
17-00359 

E األمم المتحدة 
 

Distr. 

LIMITED 

 

E/ESCWA/SDD/2017/IG.1/3(Part II) 

7 June 2017 

ARABIC 

ORIGINAL: ENGLISH 

 

 المجـلس

 االقتصـادي واالجتمـاعي

 

 

 
 )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 
 لجنة التنمية االجتماعية

  عشرةالحادية الدورة 
 2017تشرين األول/أكتوبر  18-17الخرطوم، 

 
 المؤقت من جدول األعمال )ب( 4البند 

 التقدم المحرز في مجال التنمية االجتماعية منذ الدورة العاشرة للجنة التنمية االجتماعية

 الدورات المعني باإلعاقةبين ما امل الخبراء الع فريقتقرير 

 موجـز

لجنة التنمية االجتماعية في  منأنشئ فريق الخبراء العامل بين الدورات المعني باإلعاقة بدعوة 
على تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة بشأن العمل  وفي إطاراللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(، 

 وعقد الفريقعلى الصعيد الوطني.  2030نمية المستدامة لعام حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وخطة الت
مسؤولين  بحضور ،2016أيلول/سبتمبر  21و 20يومي في بيت األمم المتحدة، في بيروت، األول  ماعهتاج

خبراء في منتدبين من الحكومات بصفة واليمن، وموريتانيا العراق ولبنان والمغرب تونس والسودان ومن 
 شؤون اإلعاقة.

التي  33اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وال سيما المادة  موادوناقش المشاركون بعض 
، 2030في خطة عام  المتعلقة باإلعاقة والغاياتلتنفيذ. كما استعرضوا األهداف لنى المؤسسية الب   تتناول

الشروط المرجعية لعمل  المجتمعون وتناول. وتفصيلهاحول اإلعاقة جمع البيانات  صعوبات وتطّرقوا إلى
 وترتيبات التمويل الممكنة والنتائج المتوقعة. الفريق،

الصادرة  توصياتالالحادية عشرة إلى مناقشة  دورتهاالمشاركين في  التنمية االجتماعية لجنةوتدعو 
 .المشورة بشأن الخطوات المقبلة وإسداء، والشروط المرجعية لعمله ،الفريق عن
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 ـةمقدم

 9و 8قدت في الرباط يومي ، التي ع  لعاشرة للجنة التنمية االجتماعيةفي الدورة ا المشاركينصدرت عن  -1
 الدورات "ي عنى بمتابعة قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة  فريق خبراء عامل بين بإنشاء دعوة، 2015أيلول/سبتمبر 

 ما بين دورات اللجنة، ويقّدم تقريراً عن إنجازاته في دورتها المقبلة".

في بيت األمم المتحدة في األول  هوأنشئ فريق الخبراء العامل بين الدورات المعني باإلعاقة وعقد اجتماع -2
تونس والسودان والعراق ولبنان ن من وحضر االجتماع مسؤولو. 2016أيلول/سبتمبر  21و 20بيروت، يومي 

وانقسم االجتماع إلى جزء  إلعاقة.خبراء في شؤون ا بصفة الحكومات منتدبون من، والمغرب وموريتانيا واليمن
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وال سيما المادة  موادوناقش المشاركون بعض  مواضيعي وآخر إجرائي.

خطة التنمية في  المتعلقة باإلعاقة والغاياتلتنفيذ. كما استعرضوا األهداف ل نى المؤسسيةالب  ب ت عنى التي 33
الشروط المجتمعون  وتناول. وتفصيلها حول اإلعاقة البيانات جمعتحديات قوا إلى وتطر، 2030المستدامة لعام 

 الفريق وترتيبات التمويل الممكنة والنتائج المتوقعة.لعمل  المرجعية

ً موجزاً للو -3 يقّدم إلى لجنة  ،الصادرة عن الفريق والتوصيات مناقشاتهذا التقرير، الذي يتضمن عرضا
إسداء المشورة و، والشروط المرجعية المقترحة لعمله ،الفريق مناقشة توصيات إلى ، ليصارالتنمية االجتماعية

 .بشأن الخطوات المقبلة

 التوصيات  -أوالا 

ن الدورات المعني باإلعاقة، األخيرة من االجتماع األّول للفريق العامل بي الجلسةفي اعتمد المشاركون  -4
  :، وفيما يلي نصهاوجهات التنسيق تنفيذية لإلسكوااألمانة ال كل من موجهة إلى ،التوصياتمجموعة من 

من اتفاقية حقوق  33المادة  لتوضيح مفهومدعم الدول األعضاء  العمل على اإلسكوا مواصلة )أ( 
 األشخاص ذوي اإلعاقة وتنفيذها؛

 الفريق وخطة عمله على جميع جهات التنسيق؛ الشروط المرجعية لعملة مسوداإلسكوا تعميم  )ب( 

وخطة العمل وإعالم األمانة التنفيذية بأي  مراجعة جهات التنسيق لمسودة الشروط المرجعية )ج( 
 مالحظات في أقرب وقت ممكن، لوضع الصيغة النهائية للوثيقتين وتقديمهما إلى لجنة التنمية االجتماعية؛

 ؛مكان انعقاد اجتماعات الفريق وتواترهال درس جهات التنسيق )د( 

وتنظيمها الجتماعات المقبلة للفريق لالتمويل  ل الممكنة لتأمينب  لس  لالتنسيق جهات  دراسة (ه) 
 ؛واستضافتها

األجهزة اإلحصائية الوطنية على زيادة التعاون مع شعبة اإلحصاءات في  عمل جهات التنسيق مع )و( 
 استكمال إحصاءات اإلعاقة. بهدفاإلسكوا 
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ا   مواضيع البحث والمناقشة  -ثانيا

 العربية المنطقة في اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقية األولى: الجلسة  -ألف

الجلسة األولى من االجتماع. إدارة  ،السيد فريديريكو نيتو، مدير شعبة التنمية االجتماعية في اإلسكوا تولى -5
األشخاص ل وقدم السيد جيرار كوين، من جامعة أيرلندا الوطنية، أّول عرض سرد فيه تاريخ حركة العمل من أج

صت إلى اعتماد اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في كانون األول/ديسمبر ذوي اإلعاقة واالجتماعات التي خل  
2006 ً تحسين خيارات إعادة التأهيل والدعم على . ففي أعقاب الحربين العالميتين، بدأت البلدان تعمل جديا

، أنشئت لجنة للنظر في كيفية الدفع (1983-1992)للمعوقين ألشخاص ذوي اإلعاقة. وفي أول عقد لألمم المتحدة ل
 ً ذلك الوقت، تبدي اهتماماً كبيراً بصياغة معاهدة دولية.  مع أّن البلدان لم تكن بعد، في بجدول أعمال اإلعاقة، قدما
حول القواعد الموحدة  48/96، اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار 1993كانون األول/ديسمبر  20وفي 

إلى تعيين مقرر خاص  دعتو ،مبدأ "تكافؤ الفرص" فأطلقتبشأن تحقيق تكافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة، 
 وحدة وتقديم التقارير إلى لجنة التنمية االجتماعية.بشأن اإلعاقة لرصد تنفيذ القواعد الم

