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  المجـلس

 االقتصـادي واالجتمـاعي

  

 

  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)

  تقريـر

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

 2018سبتمبر أيلول/ 20-18القاهرة، 

 موجـز

بالتعاون مع شعبة عقدت شعبة اإلحصاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)، 
االجتماع األول لفريق العمل المشترك بين الوكاالت والخبراء المعني بتحسين إحصاءات التنمية االجتماعية، 

 .2018أيلول/سبتمبر  20إلى  18في الفترة من  ، مصر،اإلعاقة في أهداف التنمية المستدامة، في القاهرة

ادئ التوجيهية العالمية واإلقليمية لتحسين وتضّمن جدول أعمال االجتماع عدة بنود شملت المب
واالستخدام الفعال  ؛وظائف في المنطقة العربيةالأداء حول أسئلة فريق واشنطن تطبيق و؛ إحصاءات اإلعاقة
وطرق إنتاج  ؛أهداف التنمية المستدامةإطار ومؤشرات اإلعاقة في  ؛السياسات رصدورسم لإلحصاءات في 

واحتياجات التدريب للعمل الميداني؛  ؛لمؤشرات اإلعاقة العربي طاراإلتطوير و وتحليلها؛ المؤشرات
  في البلدان العربية.حصاءات اإلعاقة إل مجموعة كازابالنكا تشكيلالمتعلق بمقترح الو

لتوصيات التي ملخصاً للمناقشات التي تخلّلت االجتماع وعرضاً لالستنتاجات وايتضمن هذا التقرير و
  .خلص إليها
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 ةـمقدم

ً أساسي اً اإلحصاءات الرسمية المتعلقة باإلعاقة دورؤدي ت -1 وتنفيذ ورصد السياسات والبرامج تخطيط في  ا
األشخاص  2030التنمية المستدامة لعام خطة تتناول والرامية إلى تعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وحمايتها. 

من  17 الهدفإطار في كما تدعو، وتدعو إلى تمكينهم. فئات السكانية المستضعفة البوصفهم من ذوي اإلعاقة 
 ،تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامةحول  أهداف التنمية المستدامة

زيادة توافر بغية ، 2020لبلدان النامية بحلول عام ابناء قدرات المقدَّم لدعم التعزيز إلى  ،18-17 وبالتحديد الغاية
  .)1(اإلعاقةلة، بما في ذلك بيانات والمفصّ موثوق بها المناسبة التوقيت والجودة والعالية البيانات ال

المتعلقة باإلعاقة في البلدان المتقدمة جمع البيانات لمكثّفة جهود وطنية بُذلت  ،على مدى العقود األخيرةو -2
مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة بهتمام الدولي والوطني . ويُعزى ذلك إلى تزايد االعلى السواءالبلدان النامية و

التي األسئلة القصيرة مجموعة  )2(دولة عربية 12طبّقت . وقد على قدم المساواة مع اآلخرين ،في مجتمعاتهم
تلك تطبيق تعداد واحد على األقل. ومع ذلك، فإن واحد أو الوظائف في مسح أداء فريق واشنطن حول أعدها 

النتائج تّسم لم ت ،وبالتالي بدقة؛ معايير فريق واشنطنستوفيا األسئلة وحساب انتشار اإلعاقة في معظم البلدان لم ي
نشر النتائج تُ ولم  ،ج البيانات التي تم جمعهاعالَ تُ  هذه المعايير. وفي الكثير من الحاالت، لمحسب ة المتوخاة دقبال
شاملة إنمائية تفتقر إلى المعلومات الالزمة لصياغة سياسات وبرامج كثيرة ال تزال بلدان والزم. التفصيل الب

المساواة ب حصول على الخدماتتمكينهم من الفي المجتمع وتهم مشاركتهدف إلى تحقيق لألشخاص ذوي اإلعاقة 
 الخاصة مؤشراتال البيانات وحساب توفير مبادئ توجيهية وأدلة لتنفيذ عملية جمعومن شأن . اآلخرينمع 

حول متسقة وعالية الجودة في إنتاج ونشر بيانات اإلسهام ذلك مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وك ،اإلعاقةب
 ع سياسات شاملة لهذه الفئة لوض الالزمةصانعي السياسات بالمعلومات وتزويد األشخاص ذوي اإلعاقة 

  .من السكان

، أطلقت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 2030خطة التنمية المستدامة لعام تنفيذ وفي سياق  -3
من أجل تحسين جمع ونشر إحصاءات  ،في شعبة اإلحصاء "برنامج إحصاءات اإلعاقة" 2016(اإلسكوا) في عام 

ظم اجتماع فريق العمل نُ في هذا اإلطار، و .لعمل على عدم استثناء أحد منهاوااإلعاقة في البلدان األعضاء 
في المشترك بين الوكاالت والخبراء المعني بتحسين إحصاءات اإلعاقة في أهداف التنمية المستدامة في القاهرة، 

