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 ESCWAاإلسكوا/
 

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

 اليوم السابع( اإلعاقة "اإلحصاء" و"االسكوا" ينظمان ندوة لتحسين إحصاءات ذوى( 

 العرب اليوم( "االسكوا" تطالب بزيادة األسئلة عن "المعاقين" في التعدادات السكانية( 

 مصرس( "االسكوا" تطالب بزيادة األسئلة عن "المعاقين" في التعدادات السكانية( 

 البوابة نيوز( رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء: الجانب التشريعي في مصر لم يغفل حقوق المعاقين( 

 الوطن( بركات: الرئيس وجه كل مؤسسات الدولة باالهتمام بذوي االحتياجات الخاصة(  
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 ESCWAاإلسكوا/

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

 المستدامة
  

   "اإلحصاء" و"االسكوا" ينظمان ندوة لتحسين إحصاءات ذوى اإلعاقة
  )اليوم السابع(
 

 2018سبتمبر  18الثالثاء، 
 
  

تنظم شعبة اإلحصاءات فى لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربى آسيا "االسكوا"، ندوة بأحد 
اليوم الثالثاء، حول تحسين إحصاءات ذوى اإلعاقة، وذلك فى إطار أهداف التنمية المستدامة، فنادق القاهرة 

بحضور فريق من  2018سبتمبر  20على أن يعقد عدد من الجلسات بدءا من اليوم وحتى يوم الخميس 
  .الخبراء المعنيين بتلك اإلحصاءات

  
وتفتتح الجلسة األولى للندوة بحضور اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، 

كممثل لمصر "الدولة المستضيفة للندوة"، ومن المقرر أن تطلق "االسكوا"، الدليل اإلقليمى لتحسين جمع 
  .بيانات اإلعاقة وتحليلها فى الدول العربية خالل جلسات الندوة

  
يتضمن جدول أعمال لجنة األمم المتحدة "االسكوا"، االستخدام الفعال لإلحصاءات فى رصد السياسات  كما

وصنعها، وذلك بمشاركة فريق خبراء من واشنطن وجامعة الدول العربية ومنظمة العمل الدولية، المعنى 
 .بإحصاءات اإلعاقة، باإلضافة لممثلين آخرين من وكاالت األمم المتحدة بالمنطقة
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   "االسكوا" تطالب بزيادة األسئلة عن "المعاقين" في التعدادات السكانية
 )العرب اليوم(
  

 2018سبتمبر  18الثالثاء، 
  

حدة طالب خبراء شعبة اإلحصاء بمنظمة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لدول غرب آسيا باألمم المت
"اإلسكوا"، بضرورة وضع أسئلة واستفسارات أكثر مساحة عن أوضاع وحياة ذوي اإلعاقة واالحتياجات 
الخاصة في استمارات التعدادات السكانية للدول األعضاء في المستقبل، لالستفادة منها في نتائج التعدادات 

ام بحقوقهم ورعايتهم بالشكل وإصدار توصيات وتوجيهات أكثر تخدم وتحقق مصالح ذوي اإلعاقة واالهتم
  .األمثل

  
جاء ذلك اليوم في المؤتمر الصحفي الذي تعقده منظمة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لدول غرب آسيا باألمم 
المتحده "االسكوا"، والذي تستضيفه القاهرة في دورته الحالية، لتحسين إحصاءت األشخاص ذوي اإلعاقة في 

  .2030تنمية المستدامة إطار أهداف استراتيجية ال
 

وقالت ندى جعفر، رئيس وحدة سياسة وتنسيق الدولة بـ"االسكوا" ورئيسة جلسة، اليوم، إن استمارات 
أسئلة متنوعة عن  6التعدادات السكانية الموصى بها من أسئلة مجموعة واشنطن للتعداد السكاني تحتوي على 

مع تغير الظروف والتطورات التي يشهدها العالم بحاجة حاالت ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة، وبالطبع 
إلى زيادة عدد االسئلة بما يتيح الفرصة األكبر للتعرف على مشاكلهم واحتياجاتهم بما يتناسب مع هذه 