تقدماً  ،بعض الدول، مثل أستراليا وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية أحرزتو -6
في تشريعاً نموذجياً ومرجعاً  1990عد قانون اإلعاقة األمريكي لعام . وي  خاصةفسنّت تشريعات  في هذا المجال

ظر في اقتراحات اتفاقية نلل 2001. وأنشأت الجمعية العامة، بقيادة المكسيك، لجنة مخصصة في عام جالهذا الم
إلى أن  االتفاقية،ألشخاص ذوي اإلعاقة. وكان للمجتمع المدني دور فاعل طوال فترة المفاوضات على لشاملة 
ز حيّ  لتدخل ،2006ن األول/ديسمبر كانو 13الجمعية العامة اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في  اعتمدت

 .2008أيار/مايو  3التنفيذ في 

ً تعريفاً واسعاً لإلعاقة في المادة األولى ست كرّ االتفاقية أضاف المتكلّم أّن و -7 ، االجتماعيلمنظور ل مراعيا
ً  األشخاص ذوو اإلعاقة اعت بر بموجبه هدفت لهم حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية ومدنية وسياسية. و أشخاصا

إلى منع التمييز على أساس اإلعاقة وأقّرت بالتحديات المتعددة األبعاد التي يواجهها األشخاص ذوو  االتفاقية
 يها المعاهدة،لعامة التي تستند إلالمبادئ ا 3من المسنين. وتضمنت المادة أكثر النساء واألطفال  سيما والاإلعاقة، 
، وركزت على التوجهات الرئيسية التي المحلية الجسر بين النص وعمليات وضع السياسات 33المادة وشكلت 

 .على الصعيد الوطنيينبغي االسترشاد بها في وضع أطر التنفيذ 

ما لذلك من أثر مباشر ة، لقد بعض المشاركين على أهميّة تعريف اإلعاأكّ في المناقشة التي تلت العرض، و -8
ز على مفهوم اإلعاقة يعلى الجهات المستفيدة من دعم الحكومة، في حين اعتبر آخرون أّن األهم إنما هو الترك

أن يحدد نظرته  كل مجتمععلى عاقة مفتوح، وأن تعريف االتفاقية لإلروا إلى اعوضاً عن التعريف الدقيق. وأش
تحديد  ال بد منولذلك أصوالً وليس مشاكل،  ذوي اإلعاقة ألشخاصايف التعارتعتبر  لإلعاقة. ومن الضروري أن

العربية من االتفاقية  أن الصيغة والتصدي لها. ورأى المشاركون الصعوبات التي يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة
 .بالية ال تخلو من التمييز مكتوبة بلغة

 القرارات من التأثير علىشخاص ذوي اإلعاقة كيفية تمكين األ ركوناالمش التي تطرق إليها المواضيعومن  -9
طالة مرتفعة تشهد بكجزء من النموذج االجتماعي، وال سيما في بيئة  تشغيلهمدعم لوأفضل الطرق ؛ بهم الخاصة
وجدوى اعتماد اإلعاقة في وضع السياسات؛  إدماج تعميمالتي تعوق  التمويل وتحديات؛ من الصعوبات وكثرة

 لسنالزمنية  والمهلاللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛  ذي تشجعهخطط وطنية من النمط ال
دور أسر األشخاص ذوي ؛ وأثر التمييز اإليجابيولتشريعات وتنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ ا

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/119/94/PDF/N9411994.pdf?OpenElement
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؛ ومشاركة المنطقةاالتفاقية في  والتصديق على؛ دمجهمتيسير ر المواقف االجتماعية والثقافية واإلعاقة في تغيي
 الرصد. عملية من منطلق الحيادية فيالمجتمع المدني 

وما قد يعنيه ذلك من على االتفاقية،  ط رحت إمكانية تصديق المنظمات اإلقليمية، 44وباإلشارة إلى المادة  -10
 لهيكل المؤسسي. وأشار المشاركون إلى أن اوهو ليس سهالً إلى الهيئة اإلقليمية،  بالمفهوم القانوني نقل السيادة
وزارة العمل والشؤون االجتماعية  تتولّىآخر. ففي العراق، وبلد  بينيختلف ، 33بموجب المادة  التفاقيةالمعني با
الهيئة على أعمال الهيئة المستقلة لرعاية األشخاص ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة، غير أن اإلشراف 

اإلعاقة المتعلقة ب القضايالبنان مؤسسة وطنية مسؤولة عن جميع  . وأنشأا تحديات منها استدامة التمويلهتواجه
 ً  التنسيق بين الوزارات. تبقى في ضعف(؛ غير أن المشكلة 220/2000)رقم بهذا الشأن  واعتمد قانونا

، ية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقةمفوضية حقوق اإلنسان، أن اللجنة المعن، من جورج أراياوأضاف السيد  -11
سبق وقد تقارير الدول. فيذ االتفاقية ورصده، واستعراض مسؤولة عن دعم تن المؤلّفة من أعضاء تعينهم الدول،

القائم  نهجالفهم  في ومع ما أحرز من تقدمدولة.  50التشريعات المتعلقة باإلعاقة في نحو  اللجنة أن استعرضت
في المجتمع يتطلب  الذهنياتتغيير و ،العديد من الثقافاتتكبّل ة ل التصورات النمطيحقوق اإلنسان، ال تزا على

 .جهوداً حثيثة

، المسؤولة المساعدة في الشؤون االجتماعية في شعبة التنمية االجتماعية في أنجال زتلروقدمت السيدة  -12
اإلسكوا وجامعة  اأعدته دراسةحالة األشخاص ذوي اإلعاقة في المنطقة العربية، باالستناد إلى عن اإلسكوا، عرضاً 

وهي الدراسة المرجعية اإلقليمية األولى عن وضع  ،اإلعاقة في المنطقة العربيةحول  2014الدول العربية في عام 
قية حقوق األشخاص ذوي اتفاعتماد او 2012-2003العقد العربي للمعوقين  إطالقاألشخاص ذوي اإلعاقة. ومنذ 

العديد من آليات التنسيق  وأنشأتاألطر المؤسسية والقانونية والسياساتية المتعلقة باإلعاقة،  اإلعاقة، طّورت البلدان
معدالت اإلعاقة التي أبلغت  يبقى مصدر تفاوت فيجمع البيانات، طرق الوطنية. ولكن االختالف في التعاريف و

األشخاص ذوو اإلعاقة، يواجه أخرى. وه في مناطق المنطقة العربية أقل من في ث بدا معدل اإلعاقةبحي، الدولعنها 
 الحصول على التعليم والعمل مقارنة بسائر السكان.  صعوبة أكبر فيالنساء والفتيات،  وال سيما

نات المتعلقة شدد المشاركون على ضرورة تحسين إمكانية مقارنة البيافي المناقشة التي تلت العرض، و -13
في موقف يقلل من احتماالت إخفاء اإلعاقة،  علىبعض األسر  تحرصباإلعاقة. ونظراً العتبارات ثقافية، 

تخفيض عدد األشخاص بهدف تعاريف ضيّقة جداً لإلعاقة  الدولاعتمدت بعض قد . والتوصل إلى بيانات دقيقة
بعض الدول  الحصص التي اعتمدتهالحد من تكاليف الدعم. وناقش المشاركون أيضاً او المصنّفين في فئة اإلعاقة،