مجموعة لمعالجة  2016عقد منذ عام تُ وهو الثالث في سلسلة اجتماعات  ،2018أيلول/سبتمبر  20إلى  18من الفترة 
 على المستوى اإلقليمي. اإلعاقة اتحصاءإقة بالمتعلالقضايا واالحتياجات من 

  التوصيات  -أوالً 

بتحسين إحصاءات اإلعاقة في أهداف  اجتماع فريق العمل المشترك بين الوكاالت والخبراء المعني وّجه -4
 :سكواإللدول األعضاء واإلى ا التنمية المستدامة التوصيات التالية

                                                 
 النامية، الصغيرة الجزرية والدول نمواً  البلدان أقل ذلك في بما النامية، البلدان قدرات لبناء الدعم تقديم تعزيز: 18-17 لغايةا  )1(

 العرقي واالنتماء والسن، الجنس ونوع الدخل، حسب ومفّصلة وموثوقة التوقيت ومناسبة الجودة عالية بيانات توافر في كبيرة زيادة لتحقيق
  .2020 عام بحلول الوطنية، بالسياقات الصلة ذات الخصائص من وغيرها الجغرافي والموقع واإلعاقة، الهجرة حيث من والوضع ثني،واإل

المملكة و المغربومصر و لبنانو قطرودولة فلسطين و ُعمانوالعراق و تونسو اإلمارات العربية المتحدة (أبو ظبي)و ردناأل  )2(
  .اليمنو العربية السعودية
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والواردة في "الدليل  تطبيق المبادئ التوجيهية العالمية واإلقليمية لتحسين إحصاءات اإلعاقة  (أ)  
اإلقليمي لتحسين جمع بيانات اإلعاقة وتحليلها في البلدان العربية"، وخصوصاً تطبيق أسئلة فريق واشنطن حول 
أداء الوظائف، بهدف تعزيز إنتاج بيانات متّسقة وقابلة للمقارنة وذات أهمية بالنسبة لواضعي السياسات 

 ذوي اإلعاقة؛ والمنظمات غير الحكومية التابعة لألشخاص

توسيع نطاق مجاالت اإلعاقة، بهدف تغطية أكبر عدد ممكن من ذوي اإلعاقة، وذلك عن طريق   (ب)  
ويشمل هذا النموذج كحد أدنى. اعتماد "النموذج العربي الموّسع للمجموعة القصيرة ألسئلة فريق واشنطن" 

تذكر أو التركيز)، والتواصل، واالعتناء بالنفس، النظر، والسمع، والتنقل (المشي أو صعود الساللم)، واإلدراك (ال
 لذراعين، وحركة اليدين واألصابع؛وحركة ا

 وجمع البيانات بشكل منتظم ،إدراج األسئلة المتعلقة باإلعاقة الواردة في النموذج العربي الموّسع  (ج)  
ما أمكن، والتعدادات، كلالدورية مثل مسوح القوى العاملة والمسوح الديمغرافية والصحية المسوح عن طريق 

الوثيقة "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة من  48بهدف عدم استثناء أحد، وذلك على نحو ما أوصت به الفقرة 
" التي تنص على ضرورة وجود بيانات جيدة موثوقة مصنفة يمكن الحصول عليها في الوقت المناسب 2030لعام 

  ؛استفادة شاملة ال يُستثنى منها أحدتساعد في قياس التقدم المحرز وتكفل 

ومستمّدة من المسوح ة حسب اإلعاقة، لصفهداف التنمية المستدامة تكون مألإنتاج مؤشرات   (د)  
والتعدادات وبيانات السجالت اإلدارية والمستخدمة لرصد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة واتفاقية حقوق األشخاص 

في المجاالت التي ال تتوفر بيانات هامة  اً وخصوص ،البيانات الوصفية المعياريةحسب ونشرها  ذوي اإلعاقة،
بشأنها، مثل الفقر، والعنف، والوصول إلى مياه الشرب والصرف الصحي، واإلنترنت، واستخدام الهاتف 

  المحمول، ووسائل النقل، واالستحقاقات، وغيرها؛

وا للدول، بالتعاون مع وكاالت األمم المتحدة االستفادة من الدعم الفني الذي تقدمه اإلسك  )ه(  
مؤشرات تفصيلية خاصة باألشخاص نتاج إلالمتخصصة، في تطبيق منهجيات إجراء المسوح والتعدادات، وذلك 

 في جميع المجاالت الحياتية والتنموية؛ ونشرها ذوي اإلعاقة

دام اإلحصاءات التي تنتجها الحوار والتعاون بين اإلحصائيين وواضعي السياسات، الستخ تعزيز  و)(  
األجهزة اإلحصائية الوطنية استخداماً فعاالً في وضع البرامج والسياسات ورصدها، وفي إعداد التقارير حول 
تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وأهداف التنمية المستدامة واالستراتيجيات الوطنية الخاصة باألشخاص 

