستثنى ال شاملة استفادة وتكفل المحرز التقدم قياس في تساعد المناسب الوقت في عليها الحصول يمكن

 النامية والبلدان نمواً، البلدان وأقل األفريقية، البلدان منها سيما وال النامية، البلدان في اإلحصائية القدرات تدعيم أجل من جهودنا تكثيف على اتفقنا وقد. أمكن حيثما القائمة اإلبالغ آليات من المستقاة

 اإلجمالي". المحلي الناتج تكمل المحرز للتقدم أوسع مقاييس بوضع لتزمون. الدخل المتوسطة والبلدان النامية، الصغيرة الجزرية والدول الساحلية، غير
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وذلك بالعمل على إجراء المسوح  المطلوب تفصيلها حسب اإلعاقة المستدامة التنمية أهداف مؤشراتعلى الدول إيالء االهتمام بإنتاج  -
هداف أوالتي ترصد  اإلداريةالسجالت ن تلك التي تنتج موكذلك  ،واستخراج المؤشرات كما هو موصى بها في البيانات الوصفية المعيارية

وضع خطة ل اإلسكوا وسيتم استكمال تقييم مدى وفرة البيانات الوطنية من قبل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. تفاقيةإو المستدامةالتنمية 
بالتعاون مع وكاالت األمم المتحدة والمعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية إقليمية لرصد وفرة المؤشرات وتعزيز القدرات اإلحصائية 

 غير المتوفرة أو التي لم يتم احتسابها أو نشرها.المستدامة  التنمية أهداف إلنتاج مؤشرات

 هتمامواإل اإلحصاء تحليلالمن والمتعددة المداخل والتي تعزز  لإلسكوا اإلشادة بجهود الدول في استكمال وتجهيز الجداول التفصيلية -
ت مجاالالا في العالمية الستخراج مؤشرات قابلة للمقارنة وخصوصً  اتتباع التصنيفإعلى آليات جمع البيانات والالزمة بإدخال التعديالت 

ووسائل  ،الهاتف المحمولو ،نترنتواإل ،والصرف الصحي مياه الشرب إلىوالوصول  ،والعنف ،الفقر بيانات هامة مثل إلىتي تفتقر ال
 اإلحصاءعداد الدليل العملي لمؤشرات اإلعاقة وبياناته الوصفية للتحليل إنتهاء من سكوا على اإلوستعمل اإل. الخ ، ....واالستحقاقات ،النقل

 لمؤشرات اإلعاقة.جراء العمليات التحليلية إتوثيق ذاكرة المنظمة في  إلىليكون بمثابة دليل استرشادي يهدف 

واستخدام على جمع بيانات اإلعاقة وذلك بإعادة النظر باحتياجات التدريب  ،في مجال إحصاءات االعاقة الميداني للعمل التدريب تعزيز -
الحتياجات على تطوير دليل إقليمي  اإلسكواواالستفادة من الدروس الجيدة والتي عرضت ونوقشت في االجتماع. وستعمل التقنيات المختلفة 
بتطوير منصة عن إحصاءات اإلعاقة  اإلسكواكما ستنظر . حول استخدام هذا الدليل عمل تدريبيةحلقة تقوم بعقد سو ،العمل الميداني

 لدول.لالجيدة ممارسات اللعرض ونشر الخبرات والتطورات وذلك من خالل 

وعلى  ،الرابعة رفقةمالرتباط الواردة أسمائهم في الالئحة والمؤلفة من ضباط اإل كازابالنكا مجموعة تشكيلافقة من قبل الدول على والم -
للحفاظ  ريبهم وتأهيلهم بشكل مكثف على مدى ثالث سنواتدوالذين تم ت اإلسكوارتباط مع لتزام بضباط اإلاألجهزة اإلحصائية الوطنية اإل

تشكيل مجموعة  على مقترح فلسطين ممثل اإلسكواتشكر بشكل مستمر. و هوتطوير اإلحصائيوديمومة العمل على الذاكرة المؤسسية 
ما وبوباقي المنظمات في المنطقة  اإلسكوانشطة أما يتوافق مع مسؤوليات وببدورها بتعديله بالصيغة النهائية  اإلسكوا وستقوم كازبالنكا،

 والعالمي.واإلقليمي الوطني  على المستوى ويوفر الدعم للدول العربية ئياإلحصايخدم العمل 

وربطه بالقضايا الوطنية ذات األهمية  لإلعاقة العربية المستدامة التنمية مؤشرات إطارتوطين الدول واضعي السياسات في طلب من ال -
. وستقوم ربط المؤشرات المناسبةتعمل كل دولة على بحيث وبالتعاون مع األجهزة اإلحصائية  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة إتفاقيةومواد 
 .المستدامة اإلعاقة في التنمية لمؤشراتالستكمال اإلطار العربي  الوطنية طربمراجعة األ اإلسكوا

 

 واالستنتاجات المناقشات ملخص -واو

جتماع اإلقليمي لفريق العمل المشترك بين الوكاالت حصاء اإلاإلولواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة الافتتح السيد  -13
أكد فيه على اهتمام من جانب الحكومة على إحصاءات اإلعاقة وهداف التنمية المستدامة أوالخبراء المعني بتحسين إحصاءات اإلعاقة في 

ام يق أشار إلىو ،شخاص ذوي اإلعاقة في القانون الجديدألتضمين قضية ا إلىفي مصر وأشار  "اإلعاقة سنة" 2018حيث نسبت عام 

وشامل لمحافظة  متخصصتعداد  إلىباإلضافة  األسريةالجهاز بعدة أنشطة في مجال اإلعاقة من خالل جمع البيانات بالتعدادات والمسوح 
حسب المعايير العالمية وذلك بإدخال المجموعة القصيرة لفريق واشنطن حول أداء حول األشخاص ذوي اإلعاقة  2015عام فية في نوالم

 . الوظائف

 ،ندى جعفرالسيدة افتتحت ، (اإلسكوا)سيا آجتماعية لغربي واإل قتصاديةن مدير شعبة اإلحصاء في اللجنة اإلجة عن السيد يوراي رينياب -14
في مصر  حصاءللتعبئة العامة واإلاجتماع فريق العمل وقدمت الشكر للجهاز المركزي  ،رئيسة وحدة إحصاءات السياسات والتنسيق

ومنظمات األمم وفريق واشنطن  اإلسكواجتماعية في ن هذا االجتماع يتم بالتعاون مع شعبة التنمية اإلأ ت إلىشارأو االجتماع، الستضافته
ه على نوع األول منهو شخاص ذوي اإلعاقة في اجتماع المتحدة وممثلين عن األجهزة اإلحصائية وواضعي السياسات ومنظمات األ

عداد وتحليل السياسات. إوإنتاج بيانات عن غالبية األشخاص ذوي اإلعاقة ومساهمتها في  المستوى العالمي لمناقشة أفضل السبل في جمع
عاقة القابلة الفنية والتحديات المتعلقة بإنتاج بيانات اإل اياحول مختلف القضبين المشاركين كما سيساعد االجتماع في تحقيق فهم مشترك 

 ال يستثنى منها أحد. كيلتنمية المستدامة اك الجميع في اشرإتسهم في التي للمقارنة والمنسقة 

 العامة للتعبئة المركزي الجهاز ،جتماعية، اإلسكواجتماعية الشاملة في شعبة التنمية اإلجيزيال نوك، رئيسة قسم التنمية اإلالسيدة  شكرت -15
 اإلعاقة، ذوي األشخاصعام ك 2018 مإقرار عا على مصر وهنأت. مصر إلى فيها األعضاء والدول اإلسكوا دعوة على واإلحصاء
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 الجهازو اإلسكوا بين القوية الشراكات وأكدت أن. المجتمع في وإدماجهم لمساواتهم إضافية ديناميكيات تقدم أن في أملها عن وأعربت
 هذا تنظيمت تموقد . من خالله العمل لمصر يمكن اجيدً  أساسا ستشكل اإلعاقة لشؤون الوطني والمجلس واإلحصاء العامة للتعبئة المركزي
 اإلحصائيين خبرة بين يجمع مبتكر نهج باستخدام اإلعاقة ذوي لألشخاص اإلعاقة لمؤشرات عربي إطار لتطوير األساس لوضع االجتماع
 وأعربت العمل لهذا إلهام مصدر كانت جعفر السيدة أن إلى وأشارت. الواقع أرض على والتأثير النتائج تتبع بهدف السياسات، وصانعي

 .المسعى هذال تحقيقًا القادمة الثالثة األيام خالل المشاركين مع للعمل سعادتها عن

 E/ESCWA/SD/2018/MANUAL.1       اإلعاقة إحصاءات لتحسين واإلقليمية العالمية التوجيهية المبادئ: األولى ةالجلس

المجموعة القصيرة باستخدام األشخاص ذوي اإلعاقة  الصعوبات الوظيفية لدى تم تعريف المشاركين على أدوات واشنطن المختلفة لقياس -16
( والمجموعة الموسعة ، والتواصلعتناء بالنفسواإلاإلدراك، و، والتنقلالسمع، والنظر، والمكونة من ستة مجاالت )ألسئلة فريق واشنطن 

األلم كتآب واإلالشعور بالقلق وولتعلم اوحركة اليد والذراع ت التي تخص مجاالالالمجاالت الستة المذكورة  إلىتشمل باإلضافة التي و
ومجموعة ، سنوات 5 إلى 2باألطفال من العمر . كما تم تطوير نموذج خاص التي تضم اثنتي عشر مجاالً  المطولةوالمجموعة ، واإلرهاق

 .MICSو DHS في مسوح المجموعة القصيرةجهود في الوقت الحالي لموائمة أسئلة  فريق واشنطن بذليسنة. كما  17 إلى 5أخرى من 

وبشكل بعدد محدود من األسئلة  للتعرف عليهمن خالل أسئلة بسيطة. وهناك حاجة  نهأن اإلعاقة مفهوم معقد وليس من السهولة اإلجابة ع -17
جراء هذه العملية عبر العديد من يكمن في إ. والتحدي هنا متوفرةالبيانات الآليات جمع  إلىضافتها إمتناسق عبر ثقافات مختلفة يمكن 

احتساب مؤشراتها.  وألم يكن هناك آلية موحدة لجمع بيانات اإلعاقة  2001الدول والثقافات واللغات. وعند تأسيس فريق واشنطن في عام 

 دولة وذلك لسهولة استعمالها وفهمها من قبل عامة السكان. 130أكثر من  في فريق واشنطنأسئلة  وتطبق

ومن المهم التعرف من . طبيالمنظور ال عنغير أنه يبتعد كلياً  ،أسئلة فريق واشنطن على إطار التصنيف الدولي إلداء الوظائفتستند  -18
مع بيئتهم والمساهمة والمشاركة المتساوية مع اآلخرين. وعليه  ةالوظيفي الصعوبات يخالل هذه األسئلة على كيف يتعامل األشخاص ذو