لم تؤّد في بعض . كما أن هذه الحصص تطبيقها، مبرزين الصعوبات في لتشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة العربية
طبيق واألجر. ولذلك ينبغي ت القيمةفرص عمل منخفضة سوى الحصول على  باألشخاص ذوي اإلعاقةالحاالت 

 لمكافحة التمييز. صارمةقوانين  ظلظم الحصص في ن  

 المؤسسية واألطر التنسيق وآليات التنسيق جهات االتفاقية: من 33 المادة :الثانية الجلسة  -باء

السيدة جيزيال نوك، رئيسة قسم التنمية االجتماعية الشاملة في اإلسكوا. واستعرض  إدارة الجلسة تولّت -14
قيادة في  الهيئات المحليةدور على  تنص التيمن اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،  33السيد كوين المادة 

 الظروفد أنه يمكن للحكومات أن تراعي ما يلزم من التغييرات الهيكلية. وأكّ  إلىالحكومات  وتوجيهعملية التنفيذ 
 ات، هو تعيين جه33.1واألولويات المحلية وتحدد أفضل الطرق لتنفيذ هذه المادة. وأهم التزام، بموجب المادة 

http://www.lphu.com/article/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-2202000-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9
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يحافظ المجتمع أهمية التشاور بين هذه الجهات والمجتمع المدني، ينبغي أن  تأكيد التنفيذ. ومع لقضاياتنسيق 
المجتمع  عناصر منتساعد هيئة استشارية مؤلفة من  . ويمكن أناالستقالليةالمدني على درجة من الحياد لضمان 

يمكن  . كمااختصاص قانوني واضحالمدني في توجيه عمل جهات التنسيق. ومن المهم أن يكون لجهات التنسيق 
تتولى التنسيق بين مختلف الوزارات والعمل لومن المحبّذ أن تنشئ مثل هذه اآللية  ،آلية تنسيق أن تنشئ الدول
 قع. وقررت بعض البلدان، مثل سلوفينيا، عدم إنشاء آلية تنسيق.على أرض الوا

تدعو إلى وضع إطار رصد للتأكد من أن الحكومات تعمل بموجب  33.2وأشار السيد كوين إلى أن المادة  -15
االتفاقية ولتقديم التوجيهات بشأن كيفية تحسين خيارات السياسة العامة أو إعادة تصميم األنظمة. ومن األفضل 

ل أن يكون الفصوأن يكون اإلطار مستقالً، وفقاً لمبادئ باريس المتعلقة بمركز وطرق عمل المؤسسات الوطنية، 
ً واضح كل أطر بين السلطة التنفيذية للحكومة وإطار الرصد. ويمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أن تشّ  ا

االتفاقية من خالل التعليم والتوعية والبحث؛ وحماية األشخاص ذوي اإلعاقة من ب التعريف هاوظائفالرصد، ومن 
ورصد تنفيذ االتفاقية عن طريق جمع البيانات  الشكاوى وتقديم المساعدة في الدعاوى القضائية؛ تلقيخالل 

. ومن المهم أيضاً أن تتوفر 33.3وتقييمها. كما ينبغي أن يشارك المجتمع المدني في عملية الرصد، بموجب المادة 
بالمهام  االضطالعإذ يصعب على آليات الرصد  ،رصد الموارد البشرية والمالية الكافية ألداء مهامهالإلطار 

 الموكلة إليها من دون هيكلية أو ميزانية محددة.

، إلى أن تقديم التقارير إلى هيئة دولية، كما هو مطلوب في االتفاقية، قد أرايا، السيد المتحدث األولوأشار  -16
 .2030رقابة في خطة التنمية المستدامة لعام الوظيفة ، على مثال رسة منتظمة في االتفاقات الدوليةأصبح مما

أّن و ،أعضاء اللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يجتمعون مرتين في السنة في جنيف أضاف أنّ و
الطبي لبلدان عن النهج ا تخلّيفي دليل على  ،وزارة الشؤون االجتماعية هي عادةجهة التنسيق في معظم البلدان 

قد . غير أن تعيين وزارة واحدة كجهة تنسيق انحقوق اإلنساالجتماعي أو القائم على نهج اللصالح  إزاء اإلعاقة
. وشجعت اللجنة الدول على تعيين أكثر من جهة واحدة، من أجل يعني إقصاء وزارات أخرى عن عملية التنسيق

 ةالحكومي التركيبةاإلعاقة في جميع الوزارات، وأوصت بأن يكون مستوى جهة التنسيق مرتفعاً في  قضاياتعميم 
 إنشاء أطر الرصدبل وضعت اللجنة مؤخراً مبادئ توجيهية بشأن س  و. سياسيالنفوذ من ال يفي حوزتها ما يكفو

؛ وعدم ومما ي خشى أن تصطدم هذه األطر بقلة الموارد. ووظائفها وآليات إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة فيها
األطر على تنفيذ االتفاقية. وأوصت هذه  مدى تأثيرالتزام الهيئات المنفذة بالتوصيات؛ وغياب اتفاق رسمي بشأن 

 أطر الرصد الوطنية.و اللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التفاعل بين بتعزيزاللجنة 

والدالئل اإليجابية  33وخبير من األردن، على أهمية المادة نائب  ،مهند العزيالثاني، السيد  المتحدثوعلق  -17
 عنىالتي ت   منظماتالق عليها بعد. فتفاقية، حتى في الدول التي لم تصدّ على اإلرادة السياسية للعمل بموجب اال

شخاص ذوي تشجع مشاركة األفالمجتمع المدني تعتمد نهج حقوق اإلنسان،  هيئاتو األشخاص ذوي اإلعاقةب
ة آليإنشاء االتفاقية  يقترح فيولم  .ضعيفة في العديد من البلدان حيث إنها ال تزال اإلعاقة في آليات الرصد،

ينبغي أن تتفق مع النظام القائم في البلد. ويمكن تحسين  اتفهيكلية اآللي تنسيق موحدة أو إطار رصد مشترك،
لنصوص من اإلنكليزية ترجمة افي  الدقة توخي جديدة. ومن الضروري هياكلالهياكل القائمة أو استخدامها أساساً ل

ي ستحن كلمات ومن االتفاقية كلمة تعني "تدخل" بدالً من "مشاركة"  استخدمت في النسخة العربيةفقد  إلى العربية.
 اإلشارة إلى اإلعاقة.في  التخلي عنها

 ليست قوية  33وفي المناقشة التي تلت المداخلة، اعتبر ممثل العراق أن اللغة المستخدمة في المادة  -18
جهة التنسيق، أو آلية  عليهن تكون أبغي ، وال سيما فيما يتعلق بالمستوى الحكومي الذي ينيكفيواضحة بما  وال
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. اإلعاقة أشخاص من ذوي هذه الهيئاتمختلف أن يترأس التأكيد على أهميّة  ورأىالتنسيق أو أطر الرصد. 