  ذوي اإلعاقة؛

سكوا بتقديم المشورة حول تكثيف الجهود إلرساء أسس التعاون بين اإلحصائيين وواضعي اإلقيام   (ز)  
  ؛ضع السياسات المستندة على األدلةأكثر فعالية لإلحصاءات في و السياسات الستخدامٍ 

رفع الوعي حول العمل اإلحصائي ومنهجياته على في إطار األجهزة اإلحصائية الوطنية  العمل  )ح(  
  لتعريف باستخداماته؛ومحدداته، وا

  دعم التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا األشخاص ذوي اإلعاقة واالستفادة   )ط(  
  ؛من خبراتها

جداول تفصيلية متعددة المداخل تعزز التحليل اإلحصائي، وإدخال التعديالت الالزمة على نشر   (ي)  
  ؛الستخراج مؤشرات قابلة للمقارنة واتباع التصنيفات العالمية ،آليات جمع البيانات
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تعزيز التدريب من أجل العمل الميداني في مجال إحصاءات االعاقة، بإعادة النظر باحتياجات   (ك)  
رضت التدريب في مجال جمع بيانات اإلعاقة، واستخدام التقنيات المختلفة واالستفادة من الدروس الجيدة التي عُ 

 ؛وقشت في االجتماعونُ 

  نتاج مؤشرات اإلعاقة وبياناتها الوصفية للتحليل االحصائي إة في مجال قليمية إدلأتطوير   (ل)  
 ؛وفي مجال التدريب الميداني للمسوح األسرية

اإلقليمي وبالتعاون مع وكاالت تعزيز القدرات اإلحصائية إلنتاج مؤشرات اإلعاقة على المستوى   (م)  
  ؛اإلحصائية األمم المتحدة والمعهد العربي للتدريب والبحوث

  من مسؤولي ة المكونو، ثانيالموافقة على تشكيلة مجموعة كازابالنكا الواردة في المرفق ال  (ن)  
تم تدريبهم وتأهيلهم على مدى ثالث سنوات لتطوير العمل االحصائي في مجال الذين االرتباط في الدول 

  ؛إحصاءات اإلعاقة

وعمل واضعي السياسات توطين إطار مؤشرات التنمية المستدامة العربية لإلعاقة  الدول من الطلب  )س(  
بالتعاون مع  ،مالئمة بمؤشرات لقضايا الوطنية ذات األهمية ومواد اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةا ربطب

  األجهزة اإلحصائية الوطنية.

 ً   مواضيع البحث والمناقشة  -ثانيا

  مناقشة عامة  -ألف

 ذات الصلة مبادئ التوجيهية العالمية واإلقليميةوتنفيذ التحسين إحصاءات اإلعاقة بل سُ االجتماع  تناول -5
البرامج وضع استخدام اإلحصاءات في من خالل  السياساتواضعي و ئيينوتقليص الفجوة بين اإلحصا

لمؤشرات العربية لإلعاقة يساعد واضعي السياسات واإلحصائيين ل إطارٍ نتاج إتناول أيضاً ضرورة و. لسياساتاو
 ومستخدمو ومنتجوناقش أهداف التنمية المستدامة. و حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة تفاقيةاعلى تنفيذ ورصد 

 ، بغيةها بشكل أفضلربعإنتاج البيانات وتحليلها والتواصل لقياس المستخَدمة المعيارية  طرقَ البيانات اإلعاقة 
ا، وتبادل موإعداد التقارير بشأنهحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  تفاقيةاوالتنمية المستدامة خطة رصد تنفيذ تعزيز 

وثائق الخاصة عدد من الالنقاشات إلى بعض استند و وتسهيل التعاون بين األقاليم. ،الخبرات الوطنية واإلقليمية
-https://www.unescwa.org/events/expert-group-meetingقبل انعقاده، على الرابط التي ُعرضت باالجتماع 

improving-disability-statistics-sustainable-development-goals. 