  .التطورات
  

وأكدت جعفر، أن دول مصر والسعودية واإلمارات واليمن وليبيا والعراق وفلسطين، تطبق معايير أسئلة 
 شنطن باستمارات التعداد السكاني فيما يتعلق بذوي اإلعاقة.مجموعة وا
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   "االسكوا" تطالب بزيادة األسئلة عن "المعاقين" في التعدادات السكانية
  )مصرس(
  

18 - 09 - 2018  
  

  األخبار المتعلقة
  2020نساء للعمل في برنامج التعداد السكاني هيئة اإلحصاء السعودية تؤهل  *
  غدا.. اجتماع مجلس المحافظين الستعراض دراسة حول التعداد السكاني *

  مليون نسمة حجم التعداد السكاني اليوم 96.408اإلحصاء": " *
  مليون نسمة 9.6اإلحصاء": القاهرة تتصدر التعداد السكاني ب" *

لجنة االقتصادية واالجتماعية لدول غرب آسيا باألمم المتحدة طالب خبراء شعبة اإلحصاء بمنظمة ال
"اإلسكوا"، بضرورة وضع أسئلة واستفسارات أكثر مساحة عن أوضاع وحياة ذوي اإلعاقة واالحتياجات 
الخاصة في استمارات التعدادات السكانية للدول األعضاء في المستقبل، لالستفادة منها في نتائج التعدادات 

ات وتوجيهات أكثر تخدم وتحقق مصالح ذوي اإلعاقة واالهتمام بحقوقهم ورعايتهم بالشكل وإصدار توصي
  .األمثل

جاء ذلك اليوم في المؤتمر الصحفي الذي تعقده منظمة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لدول غرب آسيا باألمم 
صاءت األشخاص ذوي اإلعاقة في المتحده "االسكوا"، والذي تستضيفه القاهرة في دورته الحالية، لتحسين إح

  .2030إطار أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 
وقالت ندى جعفر، رئيس وحدة سياسة وتنسيق الدولة ب"االسكوا" ورئيسة جلسة، اليوم، إن استمارات 

أسئلة متنوعة عن  6بها من أسئلة مجموعة واشنطن للتعداد السكاني تحتوي على  التعدادات السكانية الموصى
حاالت ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة، وبالطبع مع تغير الظروف والتطورات التي يشهدها العالم بحاجة 

ع هذه إلى زيادة عدد االسئلة بما يتيح الفرصة األكبر للتعرف على مشاكلهم واحتياجاتهم بما يتناسب م
  .التطورات

وأكدت جعفر، أن دول مصر والسعودية واإلمارات واليمن وليبيا والعراق وفلسطين، تطبق معايير أسئلة 
  مجموعة واشنطن باستمارات التعداد السكاني فيما يتعلق بذوي اإلعاقة.
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   رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء: الجانب التشريعي في مصر لم يغفل حقوق المعاقين
  )البوابة نيوز(
  

  2018سبتمبر//18الثالثاء 
  

أكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، أن الجانب التشريعى فى مصر 
، 2014يحة فى دستور مادة واضحة وصر 11لم يغفل حقوق المعاقين ورعايتهم، لذلك أصبح لذوى اإلعاقة 

التى تنص على: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات  53منها المادة 
  ."والواجبات العامة ال تمييز بينهم، كما تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الالزمة للقضاء على كل أشكال التمييز

العمل المشترك بين الوكاالت والخبراء المعني بتحسين  جاء ذلك خالل كلمته االفتتاحية في اجتماع فريق
إحصاءات اإلعاقة في أهداف التنمية المستدامة، والذي يعرض أول دليل اإلعاقة بالدول العربية، اليوم بأحد 

  .فنادق القاهرة
 من الدستور ذاته والخاصة باألطفال، حيث تم وضع فقرة خاصة برعاية 60كما أشار بركات، إلى المادة 

والتى تلتزم الدولة بها  81الخاصة بالتمييز، والمادة  37األطفال ذوى اإلعاقة، هذا باإلضافة إلى، المادة 
بضمان حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة، وبذلك يضمن لهذه الفئة الحقوق والحريات وتوفير فرص العمل 