جميع قضايا  ولكن بما أن عملها يشملآلية مستقلة لرصد حقوق اإلنسان،  وأشار ممثل تونس إلى أن في بلده
الدستور التونسي  ويتضمنتفاقية. يسير من نشاطها لرصد تنفيذ االس سوى جزء ال تكرّ فهي حقوق اإلنسان، 

لجنة جديدة معنية بقضايا اإلعاقة. وأشار ممثل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، أنشئت بموجبه  فصالً حولالجديد 
ً لدعم األشخاص ذوي اإلعاقة،  اليمناليمن إلى أن  ً برصد تنفيذ االتفاقية.أنشأ صندوقا وأعلنت ممثلة   مكلفا

 لة، وعيّن نقاط ارتكازهو هيئة حكومية مستقاً وطنياً لألشخاص ذوي اإلعاقة، أنشأ مجلس السودان السودان أن
المجلس ويكون  رئاسة رئيس الدولةتولى . ومن المقرر أن يفي المناطق يجري التنسيق بينها على مستوى الدولة

 ي اإلعاقة واألشخاص ذوي اإلعاقة.ء وممثلي منظمات األشخاص ذواأعضاؤه من الوزر

  اإلعاقة ذوي األشخاص مشاركة االتفاقية: من 33 المادة :الثالثة الجلسة  -جيم
 لهم الممثلة والمنظمات

 العزيأشار السيد والسيد أسامة صفا، رئيس قسم العدالة االجتماعية في اإلسكوا.  إدارة هذه الجلسة تولى -19
من  أن المقصودتوضيح ال ال بد من ذلكول ،في العرض األول إلى أن العديد من الحكومات ال تحبذ كلمة "رصد"

، في الوقت بعض الهيئات الحكومية تتولىالمستغرب أن . وعلى أفضل وجه التفاقيةا هو ضمان تنفيذ هذه الكلمة
ة رصد عملها، يالوزارات مسؤول تتولىن أن ال يمكف. الرصد ات التنسيق وآليات التنسيق وأطرمهام جه نفسه،

 ىويتأثر مستو. هذه المهمةاألشخاص ذوي اإلعاقة أن تتولى  بل يمكن لمنظمات المجتمع المدني أو منظمات
للمجتمع فاقية. ووالقضايا التشريعية أو تحفظات الدولة على االت ةالسياسي الظروفمثل  الرصد بعوامل مختلفة
. ولكن ينبغي اللجنة المعنية باألشخاص ذوي اإلعاقةإلى رصد، مثل تقديم تقارير موازية المدني آليات مختلفة لل

التقارير المقدمة  عملية الرصد وإعداد للدول أن تتشاور مع األشخاص ذوي اإلعاقة، وتشرك المجتمع المدني في
 إلى اللجنة.

ً عن أهمية مشاركة ، من التحالف الدولي المعني بقضايا أورسوليا بارتاوقدمت السيدة  -20 اإلعاقة، عرضا
. وشددت على واقعيةات األشخاص ذوي اإلعاقة في عمليات التنفيذ والرصد، نظراً لما يمكن أن يقدموه من توصي

ألن عليها االلتزام بالعمليات االستشارية ، مجديةاألشخاص ذوي اإلعاقة تستغرق وقتاً إلعداد مساهمات أن منظمات 
الرفيع  منتدى السياسيدوراً في ال الدول األعضاء منحت األشخاص ذوي اإلعاقةى أن . وأشارت إلالخاصة بها

شكل بشأن  2013تموز/يوليو  7المؤرخ  67/290قرار الجمعية العامة  المستدامة، بموجببالتنمية المستوى المعني 
، شارك هؤالء األشخاص في االجتماعات الرسمية، وقدموا المداخالت 2016وفي عام التنظيمية.  وشؤونهالمنتدى 

محاورين. في المناقشات بصفة وحلقات المناقشة، وتلقوا دعوات للمشاركة  الجانبية، األحداثوالتوصيات، ونظموا 
دولة عنهم  17عن األشخاص ذوي اإلعاقة، وكتبت  2016دولة في منتدى عام  22 أصل ثمان دول منكما تحدثت 

في تركيز ، المسارات العالميةاألشخاص ذوي اإلعاقة في  يسهم إشراكفي االستعراضات الوطنية الطوعية. و
 الصعيد الوطني. وإخراجها من اإلهمال علىلدولي على حقوقهم ااالهتمام 

بين مشاركة المجتمع المدني في العمليات الحكومية وحفظ استقاللية  الموازنةوعلّق المشاركون على أهمية  -21
 ، التي تتلقى التمويل من الحكومات،األشخاص ذوي اإلعاقة الطرفين. ومن الصعوبات التي تواجهها منظمات

 ،مستويات غير محمودة الحفاظ على استقالليتها. وبلغت المنافسة بين منظمات المجتمع المدني في بعض األحيان
. ومن الضروري بناء قدرات منظمات امجلس مشترك يمثله حالت دون وجود، وكثيراً ما اقضيته أضعفت

 المجتمع المدني وإشراك البرلمانات، بوصفها ممثلة للشعب، في عمليات التنفيذ والرصد. 

http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/67/290
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ً أطلق في  -22 اركة لزيادة مش 2012قبل اعتماد دستور عام  المغربوأعلن ممثل المغرب أن حواراً وطنيا
مجلس الوزراء على  يشرفولم تؤّد إلى نتائج ملموسة. و المجتمع المدني. غير أن آلية المشاركة لم تكن واضحة

فرض على  ، س ن قانون إطاري2015كانون الثاني/يناير في االستراتيجية الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة. و
تمويل للمدارس ال وجرى تأمينص ذوي اإلعاقة. جميع المؤسسات الحكومية تكييف أنظمتها وفق احتياجات األشخا

تدريب المهني لألشخاص ذوي اإلعاقة. وأعلن ممثل لبنان أن صعوبات سياسية حالت دون تصديق لبرامج الو
ويضم منظمات  ،هيئة توجيهية، يعمل بصفته 220الدولة على االتفاقية، إال أن مجلساً وطنياً أنشئ بموجب القانون 

عضواً منتخباً. وتصدر الدولة في لبنان بطاقات خاصة  12قة، والمؤسسات ذات الصلة واألشخاص ذوي اإلعا
ة قالتقدم للحصول على هذه البطاوخدمات خاصة، ولكن  تخّولهم الحصول على حقوقباألشخاص ذوي اإلعاقة، 

 منظمات يضمّ  الوزاراتمشتركاً بين أن مجلساً إلى . وأشار ممثل موريتانيا ألسباب شتى المعنيينجميع لم يشمل 
 .بلجنة مستقلة قضايا حقوق اإلنسان ت ناط، في حين اإلعاقةقضايا متابعة جميع عنى بي   ،األشخاص ذوي اإلعاقة

 واإلعاقة 2030 عام المستدامة/خطة التنمية أهداف :الرابعة الجلسة  -دال

عرضاً  بارتا سكوا. وقدمت السيدةالسيد يوراي ريتشان، مدير شعبة اإلحصاء في اإل إدارة هذه الجلسة تولى -23
ولم يكن  ،حول دمج اإلعاقة في خطة التنمية. وأشارت إلى أن األهداف اإلنمائية لأللفية لم تذكر اإلعاقة تحديداً 

تشير صراحة  غاياتتضمنت سبع ف ،أهداف التنمية المستدامة أمااألشخاص ذوي اإلعاقة. ب خاصةمن برامج 
وأوضحت أن خطة  .هم جزء منهات السكانية "الضعيفة"، التي إشارة إلى الفئا 18إلى األشخاص ذوي اإلعاقة، و

يهدف إلى عدم ترك أحد خارج عملية التنمية، في حين أّن اتفاقية األشخاص ذوي  هي اتفاق طموح 2030 عام
مية المستدامة غير أن أهداف التن اإلعاقة هي من صكوك حقوق اإلنسان الدولية الملزمة في إطار القانون الدولي.