  التوجيهية العالمية واإلقليمية لتحسين إحصاءات اإلعاقةالمبادئ   -باء

 ،األشخاص ذوي اإلعاقة لدى حول أداء الوظائفواشنطن فريق أدوات مختلف ن على وف المشاركتعرّ  -6
ستة مجاالت (النظر والسمع والتنقل واإلدراك شاملة لالألسئلة فريق واشنطن المجموعة القصيرة باستخدام 

ت التي مجاالال ،المجاالت الستةهذه  إلى إضافةً  ،تشملالتي والمجموعة الموسعة  ،والتواصل)عتناء بالنفس واال
شمل التي ت لةالمطوّ والمجموعة ، األلم واإلرهاقب وئاكتالاالشعور بالقلق ووالتعلم وحركة اليد والذراع تخص 

ومجموعة ، سنواتخمس  لىإسنتين  باألطفال من عمر ةخاصكذلك، ُوضعت مجموعة أسئلة . اثني عشر مجاالً 
أسئلة  إدراجإلى في الوقت الحالي  فريق واشنطنسعى يوسنة.  17 إلىخمس سنوات عمر  منلألطفال أخرى 

  الستقصاءات الديمغرافية والصحية.المسوح العنقودية المتعددة المؤشرات وا في المجموعة القصيرة
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لتعرف تُبذل جهود لأسئلة بسيطة. وات على إجاباختزاله في اإلعاقة مفهوم معقد ليس من السهل إّن و -7
آليات جمع  إلىضافتها إيمكن والتي مختلفة الثقافات ال المتسقة عبرعدد محدود من األسئلة عن طريق طرح عليه 

. وعند تأسيس متعددة لغاتبومختلفة دول وثقافات في جراء هذه العملية في إالتحدي  . ويكمنمتوفرةالبيانات ال
أسئلة  قاحتساب مؤشراتها. وتطبَّ  وأكن هناك آلية موحدة لجمع بيانات اإلعاقة تلم  ،2001فريق واشنطن في عام 

 بل عامة السكان.وذلك لسهولة استعمالها وفهمها من قِ  ،دولة 130أكثر من  فريق واشنطن في

المنظور  عنبتعد كلياً ت اغير أنه ،ظائفداء الولى إطار التصنيف الدولي ألإتستند أسئلة فريق واشنطن و -8
مع  ةالوظيفي الصعوبات يل األشخاص ذوتعامُ  يةالتعرف من خالل هذه األسئلة على كيفهو  همّ ما يو. طبيال

واشنطن على فريق تركز أسئلة  ،مع اآلخرين. وعليهاة المساوتهم في المجتمع بومشاركتهم مساهمعلى و ،بيئتهم
في  األشخاص األكثر عرضةً لمواجهة قيودٍ لتحديد  ،أداء الوظائف في األنشطة األساسية اليومية "مكانيةإ"

أجل تحليل من  عاقةغير ذوي اإلاألشخاص من هؤالء األشخاص و المقارنة بينذه األسئلة به. وتسمح المشاركة
 .بينهمالمساواة في الفرص 

اإلقليمي لتحسين جمع  الدليل"في ة المنصوص عليها أكد االجتماع على أهمية تطبيق المبادئ التوجيهيو -9
نتاج بيانات حول األشخاص المتعلقة بإواتباع التوصيات  "البيانات المتعلقة باإلعاقة وتحليلها في البلدان العربية

لتحديد  ،الذراع للمجموعة القصيرةحركة اليد وحركة وذلك بإضافة  ،مجاالت ثمانية تمدعتُ اقد و. ذوي اإلعاقة
المتعلقة جمع البيانات لبتطبيق أدوات فريق واشنطن المعيارية  ىعدد أكبر من األشخاص ذوي اإلعاقة. ويوص

 صعوبات.للرئيسية المجاالت لالمتعلقة بافي المسوح والتعدادات تبعاً مباعتبار ذلك  األشخاص ذوي اإلعاقةب

 عاقةاإل توحيد مصطلحاتبهدف  ،نعربية موحدة لمصطلحات فريق واشنط يوفر الدليل اإلقليمي ترجمةً و -10
ن لزم األمر وحسب إ اللغة المحلية إلى التعاريف والمفاهيم أن تترجم دولالاإلقليمي. وعلى على المستوى 

  .ةاألصليكما ورد في لغته  المفهومحفظ ضمان ل ،التعليمات المتوفرة في الدليل

نطاق انتشار اإلعاقة في البلد وكيفية تطبيق أسئلة فريق واشنطن فهم األهداف المتوخاة من  هممن أو -11
لقياس االختالفات في معدالت اإلعاقة حسب الجنس والعمر والعرق ومنطقة  ، وذلكتوزيع اإلعاقة بين السكان

ً اإلقامة أو غيرها من الخصائص جتماعية الرات امتغيّ التقاطعات مع ال حساب. ومن هذه األهداف أيضا
وتتيح مؤشرات التنمية المستدامة. ، بما في ذلك كثير من مؤشرات التنميةالبيانات عن وفر وهو ما ي ،قتصاديةالوا

همية بالغة األمعلومات  وفرإذ ت ،عاقةإلاغير ذوي مقارنة األشخاص ذوي اإلعاقة مع األشخاص من هذه األسئلة 
ولتلبية د المجتمع. فراأأجل تحقيق المساواة في الفرص بين من  ،في األنشطة اليوميةتهم مستوى مشاركعن 