األشخاص األكثر عرضةً لمواجهة على تعرف للمكانية في أداء الوظائف في األنشطة األساسية اليومية واشنطن على اإلفريق تركز أسئلة 
ألجل تحليل المساواة في الفرص  عاقةاإل غير ذويجراء المقارنة بينهم وبين األشخاص من إيمكن من خاللها بحيث  قيود في المشاركة

 ي اإلعاقة. غالبية األشخاص ذو تعرف علىالتي ت

ها أكد االجتماع على أهمية تطبيق المبادئ التوجيهية المنصوصة عليها في الدليل اإلقليمي لتحسين جمع البيانات المتعلقة باإلعاقة وتحليل -19
مجاالت  ثمانية( 8) عتمادقد تم إو. األشخاص ذوي اإلعاقة ةفي البلدان العربية واتباع التوصيات المذكورة ألجل انتاج بيانات حول غالبي

بتطبيق أدوات فريق  ىعدد أكبر من األشخاص ذوي اإلعاقة. ويوص التعرف علىوذلك بإضافة اليد والذراع للمجموعة القصيرة ألجل 
مجاالت الدوات جمع البيانات حول األشخاص ذوي اإلعاقة كأسلوب معتمد في المسوح والتعدادات وفي أواشنطن المعيارية كإحدى 

  صعوبات.رئيسية من الال

اإلقليمي. وعلى على المستوى  عاقةاإل توحيد مصطلحاتبهدف  واشنطن فريق لمصطلحات موحدة عربية ترجمة اإلقليمي يوفر الدليلكما  -20
 المفهوم على حفاظلل ن لزم األمر وحسب التعليمات المتوفرة في الدليل اإلقليميإ المحلية اللغة إلى التعاريف والمفاهيم تترجم أن دولال

  .األصلي

ختالفات في اال لقياس فهم نطاق انتشار اإلعاقة في البلد وكيفية توزيع اإلعاقة بين السكانوتبرز أهمية تطبيق أسئلة فريق واشنطن ب -21
متغيرات التقاطعات مع ال حساب إلىباإلضافة  ،معدالت اإلعاقة حسب الجنس والعمر والعرق ومنطقة اإلقامة أو غيرها من الخصائص

ومنها مؤشرات التنمية المستدامة. كما يمكن من خاللها مقارنة  ةكثير من مؤشرات التنميذلك الوفر يقتصادية حيث إلجتماعية واإلا
معلومات ذات أهمية بالغة على مستوى مشاركة األشخاص  ذلك وفريعاقة حيث إلإ غير ذوياألشخاص ذوي اإلعاقة مع األشخاص من 

ولتلبية االحتياجات المختلفة للمستخدمين يجب  .فراد المجتمعأية ألجل تحقيق المساواة في الفرص بين في األنشطة اليومذوي اإلعاقة 

الوسيلة استخدام السجالت اإلدارية يعتبر استخدام األدوات المالئمة، فمثال لمعرفة مدى كفاءة توفير الخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة 
 كفأ لهذا الغرض.  األ

من المهم الوقوف على الوضع الحالي لهم في سوق  لكولذ ؛هتمام بتحسين فرص العمالة لألشخاص ذوي اإلعاقةاإل إلىيدعو االجتماع و -22
والقليل  لألشخاص ذوي اإلعاقة معدالت البطالة حتى احتياجاتهم والتحديات التي تواجههم. غير أن الكثير من الدول ال توفر تعرفوالعمل 

من المهم التوصية باستخدام أسئلة واشنطن في ف ،الدول تجمع بيانات عن األشخاص ذوي اإلعاقة في مسوح القوى العاملة. ولذا هذه من
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تمنعهم من المشاركة في سوق التي بيئية ال قيودلألشخاص ذوي اإلعاقة وما هي ال عدم العملللوقوف على أسباب  مسوح القوى العاملة
الذي تم توفيره من  ن المهم معرفة مامف ؛في حال تمكنهم من اختراق الحاجزو ،هسباب عدم االنخراط فيكما ويجب معرفة أ .العمل

المقترح والذي  اختبار النموذجفي تتطوع لالدول  إلىتتوجه منظمة العمل الدولية سو .مستلزمات وتسهيالت وما هي ردة فعل زمالئهم
   .األشخاص ذوي اإلعاقة في سوق العمل مشاكل/يعالج مشكلة

 

 واشنطن حول تأدية الوظائف في المنطقة العربية فريقالثانية: تنفيذ أسئلة  الجلسة

كما وتمت مناقشة بعض الحاالت التي لم تراعي المبادئ التوجيهية  ،في تطبيق المجموعة القصيرةالعربية تم عرض بعض تجارب الدول  -23
 خذت بعض الدولأكما . (ةعاقأسئلة حول األسباب أو العمر الذي بدأت فيه اإل ةضافإة، والصعوبالزمنية الستمرار مدة تحديد ال :مثل)

ديد مدة معينة حتعدم و ،البيان التمهيدي إضافةو ،حذف سؤال الفرز :مثل)اإلقليمية  ةبتطبيق المبادئ التوجيهي بتحسين أدوات جمع البيانات
 .(للصعوبة

ة ويوصي فريق واشنطن بعدم تحديد الفترة الزمنية والتي الصعوبالزمنية الستمرار مدة الفريق واشنطن ل المجموعة القصيرةال تتناول  -24
ا قليلة وال تأثر ذراع، فقد يتم ضم هؤالء األشخاص في قياس ذوي اإلعاقة وتكون نسبتهم جدً الاستثناء الحاالت المؤقتة ككسر إلىتهدف 

وفي كل االحول  .المجيب في حال تحديد مدة معينة عند طرح السؤال يوجههاللتباس الذي يمكن أن ا إلىعلى معدالت االنتشار وال تؤدي 
 .تحالتهم تحت شعار وصول الجميع للخدمات واالستحقاقا كانتالمساعدة مهما  الحصول على يحق للجميع

 وفي حال .ةعاقأو التعددات يمكن أن توفر معلومات أدق حول األسباب أو العمر الذي بدأت فيه اإلمصادر أخرى غير المسوح  توجد -25
جراء أي تعديل في هيكلية وتراتبية نموذج أسئلة فريق واشنطن إالدول عدم  هذه ن تراعيأيجب ف أخرى؛ ت الدول بإضافة متغيراتبرغ

 .أن تأتي بعد نموذج فريق واشنطني إضافة يجب ألضمان جودة ودقة البيانات المستخرجة و

تباع المبادئ العشرة األساسية لإلحصاءات الرسمية وذلك إلجراء إأكيد على أخذ الموافقة المسبقة من األشخاص ذوي اإلعاقة بتتم ال وقد -26
  الخدمات. إلىأي دراسة تتبعيه بهدف الوقوف على ظروفهم المعيشية ووصولهم 

 

     السياساتال لإلحصاءات في صنع ومراقبة الجلسة الثالثة: االستخدام الفع

E/ESCWA/SD/2018/WG.1/2 

 هداف التنمية المستدامةألتلبية متطلبات  اإلحصائية التي تنتجها األجهزة اإلحصائية الوطنية وذلك استخدام البياناتأهمية على جتماع أكد اال -27
تجاوز موضوع جمع البيانات لتحقيق وكيفية تحليل هذه البيانات واستخدامها هنا يتم التركيز على وشخاص ذوي اإلعاقة. تفاقية حقوق األإو

 في الفرص وعدم استثناء أحد.  ةأهداف المساوا

ر ياألشخاص ذوي اإلعاقة خارج السجالت اإلدارية، وتوف التعرف علىاالتي توفرها بيانات المسوح والتعدادات هي  من أهم المعلومات -28
إعاقة غير عاقة واألشخاص من معلومات عن الفجوات بين األشخاص ذوي اإلتوفير الوكذلك  ،ذوي اإلعاقةمعدالت االنتشار لألشخاص 

والتي قيمة لواضعي السياسات المعلومات الر يا لتوفألجل تحليل المساواة في الفرص، والتعرف على فئة السكان األكثر تهميشا أو احتياجً 
 ها.لثراألتنفيذ برامج أكثر كفاءة وقياس  تمكنهم من

ا بتعاريف ومنهجيات واضحة قابلة للمقارنة ومتسقة وتم اختبارها واعتمادها.  ومن المؤشرات المعيارية هي مؤشرات تم اعتمادها عالميً  -29
مؤشر من مصادر مختلفة بيانات مختلفة، وهو شيء مقبول، خصوصا إذا تم اعتماد طرق معيارية لكل الالمتوقع أن ينتج عن استخراج 

المالئم  الوطني ويجب التوضيح هنا أن البلد يحدد المصدرالختالف في المفاهيم المستخدمة. وفير البيانات الوصفية لها لتبيان امصدر وت
ومن المهم اعتماد أداة معيارية لجمع بيانات كل مؤشر ورصدها عبر السنين وقياس التغير خالل فترة زمنية للوقوف على  .لكل مؤشر

 .أثر السياسات
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والتعدادات التي أجريت في الدول والتي توفر معلومات قيمة عن األشخاص ذوي اإلعاقة يمكن استخدامها في تحليل السياسات  المسوح -30
يمكن توفير بيانات من المسوح أو  :ا في الديمغرافية والتعليم والعمل وفي مجاالت الصعوبات المقاسة حسب كل بلد. فمثالً وخصوصً 

ا، والفئة العمرية التي يتمركزون بها، أبدً  الرؤياال يستطيعون الذين كبيرة في مجال النظر أو الصعوبة ال يوالتعدادات حول فئة السكان ذ
 .لذوي اإلعاقة األكثر شدة بين السكان وجنسهم وأين يتواجد غالبيتهم من أجل توجيه البرامج بشكل أكثر فعالية وبأقل تكلفة

 نجراء المسوح/التعدادات للوقوف على متطلبات المستخدميإعقد الكثير من البلدان حوار بين مستخدمي ومنتجي البيانات بشكل دوري قبل تو -31
منظمات األشخاص  إلىنتهاء من عمليات المسح. كما قامت بعض الدول بتوجيه الدعوة ومن ثم اطالعهم على النتائج بعد اإل ،واحتياجاتهم

 Nothing) "دوننامن ال شيء لنا "شعار  تحتن يعمل أوعلى الجميع  ذوي اإلعاقة للمشاركة في تلك الحوارات والتدريب والعمل الميداني.
for Us Without Us) 

رامج وصياغة السياسات، الكثير من الدول ال تستخدم بشكل كافي المعلومات اإلحصائية التي توفرها األجهزة اإلحصائية في تحديد الب -32
بعض السجالت اإلدارية والتي توفر معلومات عن األشخاص ذوي اإلعاقة المسجلين فقط، البيانات من حيث يتم التركيز على استخدام 

في استخدام عام ضعف  إلىلخ مما يؤدي إ المسكنوالتعليم والعمل والحالة االجتماعية  :وال توفر معلومات عن البيئة المحيطة بهم مثل
ولالستفادة من المسوح التي تجريها األجهزة اإلحصائية الوطنية وتوظيفها في رسم  وضع السياسات.بشكل فعال عند رسم البرامج واألدلة 