أوجه  وأبرزت المتحدثةلم تنتقص من أسبقية االلتزامات القانونية بموجب اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 
 لمتابعةعلى أهمية اإلحصاءات وجمع البيانات وفي الوثيقتين تأكيد التشابه بين أهداف التنمية المستدامة واالتفاقية، 

مؤشراً عالمياً كإطار لمتابعة  231قت اللجنة اإلحصائية في األمم المتحدة على ، واف2016التقدم. وفي آذار/مارس 
 هذه المؤشرات بموافقة وما إن تحظىواستعراضه. أهداف التنمية المستدامة  غاياتفي تنفيذ جميع  العالمي التقدم

 ية.ظم اإلحصائية الوطنفي الن   تصبح بحكم المعتمدة لدى الدول والمدمجة ،الجمعية العامة

وقدمت السيدة كريمة القري، رئيسة قسم السكان والتنمية االجتماعية والمسؤولة عن الوحدة المعنية بخطة  -24
ً عن تنفيذ الخطة في المنطقة العربية ومتابعته واستعراضه. وأشارت إلى ثالثة  2030عام  في اإلسكوا، عرضا

أن مسؤولية التنفيذ على الصعيد الوطني تقع على  أكدتالوطني واإلقليمي والعالمي، و هي مستويات من التنفيذ
الرئيسية للتنفيذ.  من اإلركانعاتق الحكومات. ولذلك فإّن الملكية الوطنية ومشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص 

، وقدمت 2030و 2015بين عامي  2030وش جعت الدول على تقديم تقريرين وطنيين طوعيين عن تنفيذ خطة عام 
تناول المشاركون في المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام قد . و2016مصر التقرير األول في عام المغرب و

 . 2030خطة عام التي تهم جميع الدول فيما يتعلق ب، الذي نظمته اإلسكوا في أيار/مايو، التحديات والقضايا 2016

 إحصاءاتة في اإلسكوا، موضوع لسياسات اإلحصائيواستعرضت السيدة ندا جعفر، رئيسة وحدة تنسيق ا -25
تعاني من نقص في البيانات الموثوقة والمفاهيم والتعاريف  دوالً عديدةشارت إلى أن اإلعاقة في المنطقة العربية. وأ

المعلومات إلى واضعي السياسات. ومن التحديات التي حالت دون  إيصالوالمنهجيات المنسقة، ومن ضعف في 
خطيط اإلنمائي، النقص في البيانات القابلة للمقارنة. وقدمت المتحدثة معلومات عن قضايا اإلعاقة في الت إدماج

قابلة للمقارنة. وقد وضع  لإلعاقة فريق واشنطن المعني بقياس حاالت اإلعاقة، وهدفه الرئيسي وضع بيانات
التي تستند وح الوطنية في التعدادات أو المسقياسات العامة لإلعاقة يمكن استخدامها الفريق مجموعة موجزة من ال
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 ،أو في سائر أشكال اإلحصاءات، واختبرها واعتمدها. وفي تعريف فريق واشنطن من السكان عينات إلى

في بعض  مشاركتهممهام محددة أو ب تحّد من قدرتهم على القيام اً قيود يواجهوناإلعاقة هم الذين  األشخاص ذوو
النظر، والسمع، والسير،  ئلة المسح الذي أعده الفريق. وشملت أسوظائف أساسيةاألنشطة بسبب قصور في 

ر، والرعاية الذاتية، والتواصل، وتراوحت الردود بين "ال صعوبة" و"عدم قدرة" على القيام بالنشاط. والتذكّ 
وحددت مستويات مرجعية لتصنيف المعلومات األخرى، مثل الحصول على التعليم والعمل، حسب حالة اإلعاقة. 

 .في أداء النشاط صعوبة أو عدم قدرة يواجهونن أنهم يعانون من إعاقة هم الذين والذين تبيّ 

السيدة جعفر أن اإلسكوا تعمل على مشروع لبناء القدرات يرمي إلى مساعدة الدول األعضاء في وذكرت  -26
وعات البيانات من البلدان وتقييم مشمل المشروع جمع مجيوضع بيانات عن اإلعاقة موثوقة وقابلة للمقارنة. و

ً يتماشى مع المبادئ والتوصيات للخطوات المقبلةنوعيتها، ووضع توصيات  . وكانت اإلسكوا قد أعدت مسحا
لتعدادات السكان والمساكن )التنقيح الثالث(، وأهداف التنمية المستدامة، ومجموعة األسئلة الموجزة حول اإلعاقة 

جدوالً تغطي مجاالت الديمغرافيا والتعليم والعمل والفقر والعنف  22تضمن المسح التي أعدها فريق واشنطن. و
: )أ( التحقق من مجموعات البيانات هي نفذ المشروع على ثالث مراحليوالقدرة على الوصول واالستحقاقات. و

رين الثاني/نوفمبر الوطنية )مراجعة الحسابات، ومواءمة المجاميع والمقارنة فيما بينها )أيلول/سبتمبر إلى تش
(؛ )ج( نشر مجموعات 2016(؛ )ب( حساب المؤشرات )تشرين الثاني/نوفمبر إلى كانون األول/ديسمبر 2016

(. وأرسلت اإلسكوا المسح إلى جميع 2017البيانات المتسقة القابلة للمقارنة )كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس 
وهي تتوقع ردوداً من اإلمارات العربية المتحدة، والبحرين،  تسعة منها.وردت ردود من البلدان العربية، و

والجزائر، والجمهورية العربية السورية، والكويت، ولبنان، والمملكة العربية السعودية. وكانت اإلسكوا تعد 
للبلدان التي ردت على المسح، من أجل إنتاج مجموعات بيانات  2017لتنظيم حلقة عمل تدريبية في أوائل عام 

تعداد السكان  الستخدامها فيطنية وإقليمية دقيقة وقابلة للمقارنة ومتسقة، ولتقديم توصيات ومبادئ توجيهية و
 ورصد أهداف التنمية المستدامة.  2020والمساكن لعام 

والمساعدة في وزارة التضامن والمرأة  والولوجياتواستعرض السيد أحمد شيخي، مدير قسم الوقاية  -27
قبل تقديم التقرير الطوعي إلى المنتدى  المغرب الذي اتبعه المساراالجتماعية في المغرب، واألسرة والتنمية 

مناقشة وطنية للمساهمة في جرى إطالق ، 2013في عام السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة. ف
مشاورات وطنية لتحديد  ، أجريت2016في آذار/مارس و .امةالمناقشة العالمية حول أهداف التنمية المستد

نتائج هذه  المغرب في المنتدى عرض، 2016وفي تموز/يوليو  .2030األولويات الوطنية لتنفيذ خطة عام 
ألهداف التنمية المستدامة ترسيخ الملكية الوطنية؛ ومواءمة أهداف التنمية  المغربالمشاورات. وشملت رؤية 