لمعرفة مدى كفاءة توفير  ،مثالً  ؛المصدر المالئم للبياناتاالستعانة بيجب  ،االحتياجات المختلفة للمستخدمين
 لحصول على البيانات الالزمة.كفأ لالوسيلة األاستخدام السجالت اإلدارية عتبر يُ  ،الخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة

من المهم الوقوف ، لألشخاص ذوي اإلعاقةالمتوفرة ن فرص العمل تحسي إلىاالجتماع  وةدعفي ضوء و -12
  احتياجاتهم والتحديات التي تواجههم. غير أن الكثير من الدول حديد وتالحالي في سوق العمل  همعلى وضع

جمع بيانات يالدول  هذه منفقط  قليالً كما أن عدداً  ،ألشخاص ذوي اإلعاقةلدى ا معدالت البطالة حتى وفريال 
من المهم التوصية باستخدام أسئلة واشنطن في  ،لكعن األشخاص ذوي اإلعاقة في مسوح القوى العاملة. ولذ

حواجز اللتحديد وعلى عمل ألشخاص ذوي اإلعاقة احصول عدم للوقوف على أسباب  مسوح القوى العاملة
في وذه السوق. ه في همطويجب معرفة أسباب عدم انخرا .تمنعهم من المشاركة في سوق العملمحيطة بهم وال

منظمة العمل الدولية طلب تسو .تذليل هذه الحواجز، يتعيّن تحديد العوامل التي مّكنتهم من ذلكمكنهم من حال تَ 
 .اإلعاقة في سوق العمل واألشخاص ذوالتي يواجهها  كلامشالالمقترح الذي يعالج  ختبار النموذجاالدول من 
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  الوظائف في المنطقة العربية أداءواشنطن حول  فريقأسئلة طبيق ت  -جيم

بعض لومناقشة  ،في تطبيق المجموعة القصيرةالعربية بعض تجارب الدول ل عرضٌ  لل االجتماعتخ -13
أسئلة حول  ةضافإمثل تحديد المدة الزمنية الستمرار الصعوبة، و(المبادئ التوجيهية  فيها الحاالت التي لم تراعَ 

عن طريق تحسين أدوات جمع البيانات دأ ببعض الدول بوأشير إلى أّن . )فيهأو العمر الذي بدأت اإلعاقة أسباب 
وعدم تحديد مدة معينة  ،وإضافة بيان تمهيدي ،حذف سؤال الفرز من خالل(تطبيق المبادئ التوجيهية اإلقليمية 

  .)، على سبيل المثاللصعوبةستمرار اال

فريق ، إذ يوصي الالزمنية الستمرار الصعوبة فريق واشنطن المدةسئلة ال تتناول المجموعة القصيرة ألو -14
 .على سبيل المثال ذراعال ككسر ،المؤقتةومنها  ،اإلعاقةحاالت لشمول جميع وذلك  ،بعدم تحديد الفترة الزمنية

معدالت على  ميكون تأثيرهبالتالي و اً جدتكون نسبتهم قليلة  ،هؤالء األشخاص في قياس ذوي اإلعاقةُشمل وإذا 
اس الذي قد يصيبه لو ُطلب منه لتباالالمجيب في استثناء هذه الحاالت يحول دون وقوع عدم وضئيالً. االنتشار 

 ،حالتهم كانتالمساعدة مهما  الحصول على يحق للجميع ،تالاحالوفي كل  .لإلصابة باإلعاقةتحديد مدة معينة 
  ."وصول الجميع للخدمات واالستحقاقات"تحت شعار وذلك 

أو اإلعاقة دات يمكن أن توفر معلومات أدق حول أسباب اأخرى غير المسوح أو التعدمصادر توجد و -15
جراء أي تعديل إعدم  ن تراعيأعليها ف، أخرى راتت الدول بإضافة متغيّ برغ وفي حال .العمر الذي بدأت فيه

وإذا رغبت في . ضمان جودة ودقة البيانات المستخرجةبغية  ،في هيكلية وتراتبية نموذج أسئلة فريق واشنطن
  ى النموذج نفسه.وليس عل ،نموذج فريق واشنطنبعد إدراج أية إضافة، فيجب أن تدخلها 

ً ب ،ألشخاص ذوي اإلعاقةلأكيد على أخذ الموافقة المسبقة تتم الوقد  -16 المبادئ العشرة األساسية التزاما
  م المعيشية ووصولهم لوقوف على ظروفهإلى اهدف ت متابعةإجراء أي دراسة قبل  ،لإلحصاءات الرسمية