على عزيز القدرات الوطنية السياسات والخطط يجب اطالع واضعي السياسات على منهجية جمع البيانات ومحدودية كل منها. كما يجب ت
 علية.ااستخدام اإلحصاءات التي تنتجها األجهزة اإلحصائية في رسم السياسات بطريقة أكثر ف كيفية

في  توكيف يستطيع االحصائيون مساعدة واضعي السياسا ،علية السياسات المطروحة لألشخاص ذوي اإلعاقةاتمت المداولة في مدى ف -33
ي هذه فعلية، وما هي المؤشرات المستخدمة وما مدى مشاركة منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة امناسبة وذات ف أكثرانتاج سياسات 

دة من األسئلة حليس هناك مجموعة وا هنأخرين غير اإلحصاءات هي أدوات لتلبية احتياجات صانعي السياسات والمستخدمين اآلف العملية.
هداف التنمية المستدامة أي المحددة ف النتائجمؤشرات  وتوفر .مع االحتياجاتر فيجب موائمة ما هو متو ،وعليه .لتلبية احتياجات الجميع

 .تخطيط البرامجولوضع السياسات اإلطار 

وتسهل على واضعي السياسات اقتراح  ،عاقةاإل شخاص ذوياأل إلىالمسؤولين تسهم معدالت انتشار اإلعاقة الوطنية في توجيه نظر  -34
الذي تنتجه  ضخمأو كفؤ نسبة لحجم البيانات ال اإلعاقة. غير أن هذا االستخدام للبيانات غير كافيخدم األشخاص ذوي  مشروع قانون

 عاقة.حول األشخاص ذوي اإلاألجهزة اإلحصائية الوطنية 

 

 التنمية مؤشرات من وغيرها المستدامة التنمية أهداف في اإلعاقة مؤشرات: الرابعة الجلسة
E/ESCWA/SD/2018/WG.1/3 

تها أو مؤشراتها أو افي أهداف التنمية المستدامة ذكرت كلمة "إعاقة" في إحدى أهدافها أو غاي امؤشرً  ( ثمتانية وعشرين28) تحديدتم  -35

وسيتم استكمال  ها.التابعة لكل منالمتوفرة و حسب البيانات الوصفية المعيارية امؤشرً  ( عشرين20) لـ مصدرالبياناتها الوصفية. وتم تحديد 

تقييم مدى وفرة البيانات الوطنية ووضع خطة إقليمية لرصد المؤشرات المتوفرة عند معظم الدول وتقديم الدعم الفني وبناء القدرات حول 
 المؤشرات غير المتوفرة أو التي لم يتم احتسابها أو نشرها. 

فريدة لإلحصائيين  مائة من المؤشرات أداةً ( 100) و ،ياتاوعدة غ اهدفً  ( سبعة عشر17)من  أهداف التنمية المستدامة، والمكون إطاريوفر  -36

 أثرتتوفر من التعدادات والمسوح والسجالت اإلدارية لتدل على التي معلومات الوصانعي السياسات لربط السياسات واألدلة من خالل 
ال من خالل إال يمكن تفعيلها و ،هي أدوات واضعي السياسات ياتها وأهدافها.  فاألهداف والغاياتاالسياسات والبرامج وما إذا تم تحقيق غ

دارية اإل سجالتالمسوح أو المن خالل وذلك األجهزة اإلحصائية الوطنية كمصدر للبيانات الرسمية  من ر بياناتهايوفتيتم المؤشرات التي 
 لبيانات الوصفية التابعة لها. اوحسب معايير 

عام. وبالرغم من عدم وجود  (15)على مدى  اورصد تقدمه االمستدامة ينبع من التزام الدول بتنفيذ التزاماتههداف التنمية أن أهمية إطار إ -37

ب األشخاص ذوي ستفصيل البيانات ح لىا 2030من جدول االعمال  48نه تم التأكيد في فقرة أال إمؤشر خاص باإلعاقة في اإلطار 

 .سرية مثل مسوح القوى العاملةال من المسوح األإقة مثل معدل البطالة ال يمكن جمعها اإلعاقة. فكثير من المؤشرات ذات الصلة باإلعا
  .لقطاع غير المنظمفي اوتهمل مجموعة كبيرة من السكان القطاع المنظم فقط  العاملين في دارية معلومات حولانات اإليوتوفر الب
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النوع األول يشمل سجالت  -عاقة غير أن هناك نوعين من السجالتوتمثل السجالت اإلدارية مصدر معلومات مهم عن األشخاص ذوي اإل -38
خاصة. ويفقد الالحتياجات لبوسائل المساعدة المقدمة  ةمعرفلهم وهو يشمل األشخاص الذين التعريف الذاتي لألشخاص ذوي اإلعاقة 

ية تمنعهم من اإلفصاح عن األشخاص ذوي هذه السجالت لعدم معرفتهم بها أو بسبب حواجز تقليد فيالكثير من األشخاص ذوي اإلعاقة 
ن تعود أاإلعاقة. فمثال ال يتم تسجيل الكثير من الريفيين من ذوي اإلعاقة لعدم وعيهم أو معرفتهم بالسجل اإلداري والفوائد التي يمكن 

 عليهم.

تحصر جميع السكان وتسمى بالسجالت السكانية ومرتبطة بشبكة معلوماتية توفر جميع  التي سجالتالهي  من هذه السجالت النوع الثانيو -39
مجموعة واشنطن وتفصيل البيانات لألشخاص ذوي أسئلة دخال إالمعلومات المهمة عن السكان كما هي في بعض الدول المتقدمة، ويمكن 

 عاقة من حيث التعاريف والمنهجيات.لألشخاص من غير ذوي اإلاإلعاقة و

 

 التفصيلية الجداول تحليل نتاجإ طرق: الخامسة الجلسة
E/ESCWA/SD/2018/WG.1/4 

ً مؤشر ( إثنان وثالثين32)والذي يشمل على اإلعاقة  مؤشراتلقترح دليل م اإلسكوامت قد -40 ( خمسة 25)استخراجهم من تم اً معياريا

 اإلسكوا، حيث قامت والتعداداتمن المسوح األسرية  بيانات اإلعاقة جمععملية ب األعضاء الدولقامت  ا، وقدتفصيليً  جدوالً  وعشرين
 إحصاءات"في نشرة  اإلسكوالى موقع شعبة االحصاء في ع تنشرو، استخراج جداول منسقة يمكن االعتماد عليها في التحليلوالتحقق منها ب

،  statistics-disability-site/arab-https://www.unescwa.org/sub-2017على الموقع التالي:" 2017اإلعاقة في أرقام 

 منها تقرير األمين التنفيذي لألمم المتحدة.ومن الدراسات اإلقليمية والعالمية  عديدفي ال تستخدمإو

الخبرات  اعتماًدا علىبتوثيق التعليمات في استخراج الجداول  اإلسكواالجيدة للعمل المستقبلي قامت  اتن الممارسوألجل االستفادة م -41
والتعليم والعمل كما الخاصة بالسكان قامت كل من العراق وفلسطين واليمن بالتطوع في توثيق وعرض مكونات الجداول حيث  الوطنية.

دخال جزء تحليلي يسهم إأنه سيتم  اإلسكوا. وأضافت اإلسكواوتمت مناقشة أفضل السبل في مراجعة الدليل واستكماله ونشره على موقع 
 .تعداداتفي استمارات المسوح وال هانيسئلة التي يجب تضمواأل الناتجة عنها حساب المؤشرات يةفي مساعدة الباحث في كتابة التقرير وكيف

 

 E/ESCWA/SD/2018/WG.1/5 الميداني للعمل التدريب حتياجاتإ: السادسة الجلسة

األول  :نمقترح الدليل جزئيي شمل. ويسع للمجموعة القصيرةنموذج العربي الموّ للميداني التدريب الحول  اإلسكواسودة دليل عرض متم  -42
شرح أنواع  إلى يتطرقهم. كما تدريبهم واختيارو ،الميدانيين مواصفات الموظفين معلومات حول المبادئ التوجيهية التي تضميشمل 

 ،عاقةاإل ذوي شخاصاأل مع المقابلة جراءإ تقنيات :الموصى بها مثل التدريب طرقو ،التدريب وكتيبات التعليمات :المواد التدريبية مثل

 . األخطاء لتجنب النصائح بعضو ،المؤسسات في المقابالت إجراءو

من  هعاقة وما يشملمن مجاالت اإلمن خالل شرح كل مجال  كيفية التدريب على المفاهيم وطرح األسئلة تعليمات حول الدليلكما يشمل  -43
الشخص يعاني كان ن يسأل إذا أعند طرح سؤال عن صعوبة النظر يجب على الباحث الميداني  :مثال ذلك)المستويات، صعوبات مختلفة 

فالتحقق في كل مجال واجب وذلك بطرح أسئلة  (،للتأكد من تغطية كل أنواع صعوبات النظر بعدعن قرب و من صعوبة في النظرعن
  .أي أحدعدم استثناء  ي صعوبة وبالتاليأعدم استثناء  إلىؤدي شاملة ت

مصر فقد تم التدريب من قبل خبراء من  فيالممارسات الجيدة تلك التي طبقت  ومن أبرز التدريب عند الدول وتقنيات اختلفت طرق -44
 بقضايا اإلعاقة والتحديات التي يمكن أن يواجهها الباحث الميداني خالل المقابلة، كما تم توفير حسسللتمنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة 

شريط  استخدامالمغرب، تم . أما في خالل التدريب على أسئلة فريق واشنطن أمثلة عن الصعوبات المحتملة لكل درجة من الشدة وعرض
على  بللتدري مجموعاتتشكيل ن خالل مفي األردن  تم التدريبفيما عرض أسئلة الصعوبات وطريقة طرحها. ترسوم متحركة لفيديو 

استخدام وسائل ، كما تم لتحديات الميدانيةاالختبار األسئلة و للميداننزول الباحثين وطرح األسئلة وتبادل اإلجابات،  المقابلة من خالل
 عالم لرفع الوعي عند السكان للمشاركة في المسح.اإل

https://www.unescwa.org/sub-site/arab-disability-statistics-2017
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 إلىالذي يتدرج من المشرف  لتدريب الهرميتباع أسلوب اإ الناتج عنفقدان المعرفة  في معظم الدولواجهها تمشاكل التدريب التي  منو  -45
يجب ابتكار تقنيات متكاملة تغني الباحثين لذا . وبسبب تتواتر النقل في أكثر من مستوى فقدان المعرفة إلىمما يؤدي  المراقب ثم العداد

 . وتكون غير مملة بالمعرفة الالزمة في وقت قصير وتكلفة قليلة

األشخاص ذوي اإلعاقة وخصوصا من العائلة  أفرادعن  العائالتتصريح عدم هي التي يواجهها الباحث الميداني ومن أهم التحديات  -46
 حول الباحثينتوعية من المهم و خرى.األتقنيات العالم والسكان من خالل وسائل اإلعند هتمام برفع الوعي اإلناث منهم مما يستدعي اإل