المستدامة مع األولويات الوطنية؛ وتنسيق السياسة العامة ومواءمة الهياكل واألطر القائمة مع أهداف التنمية 
 المعنية.المستدامة؛ وتطوير النظام اإلحصائي؛ وتأمين التمويل؛ والمتابعة والرصد مع جميع الجهات 

اإلعاقة، عملت حكومة المغرب على مواءمة التشريعات الوطنية مع االلتزامات الدولية  موضوعوفي  -28
إدماج الحاجات التعليمية  وجرىزيادة الموارد المالية. وفي قطاع الصحة، اعتمدت آليات الكشف المبكر على و

للتعامل مع اإلعاقة  العامة والمبادئ التوجيهية قانوناً يحدد المبادئ المغربفي التخطيط الوطني. كما سن  الخاصة
وخصص صندوقاً للدمج االجتماعي واالقتصادي لألشخاص ذوي اإلعاقة، ووضع  ،ين العام والخاصلقطاعفي ا

البنود الخاصة  تقدماً في تنفيذ وقد أحرز المغرب. تدابير عملية ومؤشرات لقياس التقدمتتضمن استراتيجية وطنية 
 للجميع(،  الشاملة)المدن  11)العمل(، و 8)التعليم(، و 4)الصحة(، و 3األهداف  إلعاقة فيباألشخاص ذوي ا

)وسائل التنفيذ المتعلقة باإلحصاءات(. وأنشأ المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، وهو هيئة مستقلة مسؤولة  17و
 عن رصد تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.



E/ESCWA/SDD/2017/IG.1/3(Part II) 

 
-10- 

 

 

ن لإلعاقات النقص في تغطية أسئلة فريق واشنطض، أشار المشاركون إلى وفي المناقشة التي تلت العر -29
بموجب مختلف  إعداد التقاريرعلى أهمية تنسيق التزامات  ااالجتماعية والذهنية، وشددو-العقلية والنفسية

سكوا مستعدة . وأكدت السيدة نوك أن اإلوزيادة األعباء المترتبة على إعداد التقاريرتجنباً لالزدواجية المعاهدات، 
 ، كما حصل مع المغرب.المستخدمة في إعداد التقارير لمساعدة الدول األعضاء في مواءمة اإلحصاءات

  – باإلعاقة المعني الدورات بين العامل الخبراء فريق إنشاء :والسادسة الخامسة الجلستان  -هاء
 ومناقشتها العمل خطة صياغة

الفريق الرفيع المستوى المعني باإلعاقة، عمل السيد كوين  عرضوتولّت السيدة نوك إدارة هذه الجلسة.  -30
كبار واضعي السياسات التحديات المشتركة في تنفيذ االتفاقية.  ويتناول فيه ،تدعمه المفوضية األوروبية منبروهو 
 بشأن التطورات الحاصلة في الدول األعضاءمجدية إن الفريق أصدر تقارير مواضيعية  إلى المتحدث وأشار

عمل  منتدى وينّظم ،الفريق مرتين في السنة في بروكسلأعضاء السياسات والتشريعات. ويجتمع على صعيد 
ً سنوي ، ممثلين من المجتمع المدني وخبراء وغيرهم. ومّولت المفوضية األوروبيةإلى أعضاء الفريق، إضافة  يضمّ  ا

 وتعدّ  .دراسات عن اإلعاقة لديها برامج إلجراءشبكة من الجامعات األوروبية التي  للمساهمة في بحوث الفريق،
 كتاباً سنوياً عن القوانين والسياسات المتعلقة باإلعاقة. وتصدر ،التغيّرات في التشريعات وتتابعالشبكة التقارير، 

ة لجن بطلب من أنشئوذّكر السيد نيتو المشاركين بأن فريق الخبراء العامل بين الدورات المعني باإلعاقة  -31
عام  دورةإلى اللجنة في  وتوصياته االجتماع األول للفريقالتقرير عن  سي قدمو ة االجتماعية في اإلسكوا. التنمي
. وحّدد أربعة مجاالت رئيسية للمناقشة هي: )أ( ما إذا كان ينبغي أن يكون الفريق رسمياً أو غير رسمي، 2017

عات المباشرة؛ )ب( المشاركة في اجتماعات الفريق، يسهل تنظيم االجتما علماً أن بقاء الفريق ذا طابع غير رسمي
ممثلين عن جميع الدول األعضاء في اإلسكوا، وخبراء ومنظمات غير حكومية؛ )ج( مواعيد  ،إذا أمكن ،لتشمل

 االجتماعات وجداول أعمالها؛ )د( خيارات التمويل المستدام.

  لمشاركين للمراجعة والمناقشةعلى االفريق  الشروط المرجعية لعملمسودة  زتلرالسيدة  وعرضت -32
 )المرفق األول(.

 وتوقف المشاركون في المناقشة التي تلت عند النقاط التالية: -33

 إضافة هدف عن بناء قدرات فريق الخبراء؛ )أ( 

 ؛جتماعات الفريقمشاركة الخبراء أو المنظمات غير الحكومية في اإضافة معايير االختيار ل )ب( 

 التقارير والنشرات اإلخبارية أو أفضل الممارسات؛ إضافة هدف عن تبادل )ج( 

 تقاسم الكلفة من خالل الدول األعضاء في تغطية تكاليف اجتماعات الفريق أو  مساهمة )د( 
 ؛استضافة االجتماعات

 بين االجتماعات؛ استمرار العملبل س   وتيسيراالجتماعات المباشرة أكثر من مرة كل سنتين  عقد (ه) 

لفريق مرجعاً مشتركاً أو مبادئ مشتركة حول اإلعاقة )ال سيما من حيث المنظور الطبي ااعتماد  )و( 
 مقابل المنظور االجتماعي(؛
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 تقييم االحتياجات من أجل تحديد نوع التمويل الالزم للفريق؛ )ز( 

 جميع البلدان العربية في الفريق؛ أهمية مشاركة )ح( 

للمشاركة في  المدني واألشخاص ذوي اإلعاقة واألكاديميينممثلي المجتمع أمام المجال  إفساح )ط( 
 ؛االجتماعات بصفة مراقب أو عضو

 وضع خطة عمل وخريطة طريق؛  )ي( 

 االتفاق على مستوى الخبراء )مثالً رئيس إدارة، نائب وزير، وزير(؛ )ك( 

 عاقة.اإلشخاص ذوي األ منسقين من تشجيع الدول األعضاء على تعيين )ل( 

فسحة  بل المقصود منه أن يكونقرار، التصويت أو ال صالحياتله ليس  الفريقان لسيدة نوك وأشارت ا -34
، علماً أن ميزانية كل اجتماع هعاتااجتممناقشة حجم الفريق، وتواتر  ال بد من. والتجارباألفكار ولتبادل  لخبراءل

تشمل سف االجتماعات، فهذه التكاليف المضيفة تغطية تكالي الدولدوالر. وأوضحت أنه إذا قررت  25,000قد تبلغ 
قدت أيضاً سفر المشاركين من أقل البلدان نمواً )السودان ودولة فلسطين وموريتانيا واليمن( وموظفي اإلسكوا )إذا ع  