 الخدمات. إلى

  لإلحصاءات في رسم ورصد السياسات الفعالاالستخدام   -دال

 وذلك ،اإلحصائية التي تنتجها األجهزة اإلحصائية الوطنية استخدام البياناتأهمية على جتماع أكد اال -17
على كيفية ركزت هذه الجلسة وشخاص ذوي اإلعاقة. تفاقية حقوق األاو هداف التنمية المستدامةأمتطلبات ل تلبيةً 

 في الفرص وعدم استثناء أحد. ةلتحقيق أهداف المساوا تحليل هذه البيانات واستخدامها

األشخاص ذوي مجموعة حديد تالمعلومات التي توفرها بيانات المسوح والتعدادات استخدامات من أهم و -18
الفجوات تسليط الضوء على و ؛انتشار اإلعاقةمعدالت  حسابو ؛السجالت اإلداريةغير المذكورين في اإلعاقة 

إعطاء أجل تحليل المساواة في الفرص ومن عاقة ذوي اإلغير عاقة واألشخاص من بين األشخاص ذوي اإل
ً  فئة السكان األكثر تهميشاً صورة عن  تنفيذ تيح لهم تقيمة قد  معلوماتٍ لواضعي السياسات ذلك ويوفّر . أو احتياجا

  .هذه البرامج ياس أثرقوبرامج أكثر كفاءة 

ً و -19 بتعاريف ومنهجيات واضحة قابلة للمقارنة  المؤشرات المعيارية هي مؤشرات تم اعتمادها عالميا
بيانات مختلفة، إلى مؤشر من مصادر مختلفة الاستخراج ؤدي ومتسقة تم اختبارها واعتمادها. ومن المتوقع أن ي

ً أمر وهو  الختالف بيانات وصفية لها لتبيان ا تطرق معيارية لكل مصدر وتوفر تمدإذا اعتُ  مقبول، خصوصا
ومن المهم  .المالئم لكل مؤشرالمعياري  الوطني ويجب التوضيح أن البلد يحدد المصدرفي المفاهيم المستخدمة. 
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لوقوف ل ،ر خالل فترة زمنيةوقياس التغيُّ  ،ورصدها عبر السنين ،اعتماد أداة معيارية لجمع بيانات كل مؤشر
  على أثر السياسات.

 ،مة عن األشخاص ذوي اإلعاقةمعلومات قيّ من  هرتوفّ وبما  ،المسوح والتعداداتيمكن االستعانة بنتائج و -20
مجاالت الصعوبات تعّرف على للو ،التعليم والعملالسياسات السكانية وتلك المتعلقة بال سيما  ،تحليل السياساتل

فئة معلومات عن الحصول على المسوح والتعدادات يمكن عن طريق على سبيل المثال، كل بلد. في كما تُقاس 
 ركزت، والفئة العمرية التي يالفاقدين البصر بشكل كاملفئة كبيرة في مجال النظر أو ال ةصعوبال يذواألشخاص 

المتعلقة باألشخاص ذوي  البرامجنفيذ تليُسترشد بهذه المعلومات . وتواجد غالبيتهممكان و ،، وجنسهمفيها وجودهم
  بشكل أكثر فعالية وأقل كلفة.اإلعاقة 

أو  جراء المسوحإبشكل دوري قبل ومنتجيها بين مستخدمي البيانات  اتحواركثيرة بلدان  نّظمتو -21
بعض  ودعيو. صدورهاعلى النتائج بعد تطلعهم ثم  ،للوقوف على متطلبات المستخدمين واحتياجاتهم ،التعدادات

والجميع  التدريب والعمل الميداني.في لمشاركة في تلك الحوارات وإلى االدول منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة 
  ."دوننامن ال شيء لنا "شعار  تحتعمل مدعو إلى ال

وضع في استخداماً كافياً ستخدم المعلومات اإلحصائية التي توفرها األجهزة اإلحصائية تال وبلدان كثيرة  -22
بعض السجالت اإلدارية التي توفر معلومات عن األشخاص الستعانة بتركز على ابل صياغة السياسات، البرامج و

التعليم والعمل والحالة بما يشمل  ،عن البيئة المحيطة بهموال توفر معلومات ذوي اإلعاقة المسجلين فقط 
ولالستفادة  .بشكل عام السياساتو البرامجوضع عند في استخدام األدلة قصور  إلىما يؤدي ، المسكنواالجتماعية 

طالع واضعي إيجب  ،من المسوح التي تجريها األجهزة اإلحصائية الوطنية وتوظيفها في رسم السياسات والخطط
من أجل تعزيز فعالية عزيز القدرات الوطنية ت ويجبالسياسات على منهجية جمع البيانات ومحدودية كل منها. 