 كثر دقةاألجابة اإل الحصول علىناريوهات المختلفة للتحقق من يجتهاد في تحديد اإلجابة عن المستجيبين وذلك بتدريبهم على السعدم اإل
 .من قبل المستجيب

سياسات الخرين لتعزيز القدرة على قراءة األرقام وتطوير نشر أوراق تمت مناقشة تقنيات التدريب لواضعي السياسات والمستخدمين اآل -47
ويقدم المعهد خذ المعلومة بشكل مباشر للوقوف على المشكلة. أتمكن واضعي السياسات من بحيث اإلعاقة بشكل واضح وسهل في مجال 

كما  (نترنتاإل باستخدام عن بعد التدريب الحضوري والتدريب :مثل)للتدريب منهجيات مختلفة  ئيةحصااإلالبحوث العربي للتدريب و
 .التدريب من خالل زيارة استطالعية ما بين الدولسهيل عملية تمكن ي

 
 E/ESCWA/SD/2018/WG.1/6 كازابالنكا مجموعةرح تشكيل السابعة: مقت الجلسة

بعنوان "تحسين إحصاءات اإلعاقة في الدول العربية"  وبالتعاون مع فريق واشنطن اإلسكوا هنظمت التي توصية االجتماع الثاني إلىوفقا  -48
العربية  مجموعةالنشاء إ إلىالدول  دعتوالتي  ،في الدار البيضاء )كازابالنكا( في المغرب 2017نيسان/ابريل  17عقدت بتاريخ والتي 

تنسيق الجهود في تطبيق أسئلة أداء الوظائف لتناسق المخرجات  إلىتهدف  عاقة في الدول العربيةتعنى بإحصاءات اإل لفريق واشنطن
 لمنطقة العربية.حصائية على المستوى اإلقليمي وذلك من خالل التعاون المشترك بين األجهزة اإلحصائية الوطنية في ااإل

لمكاتب افي رتباط ضباط اإل عاقة في الدول العربية تتألف منجموعة تعنى بإحصاءات اإلوقام ممثل فلسطين بعرض اقتراح تشكيل م -49
ومجموعة من الخبراء ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة  ،والوكاالت الدولية واألممية ،والهيئات اإلحصائية الوطنية في الدول العربية

مقترح مهامها االستشارة في توحيد ويتضمن  .بهدف تطوير وتحسين اإلحصاءات المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة في المنطقة العربية
حسب األدلة ستخراج المؤشرات إليات جمع البيانات وآوتوحيد  ،حتياجات التدريب في المنطقةإوالتعرف على  ،المفاهيم والمنهجيات

تبادل المشاركون على أهمية  أكد كما .DevInfoستخدام برمجيات سهلة التطبيق مثل ال إونشر المؤشرات وعرضها ب ،قليمية والعالميةاإل

لردم الفجوة مع راسمي السياسات  جتماعي في رفع الوعي بإحصاءات اإلعاقةمعرفة واستخدام التواصل اإلللمن خالل منصة  المعلومات
 . خرىالتدريبية المتوفرة باللغات األ في مراجعة وترجمة المواد المساعدة. وخرينوالمستخدمين اآل

حصائية في الدول وخمسة ممثلين عن المكاتب اإل اإلسكواممثلين عن  والتي تضم الهيئة العليامن  هيكلية المجموعةن تتكون أويقترح   -50
هداف الرئيسية والفرعية للمجموعة، حيث يتم اختيارهم سنويا تنطبق عليهم شروط الخبرات والمؤهالت المناسبة لتحقيق األالعربية ممن 

تضم ممثل عن كل من المكاتب االحصائية في الدول العربية والوكاالت الدولية واألممية  والتي اللجنة الفرعيةو ضمن اجتماع سنوي للهيئة
 نظمات األشخاص ذوي اإلعاقة.ومجموعة من الخبراء وم

الذين ساهموا بوضع  من ضباط االرتباطالتي تتألف على تشكيل مجموعة كازابالنكا وبموافقة ممثلي األجهزة اإلحصائية  اإلسكوارحبت  -51
في  بالدؤووالعمل  2016منذ  اإلسكوابحضور االجتماعات الثالث التي عقدتها  اإلسكواحجر األساس لبرنامج إحصاءات اإلعاقة في 

 (. 3 المرفق)مجموعة كازابالنكا الواردة أسمائهم في الئحة  "2017استكمال بيانات النشرة اإلقليمية "اإلعاقة في أرقام 

والذين تم تدريبهم وتأهيلهم بشكل مكثف على مدى ثالث سنوات  اإلسكواوعلى األجهزة اإلحصائية الوطنية االلتزام بضباط االرتباط مع  -52
بالتعديل على مقترح فلسطين بما يتوافق  اإلسكواوتطويره بشكل مستمر. وستقوم  ئياإلحصالذاكرة المؤسسية وديمومة العمل للحفاظ على ا

ويوفر الدعم للدول العربية على المستوى الوطني  ئياإلحصاما يخدم العمل وبوباقي المنظمات في المنطقة  اإلسكوانشطة أمع مسؤوليات و
 .واإلقليمي والعالمي

ووضعه بصيغته بالتعديل  اإلسكواتقوم وس والخاصة بقترح إنشاء مجموعة كازبالنكا، بالورقة المقدمة من قبل دولة فلسطينتم التداول  -53
  ويوفر الدعم للدول العربية. اإلحصاءوباقي المنظمات في المنطقة مما يخدم العمل  اإلسكوانشطة أما يتوافق مع مسؤوليات والنهائية ب
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 E/ESCWA/SD/2018/WG.1/7   لإلعاقة العربية المستدامة التنمية مؤشر إطار: منةالثا الجلسة

حسب عالمي هتمام إقضية ذات  (12)ا موزعين على مؤشرً  ( ستة وتسعين96)ومكوناته والذي يشمل على  يتم عرض اإلطار العرب -54

تبحث في مجال إحصاءات اإلعاقة وتتبع  وإقليمية ووطنية من مصادر عالمية وضع هذه المؤشراتتم و .أهداف التنمية المستدامة إطار
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتم  إتفاقية وبنود المؤشرات بموادؤشرات. كما تم ربط الكثير من هذه ختيار المإالمعايير الدولية في 

 . اإلسكواما تم جمعه من قبل  إلىاإلشارة 

من مجموعة  إلىهناك حاجة لذلك  ،كاملةال يوفر مؤشر واحد صورة كما ال يوفر مصدر واحد كل المعلومات ويستوفي كل االحتياجات،  -55
 :مثل)د مناسب لجمعها حالكثير من المؤشرات لها مصدر واوتجدر اإلشارة إلى أن  .مؤشرات للكشف عن المشكلة وارتباطاتها وآثارهاال

مقارنة في سوق العمل وال يجوز الدمج بين مصدرين ال تسهل عمليةوالتي تجمع من مسوح القوى العاملة والتي  (ةمؤشرات القوى العامل
 . جودةال تبيانات ذااللكل مصدر أسس ومعايير يجب اتباعها في جمع وإنتاج ف مختلفين،

ويطلب من الدول مراجعة اإلطار لتحديد المؤشرات الوطنية المناسبة وربطه بالقضايا الوطنية الملحة واستكمال ربط المؤشرات ذات  -56
النهائي حسب ما تحدده السياسات  اإلطاربمراجعة  اإلسكواحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. وستقوم  إتفاقيةاألهمية للمنطقة العربية ومواد 

 الوطنية.

 

 التقييم -زاي

ً مشارك 46أكمل   -57  المشاركون االجتماع على النحو التالي:وقيم استمارة التقييم لالجتماع.  ا

بجودة تغطية المادة وتحقيق األهداف المنشودة تم و ،في المائة وسط 4في المائة ممتازة وجيدة و 96كان تقييم نوعية ورشة العمل بنسبة  -58
ركين التالي: اوشملت بعض مالحظات المش  في إحصاءات اإلعاقة. واألخطاء التي تقع بها الدولالتجارب الجيدة  عالية وذلك من خالل

تم عرض مواضيع االجتماع  ،مميزة في طريقة طرح الموضوعات والحل، رائدة في طرح اللقاءات والموضوعات، فريق عمل مميز
وأهمية المضامين لتطبيقها على أرض الواقع،  جودة موضوع الورشة ألن هناك شرح في البيانات  ،بجودة وكفاءة من قبل محاضريها

واالجابة على جميع التساؤالت التي طرحها  ،المتوفرة عن اإلعاقة، تم عرض مجموعة عروض جيدة أبرزت متممات مجموعة واشنطن
طالع مشاركة وحضور كل الدول واإلصاءات اإلعاقة وهو جيد جدا، بعرض جيد للكتاب االقليمي إلح اإلسكواوقامت منظمة  ،الحاضرون

حصاءات اإلعاقة إوتوضيح مجموعة واشنطن من أجل توفير  ،تضمين مجموعة واشنطن مع الوسائل المتاحة من تقارير عنعلى تجاربهم 
، الجمع بين االحصائيين وصانعي السياسات يعد إيجابي جدا للتعرف على الواقع الخاص بجمع البيانات بطريقة اهداف التنمية المستدامة في

جديدة، تجمع االحصائيين وصانعي القرار بحاجة لبلورة الفكرة تجربة تتصف بالموضوعية، المناقشات والتبادل سمح بتوضيح المواضيع، 
الورشة ممتازة في اكتساب معرفة ومعلومات جديدة عن المواضيع المطروحة في الورشة،  كثر من باب خلق أجواء مهمة مشتركة، تمأ

 إلحصاءاتهذه أول ورشة عمل ، تحديد التجارب الجيدة واألخطاء التي تقع فيها الدول وتحديد مؤشرات اإلعاقة في أهداف التنمية المستدامة
، تقريبا كلها مجال عملي لوواشنطن جروب والمنظمة الدولية للعم اإلسكوامع أنني التقيت وجه لوجه  إلىاإلعاقة، زادت معرفتي إضافة 

مواضيعها وجودة وكفاءة محاضريها وأهمية المضامين لتطبيقها  إلىممتازة بالنظر الورشة ، التعرف على الدول المشاركة إلىباإلضافة 
على أرض الواقع، ممتازة بالنسبة لتبادل الخبرات مع العديد من المهتمين بمجال اإلعاقة ومع الجهات المعنية والمسؤولة، جيدة، خصوصا 

 بين األسئلة الجوهرية والوجودية. التساؤل حول مدى نجاح االحصائيات في اإلعاقة في رسم السياسات الوطنية ، هذا من

. وشملت وسطفي المائة كانت  9جيدة وونجاح حلقة العمل في بلوغ أهدافها المنشودة كانت ممتازة  نإفي المائة  91أفاد المشاركون بنسبة  -59
لقد غطت الورشة ، حصائيينواإل اتالسياس واضعي الجمع بين ة فيهداف المنشودة، جيدغطت كل األركين التالي: ابعض مالحظات المش