 األشخاص ذوي اإلعاقةكما يمكن لمنظمات  ،االجتماعات خارج بيروت(. ويمكن إنشاء شبكة أكاديمية لدعم الفريق
الفريق تتضمن  للشروط المرجعية لعملأن تعيّن ممثلين لحضور اجتماعات الفريق. وستعمم صيغة منقحة 

المقترحات المذكورة للتعليق عليها وتقّدم إلى لجنة التنمية االجتماعية في صيغتها النهائية. وفيما يتعلق بمسودة خطة 
يتم االتفاق أوالً على تواتر االجتماعات. ويمكن العمل، أشارت إلى أنه يصعب على اللجنة وضع مقترح ما لم 

حدد يمن االتفاقية والمسائل اإلحصائية. ويمكن أن  33اقتراح مجاالت تركيز، مثل متابعة المناقشات بشأن المادة 
خاص لكل اجتماع عوضاً عن وضع خطة عمل قصيرة األجل. ومن المفيد وضع خطة عمل طويلة  أعمالول جد

أشارت إلى أن اإلسكوا بصدد إعداد دراسة أولية حول و. في فترات أقصرريق عدم االجتماع قرر الفاألجل إذا 
واألطر المؤسسية القائمة في المنطقة العربية لتنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وطلبت لهذا  33المادة 

ستجابة لهذا الطلب لتتمكن األمانة الغرض المعلومات الالزمة من الدول األعضاء. وتمنّت على الدول األعضاء اال
 التنفيذية من استكمال الدراسة.

ا   تنظيم األعمال  -ثالثا

 انعقاده وموعد االجتماع مكان  -ألف

بيت األمم المتحدة، بيروت،  عقد االجتماع األول لفريق الخبراء العامل بين الدورات المعني باإلعاقة في -35
 . 2016أيلول/سبتمبر  21و 20 يومي

 الحضور  -باء

منتدبون من ن من تونس والسودان والعراق ولبنان والمغرب وموريتانيا واليمن، حضر االجتماع مسؤولو -36
 هذا التقرير.ئمة المشاركين في المرفق الثاني من خبراء في شؤون اإلعاقة. وترد قا حكوماتهم بصفة
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 االفتتاح  -جيم

الذي سياق التماعية في اإلسكوا، االجتماع بتوضيح فتتح السيد فريديريكو نيتو، مدير شعبة التنمية االجا -37
المتعلقة فريق الخبراء العامل بين الدورات المعني باإلعاقة. وأوضح مسؤولياته وهي متابعة القضايا أنشئ فيه 

ً لزيادة  باألشخاص ذوي اإلعاقة ما بين دورات لجنة التنمية االجتماعية في اإلسكوا. كما يتيح الفريق فرصا
بين الدول األعضاء بشأن قضايا اإلعاقة التي لها أولوية في المنطقة. وأكد أخيراً التزام اإلسكوا الطويل التعاون 

 .ذات الصلةالدعم الذي تقدمه إلى الدول األعضاء في القضايا مشيراً إلى األمد بهذه القضية 

ي وزارة العمل والشؤون من هيئة رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة ف ،للسيد ناضر الشمري تكانو -38
كلمة افتتاحية، بصفته رئيس الدورة العاشرة للجنة التنمية االجتماعية. وأكد فيها أهمية  ،االجتماعية في العراق

دعم األشخاص ذوي اإلعاقة وهم من أكثر الفئات االجتماعية عرضة للتهميش، وال سيما في حاالت النزاع 
قته بأن الفريق سيكون الخطوة األولى نحو تعزيز الروابط بين جهات المسلح والكوارث الطبيعية. وأعرب عن ث

 التنسيق في الحكومات العربية، لتحقيق تقدم في تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
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 المرفق األول

 فريق الخبراء العامل بين الدورات المعني باإلعاقة الشروط المرجعية لعمل

 معلومات أساسية

دولة من  16التنمية االجتماعية في المنطقة العربية. وحتى اليوم، صدقت  هي من أولوياتحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ما أدى إلى  اً دولة عضو 18

جديدة  دعوةاعتماد أهداف التنمية المستدامة في . ومختلف دول المنطقةفي  سياسات العامةوالمؤسسات والفي القوانين تغيّرات 
 تحسين دمج األشخاص ذوي اإلعاقة في مختلف أبعاد التنمية.للحكومات إلى مواصلة جهودها ل

خبراء عامل بين الدول األعضاء في اإلسكوا، في الدورة العاشرة للجنة التنمية االجتماعية، على تشكيل فريق  تواتفق
إلى  ،الدورات تابع للجنة التنمية االجتماعية ي عنى بمتابعة قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة في الفترة ما بين دورات اللجنة، ويقّدم

 وفيما يلي الشروط المرجعية المفصلة لعمل الفريق..  عن إنجازاتهتقريراً اللجنة في دورتها المقبلة، 

 األهداف

المسائل المتعلقة باإلعاقة بين الحكومات المشاركة ومع اإلسكوا فيما بين في إطار التعاون الرئيسي فريق الخبراء  شكلي
 :وهو، بهذه الصفةدورات لجنة التنمية االجتماعية. 

 بين اإلسكوا والدول األعضاء،  على صعيد السياسة العامة حول اإلعاقة لتعاونافرص يوّسع الروابط ويعزز  
  .األعضاءفيما بين الدول و

ادل تببطرق منها يرسخ التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي للمضي في تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،  
 .المعلومات بين الدول األعضاء

 .رية والمقرر تنفيذهااألنشطة الجا واإلسكوا حول األعضاء تبادل المعلومات بين الدوليكفل  

 .لألعضاءالعمل  اتاالجتماعات وورش يموتنظيضطلع بأنشطة بناء القدرات،  

 المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة بين دورات اللجنة.يتابع القضايا  

 العضوية

أو أكثر من كل دولة من الدول األعضاء في اإلسكوا. وتعيّن جهات التنسيق الرسمية في اإلسكوا  يضم الفريق ممثالً 
اإلعاقة، أو أن يحل  في موضوعاألعضاء، ويمكن أن يكون العضو هو نفسه العامل في الشبكة القائمة لجهات التنسيق الحكومية 

معرفة عميقة وخبرة فنية في قضايا اإلعاقة والتنمية االجتماعية. هم، ياتمسؤولوينبغي أن تكون لألعضاء، بحكم . عملهل مكانه أو يكمّ 
ً  الفريق أن يضمويمكن   .ذلك رأىإذا ما خبراء آخرين  أيضا

 المسؤوليات

 مسؤوليات أعضاء الفريق هي:

القيام بدور المحاور الرئيسي لتلقي االتصاالت من اإلسكوا حول قضايا اإلعاقة والرد عليها، بما في ذلك من خالل  
 .ات والجهات المعنية عند االقتضاءبالوزاراالتصال 
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 المسارات، بما في ذلك في األشخاص ذوي اإلعاقة إدماجأن التطورات الوطنية في إسداء المشورة لإلسكوا بش 
 .ات واإلحصاءات المتعلقة باإلعاقة، كما في مجال البيانوعلى صعيد السياساتية والقانونية المؤسس

