
 
 
 
 
 

 اجتماع فريق العمل المشترك بين الوكاالت والخبراء المعني
 2018ر سبتمبأيلول/ 20-18بتحسين إحصاءات اإلعاقة في أهداف التنمية المستدامة، القاهرة، مصر، 

*** 

 جمع البياناتطرق إطار لمؤشر اإلعاقة العربي وتحسين إلنشاء ورشة عمل 
  2018بر أيلول/سبتم 20-18، مصرالقاهرة، ، حول األشخاص ذوي اإلعاقة

 فندق إنتركونتيننتال القاهرة سميراميس
 

  تنظيم األعمال

  أيلول 18 – اليوم األول

 9:00-8:30 الترحيب والتسجيل

  ترحيبيةكلمات : ورشة العملافتتاح 

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

 شعبة اإلحصاءات وشعبة التنمية االجتماعية - اإلسكوا كلمة ترحيبية من -
 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

  لتحسين إحصاءات اإلعاقةالمبادئ التوجيهية العالمية واإلقليمية الجلسة األولى: 
أحدث التطورات في المنهجيات والمبادئ التوجيهية بشأن ذه الجلسة عرض هست

الرئيسية على المستويين اإلقليمي  الفعالياتأدوات جمع بيانات اإلعاقة باإلضافة إلى 
 ةوالعالمي. اإلسكوا ومجموعة واشنطن ووكاالت األمم المتحدة األخرى مدعو

  على أنشطتها على المستويين اإلقليمي والعالمي. إلطالع المشاركين
  

  حول تأدية الوظائف مجموعة األسئلة الموجزة التي أعدها فريق واشنطن  -
مجموعة قسم اإلحصاءات في اإلسكوا: المبادئ التوجيهية اإلقليمية و  -

األسئلة الموسعة والموجزة للمنطقة العربية التي أعدها فريق واشنطن 
  )+AWG-SS(حول تأدية الوظائف 

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

 
مناقشات

10:15 – 11:30 



 

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

الممارسات الدولية من خالل تم في هذه الجلسة تقديم لمحة عامة إقليمية حول يس
تسليط الضوء على التجارب والتحديات الوطنية إلنتاج معدالت دقيقة وواقعية. 

) بعرض مصادر البيانات وحجم العينة NSOsستقوم المكاتب اإلحصائية الوطنية (
والسكان المستهدفين، باإلضافة إلى الخطط المستقبلية لتحسين توافر البيانات، 

مقارنة وفقا للمبادئ التوجيهية اإلقليمية لتطبيق  أسئلة فريق واشنطن قابليتها للو
حول تأدية الوظائف، ومجموعة األسئلة الموسعة والموجزة للمنطقة العربية التي 

من أجل عدم استثناء أحد. بعض التغييرات المحتملة التي واشنطن أعدها فريق 
األسر المعيشية وزيادة ول حيمكن معالجتها تشمل تعديالت على المسوح القائمة 

  الفئة العمرية المستخدمة في المسوحات، باإلضافة الى أمور أخرى.
 

  قسم اإلحصاءات في اإلسكوا: قائمة مرجعية للتنفيذ -
  )اليمنتقديم العرض/العروض: ممثلي الدول (العراق، المغرب، ا -

 مناقشات

11:30 – 13:30 

 14:30-13:30 استراحة غداء

  السياسات  مراقبةاالستخدام الفعّال لإلحصاءات في صنع و الجلسة الثالثة:
ستتناول الجلسة دور اإلحصاءات في صياغة السياسات. صانعو السياسات 

بشأن االستخدام الفعّال لإلحصاءات في  بلدانهممدعوون إلى تبادل خبرات 
دون اإلحصاءات من السياسات والتحديات التي تواجه تنفيذ سياسات اإلعاقة 

عية. كما سيتم خالل الجلسة تبادل اآلراء حول احتياجات السياسة العامة مقارنة النو
بالمصادر والموارد المتاحة وأفضل السبل التي تُمّكن األنظمة اإلحصائية الوطنية 

  من تلبية تلك االحتياجات.
  