هدف الورشة كان أكثر من رائع ، طريقة تجميع البيانات والمفاهيم والتعاريف وكيفية معالجة القيم الناقصة إلىجميع الجوانب من اإلطار 
اعتماد االحتياجات ي فسكوا لها السبق في ذلك ولكن كنت أود أن يتم التمهيد لهذه الورشة لصانعي السياسات قبل الورشة لتحقيق هدفها واإل

اللقاء األول بالعادة ال يحقق كافة األهداف وبالتالي ال بد من أكثر من لقاء حتى على ، حصائيينالعامة لصانعي السياسات مع قياسات اإل
صانعي وول حصائيين في الدلقاء ممتاز مع اإل، حصائيين الستمرار الحوار ونجاح الفكرةمستوى الدولة نفسها بين صناع السياسات واإل

حصائيين وصانعي السياسات بشأن الشؤون اإلحصائية وتحقيق األهداف تقريب وجهات النظر بين اإل، السياسات وتبادل الخبرات واألفكار
 .حلقة العمل عبرت عن الرؤية الحقيقية لقراءة األرقام واإلحصاءات وكيف يستفيد منها صناع السياسات، الخاصة بالتنمية المستدامة



 
 

13 
 

 11جيدة وو في المائة ممتازة 89بنسبة  النتيجة المقصودة لورشة العمل إلىللوصول ت التي قدمالعروض و المدخالتقيم المشاركون  -60
حصاءات ذوي اإلعاقة، إالتداخالت زادت من رؤيتنا لقراءة الواقع الحالي لقياس ركين التالي: ابعض مالحظات المشمن و. وسطفي المائة 

 ةالسنوات القادمة لوضع السياسات والخطط الصحيح فيحصائي ممتاز إجيدة تستحق أن تكون بدايات لعمل تجارب نضوج ونقاش بناء، 
 .األسئلة كان جيد نالمدربين وأجوبتهم ع بمؤشرات ممتازة، عروض الباوربوينت وفلم وثائقي ممتاز، زيادة المعرفة للمشاركين، تحضير

وتقدموا بالشكر الجزيل لإلسكوا  في المائة وسط 4جيد ووبممتاز لالجتماع التنظيم العام والعمل اللوجستي ن يالمشاركفي المائة من  96 قيم -61
توفير جميع و جراءات حجز التذاكر والفنادق وحسن االستقبال والضيافةإتمام إ أجل من مع المشاركينتعاونهم وتواصلهم  حسن على

  .نترنت قبل عقد االجتماععلى اإل الوثائق

مؤشرات تخدم  إلىلوصول حصائيين وصانعي السياسات لخلق برامج مشتركة لاإل التي تجمع العمل ورش من بالمزيد نوالمشارك طالب -62
، ئياإلحصاتطوير العمل من أجل مواصلة  رتباطاإلضباط  على أهمية استمرارية العمل معأكدوا ، وسابهاتحإوطرق  أهداف التنمية

عمل على تحسين الوضع أيا كان بالنسبة والصانعي السياسات هداف التنمية المستدامة من قبل أستخدام مؤشرات الاجتماع تنظيم و
، أن تتضمن الورشة القادمة كيفية معالجة القيم الناقصة وطريقة االحتسابذوي اإلعاقة، اإلشادة بالدليل اإلقليمي لالسكوا، لألشخاص 

 إلىول للوصجتماعات البسلسلة من ورش العمل واستكمال العمل إ، الورشة حتى يتم تفعيلها ألدوار شركاء هذهبخطة عمل ج وخرالو
نترنت أو في من خالل عمل جروب في اإل تتم المشمولة بإحصاءات اإلعاقة ةعمل نقطة ارتكاز للدولو، مؤشرات تخدم أهداف التنمية

 يحصائيين وما يطلبه صانعغرض المقارنة بين اإلبإقامة العديد من الورش و، كتساب الخبراتإللتواصل معهم و (Viber) يبراالفبرنامج 
أداء ما يلزمهم في األجهزة اإلحصائية لتوفير لتوفير المؤشرات من قبل السياسات بوضع خطة  اقتراح بأن يقوم صانعوإوات، السياس

من صانعي السياسات لخلق برامج مشتركة واالستفادة حصائيين واإل بينتطوير وزيادة مثل هذه اللقاءات و، عملهم على الوجه الصحيح
لجهود المبذولة في تنظيم هذا اللقاء المشترك وهي تجربة جيدة ولكن ربما االطروحات لم تالمس الهدف بشكل لشكر و، مشاركة الطرفين

واضعي السياسات لكي يستفيدوا بشكل كبير كبير باعتبارها التجربة األولى، ومن المهم أن يؤخذ في االعتبار اآلراء التي طرحت من قبل 
متخذى القرار وجود هم ما تميزت به هذه الورشة وأ، من البيانات والمؤشرات اإلحصائية في التخطيط الجيد في مجال ذوي اإلعاقة

حيد المفاهيم منها وهو تو ا من الدقة فى تحديد الهدف المرجوكانت الورشة بدرجة عالية جدً وحصائيين. صحاب المصلحة من اإلأو
 .المزيد من التواصل واالستمرار فى هذا الدعم إلىوتحتاج  ،تجارب الدول وتبادل الخبرات إلىواالستماع 
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 المشاركينة قائم:المرفق األول

 الدول األعضاء في اإلسكوا -ألف

 المملكة األردنية الهاشمية

 السيدة اقبال محمود ابراهيم عتوم. 

 اخصائي تطوير استراتيجي 

 دائرة االحصاءات العامة

 وحدة التطوير والتخطيط االستراتيجي
   0797284924: خليوي

  ekbal.atoom@DOS.GOV.JOالبريد االلكتروني: 

                       ekpalmahmoud@yahoo.com            

 حسين أبو فراش الدكتور

 المؤسسيمدير السياسات والتطوير 

 األشخاص ذوي اإلعاقة حقوقالمجلس األعلى ل

 عّمان، المملكة األردنية الهاشمية

 0795236660 962+هاتف: 

 Hussain.AbuFarash@hcd.gov.joالبريد اإللكتروني: 
 mAbuFarash@hotmail.coالبريد اإللكتروني: 

 الجمهورية التونسية

 السيدة نادية طويهري

 مديرة االحصائيات الديمغرافية

 المعهد الوطني لإلحصاء

 21652851350هاتف: 

 21652851350خليوي: 

 touihri.nadia@ins.tnالبريد الكتروني: 

 السيدة رجاء بن ابراهيم

 مديرة التضامن والتنمية االجتماعية

 الشؤون االجتماعيةوزارة 

 تونس

 + )المكتب(216-70108801هاتف: 

 +216-71150182فاكس: 
 raja.benbrahim@social.gov.tn البريد اإللكتروني:

 جمهورية السودان

 ماجدة محمد الجعلي حمد

 المستدامةإحصائي/ مساعد مدير قسم أهداف التنمية 

 الجهاز المركزي لإلحصاء 

 0024983777255هاتف: 

 00249992460363خليوي: 

 goda.07@hotmail.comااللكتروني: بريد 

 

 محمدالسيد بدرالدين 

 أمين عام

 المجلس القومي لألشخاص ذوي االعاقة

 الخرطوم

 + )المكتب(249-183526098هاتف: 

 + )خليوي(123011502-249         

 bdreena@yahoo.comالبريد اإللكتروني: 

 السيد أسامة شريف  

 رئيس وحدة الحوسبة والمعلومات

 المجلس القومي لألشخاص ذوي االعاقة

 الخرطوم، جمهورية السودان

 osama74sh@hotmail.com البريد اإللكتروني:

 جمهورية العراق

 خضير هاديالسيد سمير 

 مدير إحصاءات السكان والقوى العاملة

 الجهاز المركزي لإلحصاء

 +964-7701293754خليوي: 

 elhadisk@yahoo.comبريد إلكتروني: 

 السيدة سندس جواد حسين

 رئيس احصائيين / قسم التحليل اإلحصائي

 الجهاز المركزي لإلحصاء

 + 9647830616026خليوي: 

 sundus_jh@yahoo.comالبريد االلكتروني: 

 سلطنة عمان

 السيدة أمينة عبد هللا محمد األغبرية

 رئيسة قسم المعلومات االقتصادية واالجتماعية الوطنية

 المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات

 0096824223504هاتف: 

 0096899714398خليوي: 

 aghbaria@ncsi.gov.omالبريد االلكتروني: 

 السيد حمود بن مراد بن حمود الشبيبي
 مدير عام مساعد بالمديرية العامة لألشخاص ذوي اإلعاقة

 االجتماعية التنمية وزرة
 مسقط، سلطنة ُعمان
 hamoodm@mosd.gov.omالبريد اإللكتروني: 

 السيدة مياسة موسى البلوشي 

 عاقة والنوع االجتماعياحصائية بقسم اإل

 المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات 

mailto:Hussain.AbuFarash@hcd.gov.jo
mailto:AbuFarash@hotmail.co
mailto:raja.benbrahim@social.gov.tn
mailto:bdreena@yahoo.com
mailto:elhadisk@yahoo.com
mailto:aghbaria@ncsi.gov.om
mailto:aysha.alkhalifa@mosd.gov.bh
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 96824243630رقم الهاتف: 

 96896778879خليوي: 

 malbulushi@ncsi.gov.omالبريد االلكتروني: 

 دولة فلسطين

 السيد رامي احمد الدبس

 دائرة احصاءات الصحةمدير 

 عاقةمسؤول احصاءات اإل

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 0599385386( 972 /970خليوي: )

 009702982700هاتف: 

 rdibs@pcbs.gov.psالبريد االلكتروني: 

 السيد أمين عنابي

 مدير عام اإلدارة العامة لألشخاص ذوي اإلعاقة

 وزارة التنمية االجتماعية

 رام هللا -البيره

 )المكتب(00970-2412406هاتف: 

 + )خليوي(598924488-970         

 inabiram@hotmail.comالبريد اإللكتروني: 

 دولة قطر

 السيد خالد خلف الرويلي

 رئيس قسم جودة البيانات االحصائية

 وزارة التخطيط التنموي واالحصاء  

 97444958723هاتف: 

  97455400704خليوي: 

 skuare@mdps.gov.qaبريد إلكتروني: 

 الدكتور عبد العزيز فرح 

 مستشار التخطيط االستراتيجي

 المؤسسة القطرية للعمل االجتماعي

 974+-44040444هاتف: 

 a.farah@qatarsocial.org البريد اإللكتروني:

 الدكتور أيمن ديب 

 مدير إدارة الدعم األسري واإلرشاد النفسي

 مركز الشفلح لألشخاص ذوي اإلعاقة

 الدوحة، قطر

  draymaneldeeb2015@yahoo.com البريد اإللكتروني:

 دولة الكويت

 جمعة الخرازالسيدة خالدة 

 مدير إدراة اإلحصاءات التجارية والزراعية والخدمات
 االدارة المركزية لإلحصاء

 0096522430475هاتف: 

 0096599662638 خليوي:

 kalkharraz@csb.gov.kwبريد إلكتروني: ال

 السيدة الخنساء الحسيني

 والبحوثمدير إدارة التخطيط 

 الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة

 الكويت، دولة الكويت

 + )المكتب(965-22672300هاتف: 
 alhusaini@pada.gov.kw : البريد االلكتروني

 ليبيا

 السيدة سلوى محمد السريتي 

 احصائية ادارة التطوير والرقابة علي الجودة 

 مصلحة االحصاء والتعداد

 00218926686152خليوي: 

 mhsalwa@yahoo.comالبريد الكتروني: 

 جمهورية مصر العربية

 السيد خيرت محمد بركات

 رئيس

 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء 

 0020222600572هاتف: 

 pres_capmas@capmas.gov.egالبريد االلكتروني: 

 
 

 الدكتور أشرف مرعي

 أمين عام

 المجلس الوطني لشؤون اإلعاقة

 القاهرة

 )المكتب( 0224530066هاتف: 

 + )خليوي(1001774867-20         

 + )خليوي(1271444214-20         

 ashraflg@hotmail.comالبريد اإللكتروني: 
 ashrafmarie@gmail.com                           

 السيد عبد الحميد شرف الدين

 وكيل وزارة أول

 رئيس قطاع اإلحصاءات السكانية والتعدادات

 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

 السيد وائل هّمام

 إدارة المشاريع
 المجلس الوطني لشؤون اإلعاقة

 القاهرة

mailto:skuare@mdps.gov.qa
mailto:a.farah@qatarsocial.org
mailto:draymaneldeeb2015@yahoo.com
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mailto:alhusaini@pada.gov.kw
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 24024083هاتف: 

 01006800746خليوي: 

 abb-sharf@hotmail.comالبريد االلكتروني: 
Abdelhammed-a@capmas.gov.eg                      

 202-01111303091 (M)+ ,(O) 24530091-202+: هاتف

 whammam@ncda.gov.eg البريد اإللكتروني:

 السيدة فاطمة العشري

 مدير عام اإلدارة العامة لبحوث األسرة والهجرة

 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

 202402439300هاتف: 
 200101102216100ي: خليو

 fatma_elashry2005@yahoo.com البريد الكتروني:

 السيد محمد شوقي محمد عبد اللطيف

 عالقات عامة

 المجلس القومي لشئون اإلعاقة

 القاهرة

 20100771998+هاتف: 

 20224530081+فاكس: 

 mshawkyvip@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

 السيدة ايمان طه حسين محمد

 احصائي ثالث

 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
 002024023031هاتف: 

  00201116566090خليوي: 

 emantargam@yahoo.comالبريد االلكتروني: 

 السيدة سهير محمد الهادي زيدان

 مدير عام

 اإلدارة العامة للبحوث والدراسات السكانية واالجتماعية

 الهيئة العامة للتخطيط العمراني 

 القاهرة

 201220631117+هاتف: 

 البريد اإللكتروني:

 السيد حســــين أبو الحسن حســـــين 

 اإلعاقةمنسق   -كبيـــر أخصائــيين

 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

 002024024393هاتف: 

 002001009191135خليوي: 

  hussein_capmas@yahoo.comالبريد الكتروني: 

 السيد سامح سعيد عبد العزيز شادي

 باحث

 مدير إدارة البحوث والدراسات السكانية واالجتماعية

 الهيئة العامة للتخطيط العمراني 

 اإلسكانوزارة 

 القاهرة

  201015321617 (M)-+ ,(O) 22831982-2+هاتف: 

 samehsaid2030@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

 المملكة المغربية

 السيدة زينب الوزاني التهامي

 مهندسة إحصائية

 قسم إحصاء السكان والحالة المدنية

 212610831391خليوي: 

 z.elouazzanitouhami@hcp.maالبريد الكتروني: 

 

 السيد محمد بغدادي

 رئيس مصلحة التوجيه والدعم

 قسم الوقاية والولوجيات والمساعدة

 مديرية النهوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة 

 وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمية االجتماعية 

 الرباط، المملكة المغربية

 simohammedbaghdadi@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 السيد عليون حيدره

 مديرية األشخاص المعوقين ، مدير

 وزارة الشؤون االجتماعية والطفولة واألسرة

 الموريتانيةالجمهورية اإلسالمية نواكشوط، 

 alioune64@yahoo.frالبريد اإللكتروني: 

لجمهورية اليمنيةا  

 السيدة تهاني عزالدين احمد العفيفي

 مدير ادارة االطر والتقسيمات األدرية مبرمج 

 الجهاز المركزي لإلحصاء

 967250664هاتف: 

 967772356014خليوي: 

  tahanyalafifi78@gmail.comالبريد الكتروني: 

 عبد هللاالسيدة ماجدة عبد المجيد هزاع 

 مديرة معهد النور للمكفوفين

 وزارة الشؤون االجتماعية والعمل

 عدن

 + 967-222064 -+ 967-243453هاتف: 

 + )خليوي(738788003-967+ 733065755-967

 mageda243453@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

 السيدة سميرة صالح حسين الجوزي

 مدير اداره في اإلدارة العامة لإلحصاءات السكانية والحيوية

 الجهاز المركزي لإلحصاء

  967250664هاتف: 

 السيدة عزيزة نعمان 

 مديرة العالقات العامة

 صندوق المعاقين

 صنعاء، الجمهورية اليمنية

mailto:abb-sharf@hotmail.com
mailto:Abdelhammed-a@capmas.gov.eg
mailto:whammam@ncda.gov.eg
mailto:fatma_elashry2005@yahoo.com
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 967771686491خليوي: 

 Sameerhcso2@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

 nohaazzi@hotmail.com البريد اإللكتروني:

 المنظمات المتخصصة التابعة لألمم المتحدة -باء

 (WG)مجموعة واشنطن 

 ميتشل إليوت ليوب

 باحث في الصحة

 لإلحصاءات الصحية / مجموعة واشنطن إلحصاءات اإلعاقة المركز الوطني

  4248-458 301 1+ هاتف:

 0417-316 202 1+خليوي: 

 mloeb@cdc.govالبريد االلكتروني: 

 (UNICEF)منظمة األمم المتحدة للطفولة 

 رندة حمدي النوباني

 اختصاصي متابعة وتقييم

 منظمة االمم المتحدة للطفولة

 عمان –مكتب االردن 

 0096252245506هاتف: 

 00962796827771خليوي: 

 rnubani@unicef.orgالبريد االلكتروني: 

 (UNFPA-ASRO) -صندوق األمم المتحدة للسكان

 السيدة هال يوسف

 مستشار السكان والتنمية

 صندوق األمم المتحدة للسكان

 00201223259679خليوي: 

 youssef@unfpa.orgالبريد اإللكتروني: 

 السيد عصام طه

 اختصاصي السكان والتنمية

 صندوق األمم المتحدة للسكان

  00201018358732خليوي: 

 taha@unfpa.orgالبريد اإللكتروني: 

 (UNDP)برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 دينا طلعت رفاعي

 مسؤول برامج، برامج التنمية المحلية والنوع االجتماعي

 2578030600 -25780304 -25780302 202هاتف: 

 01114754777 202خليوي: 

 deena.refai@undp.orgالبريد االلكتروني: 

 هبه محمد نبيل يونس

 منسق برنامج النمو الشامل

   Ext 832 0020225943هاتف: 

 00201001894364خليوي: 

  Heba.younes@undp.org  البريد االلكتروني: 

(ILO) منظمة العمل الدولية 

 فالنتينا ستوفسكا

 احصائي أول

 4122799643300هاتف: 

  stoevska@ilo.org : االلكتروني البريد

 السيد بيتر فريملن

 مستشار

 القاهرة

 201150613978+هاتف: 

mailto:nohaazzi@hotmail.com
mailto:rnubani@unicef.org
mailto:youssef@unfpa.org
mailto:deena.refai@undp.org
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 peter@desibility.orgالبريد اإللكتروني: 

  (UN-Habitat) برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية

 السيدة سهى فاروق

 مسؤولة برامج

 Habitat)-(UN البشرية للمستوطنات المتحدة األمم برنامج

 المكتب اإلقليمي للدول العربية

 القاهرة

 هاتف: 

 البريد اإللكتروني:

  (UNESCO)منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

 السيدة دينا عادل سليم

 موظفة محلية، برنامج التعليم

 اليونسكو

 5 /4 /3 /238268912-20+هاتف: 

 d.adel-selim@unesco.orgالبريد اإللكتروني: 

 الدكتور بول هيكتور

 مستشار لالتصاالت والمعلومات

 مكتب اليونسكو اإلقليمي للعلوم في الدول العربية

 القاهرة

 p.hector@unesco.orgالبريد اإللكتروني: 

 (WHO)منظمة الصحة العالمية 

 السيدة عّزة محمد بدر

 مسؤول فني

 قسم المعلومات واألدلة والبحوث

 لمكتب اإلقليمي لشرق المتوسط

 منظمة الصحة العالمية

 القاهرة

 202 22765515+ ,(O) 22765019 202+هاتف: 

+202 22765677 (O), +201000022260 (M) 

 Badra@who.int  البريد اإللكتروني:

 

 المنظمات غير الحكومية -جيم

 جامعة الدول العربية

 السيدة نصيحة أحمد عبدي

 التنمية والسياسات االجتماعية

 قسم قطاع الشؤون االجتماعية

 nasteexo21@hotmail.comالبريد اإللكتروني: 

  المستشار طارق النابلسي

 مدير إدارة التنمية والسياسات االجتماعية 

 المشرف على وحدة التنسيق والمتابعة

 مكتب رئيس القطاع االجتماعي/جامعة الدول العربية

 القاهرة، جمهورية مصر العربية

 +20237628031هاتف: 

 +20225750511فاكس: 

 tnnabulsi@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

                          badre.allali@las.int 

 (AITRS)المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية 

 عيسى سليم المصاروه

mailto:peter@desibility.org
mailto:d.adel-selim@unesco.org
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mailto:Badra@who.int
mailto:nasteexo21@hotmail.com
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mailto:badre.allali@las.int


 
 

19 
 

 خبير ديموغرافي

 المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية

 0096265549805هاتف: 

 00962795644514خليوي: 

 issa@aitrs.orgالبريد اإللكتروني: 

 األمانة البرلمانية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والشيخوخة النشطة

 السيد أليستير دي جايتانو

 اإلعاقةمنسق، مكتب قضايا 

 األمانة البرلمانية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والشيخوخة النشطة

 مالطا

 35679212121 (M) ,(O) 35625903659+هاتف: 

 alistair-saviour.de-gaetano@gov.mtالبريد اإللكتروني: 