المشاركة في االجتماعات الفعلية واإللكترونية للفريق، والمشاركة )أو تعيين ممثلين آخرين للمشاركة( في  
 .ية االجتماعيةاالجتماعات األخرى المتعلقة باإلعاقة والتنم

األشخاص  وإدماج المكتسبةتبادل المعلومات مع سائر األعضاء بشأن الخبرات والممارسات الجيدة والدروس  
 التنمية االجتماعية؛وتحسين مشاركتهم في ذوي اإلعاقة 

  .وضع خطط عمل لفترة السنتين وتنفيذها واستعراض األداء على أساس النتائج المتوخاة في كل اجتماع رسمي 

 .تمويلالمالية للفريق واقتراح مصادر  ياجاتاستعراض االحت 

 ل سنتين عن إنجازات الفريق في اجتماعات اللجنة.تقديم تقرير ك 

 طرق العمل

 يعمل الفريق على النحو التالي: 

 .جتمع أعضاء الفريق مرة في السنةي 

 .ترونية )عبر الفيديو( حسب الحاجةتستكمل االجتماعات المباشرة باجتماعات إلك 

بة التنمية االجتماعية في اإلسكوا بدور أمانة الفريق. وتكون األمانة مسؤولة، بالموارد المتاحة، عن تضطلع شع 
االتصال بين األعضاء، وعقد االجتماعات المباشرة واإللكترونية، وتعميم الوثائق على جهات التنسيق، ودعم  تأمين

 .خطيط األنشطة المشتركة وتنفيذهات

 .اإلسكوا تعيين أعضاء الفريق، وتقوم بإشعار األمانة بأي تغيير في التمثيلتتولى جهات التنسيق في  

 .ل االطالع عليها، حيثما أمكنيسهّ  وبنسقباللغة اإلنكليزية  المتعلقة بالفريقالوثائق  تتاح 

ة، جهات من غير األعضاء )مثل ممثلين عن الدول غير األعضاء في اإلسكوا في المنطقة العربي دعوة يمكن للفريق 
ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة( للمشاركة في االجتماعات بصفة  ،ومنظمات األمم المتحدة، ومؤسسات البحوث

األمانة مثل هذه الدعوات إلى الجهات غير األعضاء بالتشاور مع األعضاء. ، على أن ترسل مراقبين أو خبراء
 .اإلعاقة لقضايا منتظمينلين وينبغي أن يكون المدعوون من غير األعضاء خبراء معروفين أو ممث

تقوم لجنة التنمية االجتماعية باستعراض خطة عمل الفريق والشروط المرجعية لعمله، ضمن دوراتها المتعاقبة،  
 .وتجري التعديالت التي قد تراها مناسبة فيما يتعلق بطرق عمل الفريق ومسؤولياته
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 )*(المرفق الثاني

 قائمة المشاركين
 

 التنسيقجهات   -ألف
 

 الجمهورية التونسية
 

 السيد أحمد بلعزي
 االجتماعيةمدير التضامن والتنمية 

 االجتماعيدارة العامة للنهوض اإل
 

 جمهورية السودان
 

 ة منال محمد عثمان أحمدالسيد
 ة تنفيذيةمدير

 عاقةذوي اإل لألشخاصالمجلس القومي 
 

 جمهورية العراق
 
 ناضر الشمري سيدال

 واالحتياجات الخاصةعاقة اإلرعاية ذوي  ةئهيرئيس 
 وزارة العمل والشؤون االجتماعية

 
 الجمهورية اللبنانية

 
 السيدة ماري الحاج

 رئيسة قسم شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة
 وزارة الشؤون االجتماعية

 المملكة المغربية
 

 السيد أحمد شيخي
 والمساعدة ولوجياتوالرئيس قسم الوقاية 
 واألسرة والتنمية االجتماعية والمرأةوزارة التضامن 

 
 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 
 السيد عبدهللا أدياكيتى

 وزيرةلمستشار قانوني ل
 الشؤون االجتماعية والطفولة واألسرةوزارة 

 
 الجمهورية اليمنية

 
 محمد الحاوريالسيد 

 نائب وزير
 وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 
 
 
 
 

 
 خبراءال  -باء

 
 عبير الكريشةالسيدة 

 مسؤولة في شؤون حقوق اإلنسان
 بيروت –المكتب اإلقليمي للشرق األوسط 

 مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان
 

 جيرار كوينالسيد 
 سور في علم الحقوقيبروف

 مدير مركز القوانين والسياسات المتصلة باإلعاقة
 جامعة إيرلندا الوطنية

 
 هارومي فوينتيسالسيدة 
 في شؤون حقوق اإلنسان ةمسؤول

 شعبة المعاهدات
ة لحقوق اإلنسانمفوضية األمم المتحد

 جورج أراياالسيد 
 اللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقةأمين سر 

 ة لحقوق اإلنسانمفوضية األمم المتحد
 

 لين عيدالسيدة 
 منسقة برامج

 بيروت –المكتب اإلقليمي للشرق األوسط 
 ة لحقوق اإلنسانمفوضية األمم المتحد

 
 لسيد مهند العزيا

 نائب وخبير دولي في الشؤون القانونية وحقوق اإلنسان
 األردن

 
 السيدة أورسوليا بارتا

 شارة مسؤولةتمس
 _________________ التحالف الدولي المعني بقضايا اإلعاقة

 )*(  صدر هذا المرفق كما ورد من القسم المعني. 
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 )اإلسكوا( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  -جيم
 

 أنجال زتلرالسيدة 
 مسؤولة مساعدة في الشؤون االجتماعية

 االجتماعية الشاملةقسم التنمية 
 شعبة التنمية االجتماعية

 
 أنطون بيوركالسيد 

 قسم التنمية االجتماعية الشاملةمستشار، 
 شعبة التنمية االجتماعية

 
 السيد فريديريكو نيتو

 مدير
 شعبة التنمية االجتماعية

 
 جيزيال نوكالسيدة 
 رئيسة

 قسم التنمية االجتماعية الشاملة
 شعبة التنمية االجتماعية

 
 السيد يوراي ريتشان

 مدير
 شعبة اإلحصاء

 
 كريمة القريالسيدة 

رئيسة قسم السكان والتنمية االجتماعية والمسؤولة عن 
 2030الوحدة المعنية بخطة عام 

 شعبة التنمية االجتماعية
 
 
 

 مغالي الحجالسيدة 
 متدربة

 قسم التنمية االجتماعية الشاملة
 شعبة التنمية االجتماعية

 
 المسلمي مالكالسيدة 
 متدربة

 قسم التنمية االجتماعية الشاملة
 شعبة التنمية االجتماعية

 
 السيدة ندا جعفر

 رئيسة 
 وحدة تنسيق السياسات اإلحصائية

 شعبة اإلحصاء
 

 السيد أسامة صفا
 رئيس

 قسم العدالة االجتماعية
 شعبة التنمية االجتماعية

 
 باتريك رايالسيد 

 مستشار
 الشاملةقسم التنمية االجتماعية 
 شعبة التنمية االجتماعية

 
 توماس هيغارتيالسيد 

 مسؤول مساعد في الشؤون االجتماعية
 التنمية االجتماعية الشاملةقسم 

 شعبة التنمية االجتماعية
 

----- 
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