 تحليل األدلة لصياغة السياساتشعبة اإلحصاءات في اإلسكوا:  -
نظرة عامة إقليمية حول قضايا تقديم العرض العروض/العروض:  -

 ردن)ألا ،(المغرب السياسات والبيانات
  

  مناقشات

14:30- 15:15 

  15:30 – 15:15  استراحة قهوة



وغيرها من  أهداف التنمية المستدامةمؤشرات اإلعاقة في الجلسة الرابعة: 
  مؤشرات التنمية

إطار أهداف التنمية المستدامة ومؤشرات التنمية تقدم الدورة مؤشرات اإلعاقة في 
توافر مدى إجراء تقييم ل الً أو سيتمذات الصلة.  الفوقية انات األخرى والبي

مدى  سيتم تقييمالخاصة بها على المستوى العالمي. كمافوقية المؤشرات والبيانات ال
على المستوى اإلقليمي للسماح للبلدان بتحديد  الفوقيةالبيانات مع توافر المؤشرات 

قائمة  ايضا يوفر التقييمسدورها ومسؤوليتها بسهولة حسب مصادر البيانات. كما 
بالمؤشرات غير المتاحة على المستوى اإلقليمي ، وبالتالي يسمح للوكاالت اإلقليمية 

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

مناقشات في تطوير بما في ذلك إدخال أدوات جمع جديدة. وستساهم ال المستدامة
  لمؤشرات اإلعاقة في اإلسكوا. الفوقية دليل البيانات 

  
 شعبة اإلحصاءات في اإلسكوا -

  مناقشات

15:30-17:00  

 2018أيلول  19 – الثانياليوم 

 10:00- 9:00 اصلة النقاش موالجلسة الرابعة: 

  جلسة منفصلة لصانعي السياسات
تطوير إطار  ة الخامسة: الجلس

الديموغرافيا ،  -مؤشر اإلعاقة 
 المؤسسات ، التمكين

 

بين  حلقة حوارستشمل هذه الجلسة 
 همتياجاتحالتحديد السياسات انعي ص
استخدام اإلحصاءات ثغرات في الو
وستركز المناقشة  السياسات.  صياغةل

على مجاالت السياسة العامة الخاصة 
 بالديموغرافيا والمؤسسات والتمكين.

  
إدارة الجلسة: السيدة جيزيال نوك 

  (االسكوا)
	
 

ة الخامسة: طرق إنتاج تحليل الجلس
 تفصيلي جدولي

  
 بناء على الجلسة السابقة، ستعرض ورشة

الجزء الثاني من دليل البيانات  العمل
بما في ذلك القواعد التركيبية  الفوقية

اللغوية إلنتاج جدول متعدد المداخل 
لمؤشرات الديموغرافيا، التعليم والتوظيف. 

لقد تعاونت ثالث دول هي العراق، 
في  مع شعبة اإلحصاءاتوفلسطين واليمن 

اإلسكوا لتطوير هذا الدليل ، وسيقدم ممثلو 
دول أمثلة حول القواعد التركيبية هذه ال

اللغوية باستخدام البرامج االحصائية 
(STATA, SPSS)  إلنتاج مؤشرات

مفصلة عن اإلعاقة في جداول متعددة 
  المداخل.

الدول مدعوة للمشاركة في مناقشة مسودة 
  الدليل وتطويره قبل اإلصدار.

 الفوقيةالبيانات ض عن وعر -
اق، والقواعد اللغوية، من قبل العر

  فلسطين واليمن.
مناقشات

10:00 – 10:45 



: تطوير إطار لمؤشر )أ السادسة (الجلسة   
  الفقر والفوائد -اإلعاقة 

  
بين  حلقة حوارستشمل هذه الجلسة 

السياسات لتحديد احتياجاتهم  صاتعي
ثغرات في استخدام اإلحصاءات لوضع الو

السياسات. وستركز المناقشة على مجاالت 
  العامة للفقر والفوائد.السياسة 

رئيس الجلسة: السيدة جيزيال نوك 
  (اإلسكوا)

10:45–11:30  

 11:45 – 11:30 قهوة استراحة

تطوير إطار  :)ب( الجلسة السادسة
 الصحة والعنف -مؤشر اإلعاقة 

 
بين  حلقة حوارستشمل هذه الجلسة 

 همتياجاتحالتحديد السياسات انعي ص
ثغرات في استخدام اإلحصاءات الو

وستركز المناقشة  لوضع السياسات. 
 على مجاالت السياسة الصحية والعنف.