 .األجهزة اإلحصائية في رسم السياساتالصادرة عن ستخدام اإلحصاءات ا

مكن وكيف ي ،ألشخاص ذوي اإلعاقةبالنسبة إلى االسياسات المطروحة ئدة امدى فتناول االجتماع و -23
 ،لية، وما هي المؤشرات المستخدمةافعكفاءة و أكثرتاج سياسات على إنمساعدة واضعي السياسات  لإلحصائيين

دوات لتلبية احتياجات صانعي أاإلحصاءات ف ي هذه العملية.فومدى مشاركة منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة 
التي تغطي من األسئلة فقط دة حمجموعة وا؛ وعلى الرغم من ذلك، ال توجد خرينالسياسات والمستخدمين اآل

هداف أي دة فالمحدَّ النتائج مؤشرات وتوفر  .مع االحتياجات ما هو متوفرمة ءيجب موا ،لذلكو .حتياجات الجميعا
 .تخطيط البرامجولوضع السياسات  اً إطارالتنمية المستدامة 

فئة  إلىالمسؤولين انتباه نتشار اإلعاقة في توجيه الوطنية المعدالت توفّر المعلومات حول الهم يسو -24
  . األشخاصهؤالء يخدم  ل على واضعي السياسات اقتراح مشروع قانونسهّ يو ،عاقةاإل شخاص ذوياأل

ي تال المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقةحجم البيانات ضخامة ل نسبةً  غير أن هذا االستخدام للبيانات غير كافٍ 
  .األجهزة اإلحصائية الوطنية اتنتجه

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

هداف األعدد من في مرة، وذلك  28"إعاقة" مصطلح  ، أشير إلىامةأهداف التنمية المستد في إطار -25
 .بيانات وصفية معياريةه بشأنتوفر ت اً مؤشر 20 لـ مصدرالبيانات الوصفية. وتم تحديد الفي و مؤشراتالو الغاياتو
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معظم الدول في ووضع خطة إقليمية لرصد المؤشرات المتوفرة  ،فر البيانات الوطنيةاوتتقييم مدى ستكَمل وسيُ 
  التي لم يتم احتسابها أو نشرها.تلك المؤشرات غير المتوفرة أو في ما يتعلق بتقديم الدعم الفني وبناء القدرات ل

ً هدف 17من  نأهداف التنمية المستدامة، المكوّ  إطاريوفر و -26 يستخدمها فريدة  أداةً  ،اً مؤشر 244وغايةً  169و ا
من التعدادات والمسوح تخلصة سالممعلومات ال بواسطةالسياسات لربط السياسات واألدلة وواضعو ون إلحصائيا

ياتها وأهدافها. فاألهداف والغايات االسياسات والبرامج وما إذا تم تحقيق غ أثرللوقوف على ، ووالسجالت اإلدارية
األجهزة اإلحصائية  من بياناتهاتؤخذ ال من خالل المؤشرات التي إال يمكن تفعيلها و ،هي أدوات واضعي السياسات

 لبيانات الوصفية التابعة لها.احسب معايير وذلك  ،للبيانات الرسمية اً مصدرهذه األجهزة  بوصفالوطنية 

 تقدمالرصد بوالمقطوعة فيه  لتزاماتاالهداف التنمية المستدامة من التزام الدول بتنفيذ أأهمية إطار وتنبع  -27
ً عام 15لى مدى تجاه عفي هذا اال تم التأكيد فقد  ،الرغم من عدم وجود مؤشر خاص باإلعاقة في اإلطارعلى . وا

اإلعاقة. جملة أمور، منها ب سالبيانات حصنيف ت لىع 2030خطة التنمية المستدامة لعام من  )3(48فقرة الفي 
  بياناتها  ال يمكن جمعالتي  ،على سبيل المثال معدل البطالةومنها  ،المؤشرات ذات الصلة باإلعاقةهي  ةفكثير

نظم مالالقطاع  العاملين فيعن دارية معلومات انات اإليوتوفر الب .مسوح القوى العاملةوسرية ال من المسوح األإ
  .ظممنلقطاع غير الفي االعاملين مجموعة كبيرة من السكان غفل وت ،فقط

في  السجالتوتقع هذه  .عاقةمعلومات عن األشخاص ذوي اإلهاماً لل اً وتمثل السجالت اإلدارية مصدر -28
هم األشخاص الذين سجالت و ،ألشخاص ذوي اإلعاقةباجالت التعريف الذاتي ساألول نوَعين. تندرج في النوع 

لين خاصةالالحتياجات ذوي المة بوسائل المساعدة المقدَّ  ةمعرفعلى  ل بيانات . والمسجَّ لكثير من األشخاص اال تُسجَّ
اإلفصاح عن حول دون بسبب حواجز تقليدية ت إماها ووجودبة معرفاللعدم  ا، إمهذه السجالت فيذوي اإلعاقة 
ل بياناتال قد  ،األشخاص. مثالً هوية هؤالء  في السجل اإلداري الريف من ذوي اإلعاقة أبناء الكثير من  تُسجَّ