                           alistairdegaetano@gmail.com 

 الهيئة العامة للتخطيط العمراني

 السيدة سهير محمد الهادي زيدان

 مدير عام

 اإلدارة العامة للبحوث والدراسات السكانية واالجتماعية

 الهيئة العامة للتخطيط العمراني 

 القاهرة

 201220631117+هاتف: 

 البريد اإللكتروني:

 السيد سامح سعيد عبد العزيز شادي

 باحث

 مدير إدارة البحوث والدراسات السكانية واالجتماعية

 الهيئة العامة للتخطيط العمراني 

 وزارة اإلسكان

 القاهرة

  201015321617 (M)-+ ,(O) 22831982-2+هاتف: 

 27921512-2+:  فاكس

 samehsaid2030@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

 هيئات األشخاص ذوي اإلعاقة

 السيدة جهدة أبو خليل

 مدير عام

 المنظمة العربية لألشخاص ذوي اإلعاقة

 بيروت

 1738296 961+هاتف: 

               aopd@cyberia.net.lb jahdaak@yahoo.com                            البريد اإللكتروني: 

 التحالف الدولي لإلعاقة

 السيدة أورسوليا بارثا

 كبيرة مستشاري

 التحالف الدولي لإلعاقة

 نيويورك/أمريكا

 1.718.644.4071+ ,(O) 1.718.644.4071+هاتف: 

 obartha@ida-secretariat.orgالبريد اإللكتروني: 

 

 اتحاد مصر لجمعيات االشخاص ذوي اإلعاقة

mailto:alistair-saviour.de-gaetano@gov.mt
mailto:alistairdegaetano@gmail.com
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 الدكتورة مرفت عبد الهادي السّمان

 نائب رئيس االقليم العربي + رئيس مجلس إدارة

 االتحاد العالمي لإلعاقة 

 عاقةاتحاد مصر لجمعيات االشخاص ذوي اإل 

 القاهرة

 + 201128222918+(M),  201007473613 (O):هاتف

 m_elsaman2013@yahoo.comالبريد اإللكتروني: 

 المجلس القومي لشئون اإلعاقة

 السيد محمد شوقي محمد عبد اللطيف

 عالقات عامة

 المجلس القومي لشئون اإلعاقة

 القاهرة

 20100771998+هاتف: 

 20224530081+فاكس: 

 mshawkyvip@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

 المنظمة العربية لألشخاص ذوي اإلعاقة

 السيد عمرو عباس

 عضو مجلس ادارة

 اإلعاقةالمنظمة العربية لألشخاص ذوي 

 القاهرة

 00201146161150هاتف: 

 aabbas1968@hotmail.comالبريد اإللكتروني: 

(إسكوااللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )  

 السيدة جيزيال نوك

 رئيسة قسم التنمية االجتماعية الشاملة 

 شعبة التنمية االجتماعية

 961-1-978409هاتف: 

 nauk@un.org :الكتروني البريد

 

 السيدة ندى جعفر

 رئيس وحدة السياسات االحصائية والتنسيق

 شعبة االحصاء

 961-1-978344هاتف: 

 jafarn@un.org: إلكتروني بريد

 السيدة أنجيال زيتلر

 مسؤولة مساعدة للشؤون االجتماعية

 شعبة التنمية االجتماعية

 961-1-978728هاتف: 

  zettler@un.org :الكتروني البريد

 السيدة دانا السوسي

 باحثة احصائية

 شعبة اإلحصاء

 961-1-978767هاتف: 

 soussi@un.orgبريد إلكتروني: 

 السيدة نادين الحالق

 مساعدة إدارية

 شعبة اإلحصاءمكتب رئيس 

 961-1-978274هاتف: 

 al-hallak@un.org: إلكتروني بريد
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 برنامج العمل: المرفق الثاني

 أيلول 18 –اليوم األول 

 9:00-8:30 الترحيب والتسجيل

 ترحيبيةكلمات : ورشة العملافتتاح 

  مصر جمهورية ، (CAPMAS) واإلحصاء العامة للتعبئة المركزي الجهاز من ومقدمة االفتتاح -

 شعبة اإلحصاء وشعبة التنمية االجتماعية -كلمة ترحيبية من اإلسكوا  -

 تقديم المشاركين -

 إطالق دليل اإلسكوا اإلقليمي لتحسين جمع بيانات اإلعاقة وتحليلها في الدول العربية

 صورة جماعية

9:00 – 10:00  

 10:15 – 10:00 استراحة قهوة

 المبادئ التوجيهية العالمية واإلقليمية لتحسين إحصاءات اإلعاقةالجلسة األولى: 

 إلىأحدث التطورات في المنهجيات والمبادئ التوجيهية بشأن أدوات جمع بيانات اإلعاقة باإلضافة ذه الجلسة عرض هست

 ةالرئيسية على المستويين اإلقليمي والعالمي. اإلسكوا ومجموعة واشنطن ووكاالت األمم المتحدة األخرى مدعو الفعاليات

 على أنشطتها على المستويين اإلقليمي والعالمي. المشاركين الطالع

 مجموعة األسئلة الموجزة التي أعدها فريق واشنطن حول تأدية الوظائف  -

قسم اإلحصاءات في اإلسكوا: المبادئ التوجيهية اإلقليمية ومجموعة األسئلة الموسعة والموجزة للمنطقة العربية   -

 (+AWG-SSالتي أعدها فريق واشنطن حول تأدية الوظائف )

 مراقبتها منظمة العمل الدولية: مؤشرات سوق العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة من أجل صنع السياسات و -

 مناقشات

10:15 – 11:30 

 الجلسة الثانية: تنفيذ أسئلة مجموعة واشنطن حول تأدية الوظائف في المنطقة العربية

تم في هذه الجلسة تقديم لمحة عامة إقليمية حول الممارسات الدولية من خالل تسليط الضوء على التجارب والتحديات يس

( بعرض مصادر البيانات وحجم العينة NSOsاإلحصائية الوطنية )الوطنية إلنتاج معدالت دقيقة وواقعية. ستقوم المكاتب 

مقارنة وفقا للمبادئ التوجيهية قابليتها للالخطط المستقبلية لتحسين توافر البيانات، و إلىوالسكان المستهدفين، باإلضافة 

زة للمنطقة العربية التي أعدها اإلقليمية لتطبيق أسئلة فريق واشنطن حول تأدية الوظائف، ومجموعة األسئلة الموسعة والموج

من أجل عدم استثناء أحد. بعض التغييرات المحتملة التي يمكن معالجتها تشمل تعديالت على المسوح القائمة واشنطن فريق 

 أمور أخرى. إلىاألسر المعيشية وزيادة الفئة العمرية المستخدمة في المسوحات، باإلضافة حول 

 مة مرجعية للتنفيذقسم اإلحصاءات في اإلسكوا: قائ -

 تقديم العرض/العروض: ممثلي الدول )العراق، المغرب، اليمن( -

 مناقشات

11:30 – 13:30 

 14:30-13:30 استراحة غداء

 الجلسة الثالثة: االستخدام الفعّال لإلحصاءات في صنع ومراقبة السياسات 

بشأن  بلدانهمتبادل خبرات  إلىستتناول الجلسة دور اإلحصاءات في صياغة السياسات. صانعو السياسات مدعوون 

دون اإلحصاءات النوعية. كما من االستخدام الفعّال لإلحصاءات في السياسات والتحديات التي تواجه تنفيذ سياسات اإلعاقة 

سيتم خالل الجلسة تبادل اآلراء حول احتياجات السياسة العامة مقارنة بالمصادر والموارد المتاحة وأفضل السبل التي تُمّكن 

 األنظمة اإلحصائية الوطنية من تلبية تلك االحتياجات. 

 شعبة اإلحصاءات في اإلسكوا: تحليل األدلة لصياغة السياسات -

 (، مالتاالعرض العروض/العروض: نظرة عامة إقليمية حول قضايا السياسات والبيانات )المغرب، األردنتقديم  -

 مناقشات

14:30- 15:15 

 15:30 – 15:15 استراحة قهوة
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 17:00 -15:30 الجلسة الثالثةمتابعة 

 2018أيلول  19 –اليوم الثاني 

 وغيرها من مؤشرات التنمية المستدامةأهداف التنمية مؤشرات اإلعاقة في الجلسة الرابعة: 

ذات الصلة. وصفية تقدم الدورة مؤشرات اإلعاقة في إطار أهداف التنمية المستدامة ومؤشرات التنمية األخرى والبيانات ال

ى توافر سيتم تقييم مد إجراء تقييم لمدى توافر المؤشرات والبيانات الفوقية الخاصة بها على المستوى العالمي. كما الا سيتم أو

على المستوى اإلقليمي للسماح للبلدان بتحديد دورها ومسؤوليتها حسب مصادر البيانات. الوصفية المؤشرات مع البيانات 

كما سيوفر التقييم ايضا قائمة بالمؤشرات غير المتاحة على المستوى اإلقليمي، وبالتالي يسمح للوكاالت اإلقليمية والدولية 

مدعوة لعرض / مناقشة خططها الوطنية لرصد مؤشرات بوضع استراتيجية إقليمية لبناء القدرات في هذا المجال. البلدان 

 بما في ذلك إدخال أدوات جمع جديدة. وستساهم المناقشات في تطوير دليل البيانات   أهداف التنمية المستدامةاإلعاقة في 

 لمؤشرات اإلعاقة في اإلسكوا. وصفيةال

 شعبة اإلحصاءات في اإلسكوا -

 مناقشات

9:00 -11:15 

 11:30 -11:15 استراحة قهوة

 جلسة منفصلة لصانعي السياسات

 -الجلسة الخامسة: تطوير إطار مؤشر اإلعاقة 

 الديموغرافيا، المؤسسات ، التمكين

انعي بين ص حلقة حوارستشمل هذه الجلسة 

ثغرات في استخدام الو همتياجاتحالتحديد السياسات 

وستركز المناقشة  السياسات.  صياغةاإلحصاءات ل

السياسة العامة الخاصة بالديموغرافيا على مجاالت 

 والمؤسسات والتمكين.

 

 

 التفصيلية ولاجدالالجلسة الخامسة: طرق إنتاج تحليل 

بناء على الجلسة السابقة، ستعرض ورشة العمل الجزء الثاني من 

بما في ذلك القواعد التركيبية اللغوية إلنتاج  الفوقيةدليل البيانات 

جدول متعدد المداخل لمؤشرات الديموغرافيا، التعليم والتوظيف. لقد 

تعاونت ثالث دول هي العراق، وفلسطين واليمن مع شعبة 

اإلحصاءات في اإلسكوا لتطوير هذا الدليل، وسيقدم ممثلو هذه الدول 

باستخدام البرامج االحصائية  أمثلة حول القواعد التركيبية اللغوية

(STATA, SPSS)  إلنتاج مؤشرات مفصلة عن اإلعاقة في

 جداول متعددة المداخل.