  .وتمكنهم من المساواة مع غيرهم ودمجهم فى التعليم
صاء، أن هناك اهتمام كبير بالمعاقين من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث وأضاف رئيس جهاز اإلح

عام المعاقين، وتم خالله إقرار قانون حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة، الفتة إلى أن هذا  2018اعتبر عام 
نها، عدم القانون يشكل بارقة أمل ليس للمعاقين فقط، بل لذويهم أيضا، حيث حدد القانون عدة مكتسبات لهم، م

التمييز بسبب اإلعاقة أو نوعها أو جنس الشخص، عالوة على، تأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق 
  .اإلنسان، وحرياته األساسية فى كافة الميادين

% للتعيين فى الوظائف للمعاقين، عالوة على، 5وأوضح بركات، أن القانون ألزم كافة جهات العمل بنسبة 
العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق، مشيرا إلى أن ندوة اليوم حول  إزالة جميع

إحصاءات ذوى اإلعاقة تحمل العديد من المعانى، أهمها االعتراف بأهمية اإلحصاءات وإعدادها، حيث أجمع 
  .تخطيط والمتابعةالعالم على إنها ركيزة أساسية تبنى عليها كافة خطط التنمية وتستخدم كأداة رئيسية لل

وأكد رئيس الجهاز، أن تقدم الدول مرهون بوضع استراتيجيات واضحة تؤدى لسياسة مرسومة بدقة لتحقيق 
األهداف المنشودة، والتى ال يمكن أن تتحقق بدون بيانات وإحصائيات موثوقة، الفتة إلى انه من هذا المنطلق 

ت شاملة عن األشخاص ذوى اإلعاقة، حيث تضمنت نحرص دائما من خالل جهاز اإلحصاء على توفير بيانا
أسئلة وضعتها واشنطن عن المعاقين، لتعبر البيانات عن واقع اإلعاقة  6نحو  2017استمارة تعداد السكان 

 2014فى مصر، هذا بجانب المسوح الميدانية التى يجريها الجهاز حولهم، والتى كان آخرها مسح شامل عام 
فظات الجمهورية لتوفير قاعدة بيانات شاملة لهم، حيث تم هذا المسح بالتعاون مع لحصر المعاقين بإحدى محا

  المجلس القومى لشئون اإلعاقة.
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   بركات: الرئيس وجه كل مؤسسات الدولة باالهتمام بذوي االحتياجات الخاصة
 )الوطن(
 

  2018سبتمبر//18الثالثاء 
  

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي 
أولى اهتماما كبيرا بذوي اإلعاقات واالحتياجات الخاصة، ووجه كل مؤسسات الدولة لالهتمام بهم ومنحهم 

  .جميع حقوقهم التي نص عليها الدستور والقانون
  

جاء ذلك خالل كلمة رئيس التعبئة العامة واإلحصاء في المؤتمر الصحفي الذي تعقده منظمة اللجنة 
االقتصادية واالجتماعية لدول غرب آسيا باألمم المتحدة "األسكوا"، والذي تستضيفه القاهرة في دورته 

  .2030تنمية المستدامة الحالية، لتحسين إحصاءت األشخاص ذوي اإلعاقة في إطار أهداف استراتيجية ال
  

عاما لذوي اإلعاقة، فضال عن إصدار قرار بقانون  2018وأضاف بركات، أن الرئيس السيسي وجه باعتبار 
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لرعايتهم ومنحهم كافة حقوقهم في الرعاية والصحة، وتوفير فرص العمل 

في مصر لم يغفل حقوق ذوي اإلعاقة، وخصص مواد وعدم التمييز والدمج في التعليم، فضال عن أن التشريع 
التي تنص على أن المواطنين  53و  11لحماية حقوق ذوي اإلعاقة، منها المادتين  2014في دستور 

متساوون في جميع الحقوق والحريات وال تمييز بينهم في توفير فرص العمل والتمتع بالحقوق السياسية 
ن الوظائف في الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع األعمال % م5وتولي المناصب القيادية وتخصيص 

 العام لذوي اإلعاقة.
 
 