  
  

إدارة الجلسة: السيدة جيزيال نوك 
  (االسكوا)

	
 
 

احتياجات التدريب  الجلسة السادسة:
 للعمل الميداني

  
ستعرض هذه الجلسة أهمية تدريب العاملين 

والتقنيات المستخدمة الميدانيين واألساليب 
لتحسين دقة البيانات من المناطق األخرى. 

تبادل خبراتهم وأفضل الدول مدعوة أيضا ل
نتاج إلوالتحديات الممارسات،واالبتكارات،

بيانات أكثر دقة. ستناقش هذه الجلسة العمل 
الالزم في المستقبل لتدريب العاملين 
الميدانيين بشكل أفضل إلنتاج بيانات أكثر 

  عن األشخاص ذوي اإلعاقة.دقة 
  
شعبة اإلحصاءات في اإلسكوا: تدريب  -

مسودة الدليل –على العمل الميداني 

الدول حول التدريب على  عروض  -
(األردن وتونس وقطر)العمل الميداني 

  
مناقشات

11:45-13:30 

 14:30 – 13:30 استراحة غذاء

تطوير إطار مؤشر : )أ(الجلسة السابعة 
 توظيفالتعليم وال -اإلعاقة 

 يعانبين ص حوارستشمل هذه الجلسة 
ثغرات الالسياسات لتحديد احتياجاتهم و

في استخدام اإلحصاءات لوضع 
السياسات. وستركز المناقشة على 
 مجاالت سياسة التعليم والتوظيف.
إدارة الجلسة: السيدة جيزيال نوك 

  (االسكوا)

اختصاصات مجموعة  الجلسة السابعة: 
CASA / ESCWA  المعنية

  بإحصاءات اإلعاقة: اقتراح
  

اختصاصات تقديم العرض/العروض: 
 كاسا (فلسطين)CASA/ مجموعة

 
 مناقشات

 

14:30- 15:30  



 

 15:45 -15:30 استراحة قهوة

طوير إطار ت: )ب(الجلسة السابعة 
سهولة الوصول  -مؤشر اإلعاقة 

 والمدن المستدامة
 يعانبين صحوار ستشمل هذه الجلسة 

 الثغراتالسياسات لتحديد احتياجاتهم و
في استخدام اإلحصاءات لوضع 

السياسات. وستركز المناقشة على 
مجاالت السياسة المتعلقة بإمكانية 

  الوصول والمدن المستدامة.
 

إدارة الجلسة: السيدة جيزيال نوك 
  (االسكوا)

 اختتام اليوم الثاني
  

15:45 – 17:00  

  2018أيلول  20 –اليوم الثالث 

 عاقة لإل ةالعربي التنمية المستدامة إطار مؤشر  الجلسة الثامنة:
سيقدم صانعو السياسات تقريرا عن نتائج دورتهما المنفصلة لتحديد القضايا 

واألولويات اإلقليمية الرئيسية لألشخاص ذوي اإلعاقة. سيقوم اإلحصائيون بتقييم 
وإكمال إطار مؤشرات أهداف التنمية مصادر المؤشرات ذات الصلة لتوطين 

 المستدامة العربية العربية لتسهيل عمليات اإلبالغ والرصد المستقبلية.
  

  يقدم صانعو السياسات نظرة عامة موحدة حول القضايا واألولويات
 اإلقليمية

  مناقشات
  إدارة الجلسة: السيدة جيزيال نوك (االسكوا)

9:00 – 11:30   

 11:45 – 11:30 قهوة استراحة

  الجلسة التاسعة: الخاتمة و التوصيات
  ستتضمن هذه الجلسة مناقشة ختامية للدروس المستفادة خالل ورشة العمل.

  
 مناقشات

11:45 – 13:30  

  14:30 –13:30  استراحة غذاء

  الجلسة العاشرة: التوصيات
  

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

14:30 – 15:30  

   15:45–15:30  استراحة قهوة

  17:00–15:45  المالحظات الختامية واختتام االجتماعين