الدول مدعوة للمشاركة في مناقشة مسودة الدليل وتطويره قبل 

 اإلصدار.

والقواعد اللغوية، من قبل  الفوقيةعروض عن البيانات  -

 العراق، فلسطين واليمن.

 مناقشات 

11:30 – 13:00 

 14:30 – 13:30 استراحة غذاء

 اتالجلسة السادسة ) أ(: تطوير إطار لمؤشر

 الفقر والفوائد -اإلعاقة 

عي نستشمل هذه الجلسة حلقة حوار بين صا

السياسات لتحديد احتياجاتهم والثغرات في استخدام 

اإلحصاءات لوضع السياسات. وستركز المناقشة 

 والفوائد.على مجاالت السياسة العامة للفقر 

تطوير إطار مؤشر اإلعاقة  الجلسة السادسة )ب(:

 الصحة والعنف -

انعي بين صحلقة حوار ستشمل هذه الجلسة 

ثغرات في استخدام الو همتياجاتحالتحديد السياسات 

وستركز المناقشة  اإلحصاءات لوضع السياسات. 

 على مجاالت السياسة الصحية والعنف.

 الميداني للعمل التدريب احتياجات :السادسة الجلسة

ستعرض هذه الجلسة أهمية تدريب العاملين الميدانيين واألساليب 

والتقنيات المستخدمة لتحسين دقة البيانات من المناطق األخرى. الدول 

 واالبتكارات، مدعوة أيضا لتبادل خبراتهم وأفضل الممارسات،

العمل الالزم والتحديات إلنتاج بيانات أكثر دقة. ستناقش هذه الجلسة 

في المستقبل لتدريب العاملين الميدانيين بشكل أفضل إلنتاج بيانات 

 أكثر دقة عن األشخاص ذوي اإلعاقة.

 –شعبة اإلحصاءات في اإلسكوا: تدريب على العمل الميداني  -

 مسودة الدليل

)األردن عروض الدول حول التدريب على العمل الميداني   -

 وتونس وقطر(

 مناقشات

14:30–15:30 

 15:45 – 15:30 استراحة قهوة
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 -تطوير إطار مؤشر اإلعاقة الجلسة السابعة )أ(: 

 التعليم والتوظيف

ستشمل هذه الجلسة حوار بين صانعي السياسات 

لتحديد احتياجاتهم والثغرات في استخدام 

اإلحصاءات لوضع السياسات. وستركز المناقشة 

 على مجاالت سياسة التعليم والتوظيف

 CASA / ESCWAاختصاصات مجموعة الجلسة السابعة: 

 المعنية بإحصاءات اإلعاقة: اقتراح

كاسا CASA/ اختصاصات مجموعةتقديم العرض/العروض: 

 )فلسطين(

 مناقشات

15:45-17:00 

 -طوير إطار مؤشر اإلعاقة تالجلسة السابعة )ب(: 

 سهولة الوصول والمدن المستدامة

صانعي السياسات بين حوار ستشمل هذه الجلسة 

لتحديد احتياجاتهم والثغرات في استخدام 

اإلحصاءات لوضع السياسات. وستركز المناقشة 

على مجاالت السياسة المتعلقة بإمكانية الوصول 

 والمدن المستدامة.

  

 2018أيلول  20 –اليوم الثالث 

  لإلعاقة العربية المستدامة التنمية مؤشر إطار  :الثامنة الجلسة

سيقدم صانعو السياسات تقريرا عن نتائج دورتهما المنفصلة لتحديد القضايا واألولويات اإلقليمية الرئيسية لألشخاص ذوي 

اإلعاقة. سيقوم اإلحصائيون بتقييم مصادر المؤشرات ذات الصلة لتوطين وإكمال إطار مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 

 والرصد المستقبلية. العربية العربية لتسهيل عمليات اإلبالغ

 يقدم صانعو السياسات نظرة عامة موحدة حول القضايا واألولويات اإلقليمية •

 مناقشات

9:00 – 11:30  

 11:45 – 11:30 استراحة قهوة

 الجلسة التاسعة: الخاتمة والتوصيات

 ستتضمن هذه الجلسة مناقشة ختامية للدروس المستفادة خالل ورشة العمل.

 مناقشات

11:45 – 13:30 

 14:30 –13:30 استراحة غذاء

 الجلسة العاشرة: التوصيات

 

 ستحدد هذه الجلسة أنشطة المتابعة واالحتياجات واألولويات للدعم التقني المقدم من اإلسكوا.

14:30 – 15:30 

  15:45–15:30 استراحة قهوة

 17:00–15:45 المالحظات الختامية واختتام االجتماعين
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 قائمة االوراق الفنية لشعبة االحصاء: لثالثاالمرفق 

 اجتماع فريق العمل المشترك بين الوكاالت والخبراء المعني بتحسين إحصاءات اإلعاقة في أهداف التنمية المستدامة 

سبتمبر 20-18القاهرة، مصر،   

 الجلسات
 األوراق الفنيةرمز  عنوان األوراق الفنية اللغة

Session 1: Global and 

Regional Guidelines to 

improve disability 

statistics  

English/ 

Arabic 

 

Regional Guidebook to Improve 

Disability Data Collection and Analysis 

in the Arab Countries  

Implementing the Washington Group 

Questions on Functioning 

 

اإلقليمي لتحسين جمع بيانات اإلعاقة وتحليلها الدليل 

في الدول العربية: تطبيق أسئلة فريق واشنطن حول 

 أداء الوظائف

 

 

E/ESCWA/SD/2018/MANUAL.1 

Session 2: Implementing 

the Washington Group 

Questions on Functioning 

 

 

Implementing Guidelines: some 

reminders (ppt) 

 

-- 

 

 

Session 3: Effective use of 

statistics in policy making 

and monitoring  

Arabic  

 

في صنع  اإلعاقة االستخدام الفعال إلحصاءات

 هاالسياسات ورصد

 

E/ESCWA/SD/2018/WG.1/2 

 

Session 4: Disability 

indicators in SDGs and 

other development 

frameworks 

Arabic  

 

 

 

 

 

في خطة التنمية وبياناتها الوصفية مؤشرات اإلعاقة 

   2030المستدامة لعام 

 

 

E/ESCWA/SD/2018/WG.1/3 

 

Session 5: Methods to 

produce disaggregated 

cross-tabulated analysis 

Arabic 

/English 

METDATA AND SYNTAX 

HANDBOOK  

FOR AVAILABLE DISABILITY 

INDICATORS IN THE ARAB 

REGION: 

EXAMPLES FROM COUNTRIES  

E/ESCWA/SD/2018/WG.1/4 

 

Session 6 Field work 

training needs 

Arabic  حول التدريب الميداني على اإلسكوامسودة دليل 

النموذج العربي الموّسع للمجموعة القصيرة لفريق 

 واشنطن حول أداء الوظائف

E/ESCWA/SD/2018/WG.1/5 
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Session 7: TOR Casa 

Group for WG 

Arabic  مقترح تشكيل مجموعة كازابالنكا إلحصاءات

 عاقة في الدول العربيةاإل

 

E/ESCWA/SD/2018/WG.1/6 

Palestine 

Session 8: Arab SDG 

disability indicator 

framework 

English ESCWA DISABILITY INDICATOR 

FRAMEWORK (DRAFT) 

E/ESCWA/SD/2018/WG.1/7 
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 في مجموعة كازابالنكا ة المشاركينقائم: لرابعالمرفق ا

 
 المملكة األردنية الهاشمية

 السيدة اقبال محمود ابراهيم عتوم. 

 اخصائي تطوير استراتيجي 

 دائرة االحصاءات العامة

 وحدة التطوير والتخطيط االستراتيجي

   0797284924: خليوي

  ekbal.atoom@DOS.GOV.JOالبريد االلكتروني: 

                       ekpalmahmoud@yahoo.com            

 البحرين

Mr. Omar Abdul Rahim Al Kooheji 

Chief demographic statistics 

IGA 

Phone: 0097317878107 

Email: AlKoohigiar@iga.gov.bh 

 

 الجمهورية التونسية

 السيدة نادية طويهري

 مديرة االحصائيات الديمغرافية

 المعهد الوطني لإلحصاء

 21652851350هاتف: 

 21652851350خليوي: 

 touihri.nadia@ins.tnالبريد الكتروني: 

 جمهورية السودان

 ماجدة محمد الجعلي حمد

 إحصائي/ مساعد مدير قسم أهداف التنمية المستدامة

 الجهاز المركزي لإلحصاء 

 0024983777255هاتف: 

 00249992460363خليوي: 

 goda.07@hotmail.comبريد االلكتروني: 

 

 جمهورية العراق

 السيد سمير خضير هادي

 مدير إحصاءات السكان والقوى العاملة

 الجهاز المركزي لإلحصاء

 +964-7701293754خليوي: 

 elhadisk@yahoo.comبريد إلكتروني: 

 السيدة سندس جواد حسين

 رئيس احصائيين / قسم التحليل اإلحصائي

 الجهاز المركزي لإلحصاء

 + 9647830616026خليوي: 

 sundus_jh@yahoo.comالبريد االلكتروني: 

 سلطنة عمان

 السيدة مياسة موسى البلوشي 

 عاقة والنوع االجتماعياإل احصائية بقسم

 المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات 

 96824243630رقم الهاتف: 

 96896778879خليوي: 

 malbulushi@ncsi.gov.omالبريد االلكتروني: 

 دولة فلسطين

mailto:AlKoohigiar@iga.gov.bh
mailto:elhadisk@yahoo.com
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 السيد رامي احمد الدبس

 مدير دائرة احصاءات الصحة

 عاقةمسؤول احصاءات اإل

 الفلسطينيالجهاز المركزي لإلحصاء 

 0599385386( 972 /970خليوي: )

 009702982700هاتف: 

 rdibs@pcbs.gov.psالبريد االلكتروني: 

 جمهورية مصر العربية

 السيدة ايمان طه حسين محمد

 احصائي ثالث

 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

 002024023031هاتف: 

  00201116566090خليوي: 

 emantargam@yahoo.comالبريد االلكتروني: 

 المملكة المغربية

 السيدة زينب الوزاني التهامي

 مهندسة إحصائية

 قسم إحصاء السكان والحالة المدنية

 212610831391خليوي: 

 z.elouazzanitouhami@hcp.maالبريد الكتروني: 

 

 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

Mr. Alassane BA 

Statistics Directorate 

Phone: +22246940746 

Email: ba.dsds.ons@hotmail.com 

 

 الجمهورية اليمنية

 السيدة تهاني عزالدين احمد العفيفي

 مدير ادارة االطر والتقسيمات األدرية مبرمج 

 لإلحصاءالجهاز المركزي 

 967250664هاتف: 

 967772356014خليوي: 

  tahanyalafifi78@gmail.comالبريد الكتروني: 

 

mailto:emantargam@yahoo.com
mailto:ba.dsds.ons@hotmail.com