  مسّجل فيه.من هو يحصل عليها ن أالفوائد التي يمكن ه أو بوجودبة معرفالعدم بفعل 

تسمى هي و ،جميع السكانفيها حصر يُ  التي سجالتالاإلدارية، فيشمل  من السجالت نوع الثانيالأما  -29
كما في الدول  ،مة عن السكانامرتبطة بشبكة معلوماتية توفر جميع المعلومات الهتكون و "السجالت السكانية"

مفّصلة عن وبيانات  ،واشنطنفريق أسئلة تضمين هذه السجالت إجابات على ويمكن  .بشكل عام المتقدمة
  خاصة بهاتين الفئتين. تعاريف ومنهجياتو ،عاقةألشخاص من غير ذوي اإلاألشخاص ذوي اإلعاقة وا

 تحليل الجداول التفصيليةوطرق إنتاج   -واو

ً مؤشر 30حوالي  يتضمناإلعاقة  مؤشراتلقترح دليل م اإلسكوامت قد -30   ااستخراجهتم اً معياريا
ً تفصيلي جدوالً  25من   ، والتعداداتمن المسوح األسرية  بيانات اإلعاقة األعضاء الدولجمعت  وقد. ا
  تشرنُ و. جداول منسقة يمكن االعتماد عليها في التحليلاستخدمتها إلعداد والتحقق منها ب اإلسكواقامت ثم 

  ،"2017إحصاءات اإلعاقة في أرقام "نشرة ضمن  اإلسكوالى موقع شعبة االحصاء في عهذه البيانات 

                                                 
ويجري إعداد مؤشرات تعين على القيام بهذا العمل. على ما يلي: " 2030من خطة التنمية المستدامة لعام  48فقرة تنص ال  )3(
الك حاجة لوجود بيانات جيدة موثوقة مصنفة يمكن الحصول عليها في الوقت المناسب تساعد في قياس التقدم المحرز وتكفل استفادة وستكون هن

 قائمةيُستثنى منها أحد. وهذه البيانات أساسية لعملية اتخاذ القرارات. وينبغي استخدام البيانات والمعلومات المستقاة من آليات اإلبالغ ال شاملة ال
أقل البلدان حيثما أمكن. وقد اتفقنا على تكثيف جهودنا من أجل تدعيم القدرات اإلحصائية في البلدان النامية، وال سيما منها البلدان األفريقية، و

للتقدم المحرز  ، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان المتوسطة الدخل. ونلتزم بوضع مقاييس أوسعنمواً 
  ."تكمل الناتج المحلي اإلجمالي
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هذه  تخدمستُ او. https://www.unescwa.org/sub-site/arab-disability-statistics-2017 على الموقع التالي:
طلق الذي سيُ  عام لألمم المتحدةال تقرير األمينبما في ذلك  ،من الدراسات اإلقليمية والعالمية عديدفي الالبيانات 

 .2018في عام  اإلعاقة ذوي لألشخاص الدولياليوم في 

دروس بتوثيق ال اإلسكواقامت  ،المستقبلاإلحصائي في لعمل في االجيدة  اتستفادة من الممارسالول -31
توثيق لالعراق وفلسطين واليمن ، إذ تطّوع الخبرات الوطنيةعلى اد عتمباالاستخراج الجداول المكتسبة في عملية 

مراجعة لبل أفضل السُ  اتمناقشناولت التذلك، ك .والتعليم والعملالخاصة بالسكان وعرض مكونات الجداول 
الباحث في كتابة اعد جزء تحليلي يسوف يُضاف س، إلسكواحسب ا. واإلسكواالدليل واستكماله ونشره على موقع 

 .في استمارات المسوح والتعدادات هانيسئلة التي يجب تضمواأل حساب المؤشرات يةكيفتحديد التقرير و

 احتياجات التدريب للعمل الميداني  -زاي

32-  ً سع نموذج العربي الموّ للميداني التدريب الحول  اإلسكواسودة دليل مل تضمنت هذه الجلسة عرضا
معلومات التي تشتمل على المبادئ التوجيهية األول أَين. يتضمن الجزء جزفي تقع المسودة . وللمجموعة القصيرة

مثل  ،أنواع المواد التدريبيةشرح هذا الجزء يوهم. تدريبهم واختيارومواصفات الموظفين الميدانيين  حول
شخاص مع األ تجراء المقابالإتقنيات مثل  ،الموصى بها طرق التدريبإضافة إلى  ،التعليمات وكتيبات التدريب

الوقوع في تجنب أجل  نمالنصائح بعض هذا الجزء يقّدم ذلك، ك. لمقابالت في المؤسساتإجراء اوعاقة ذوي اإل
  .الشائعة األخطاءبعض 

شرح بتقديم  ،التدريب على المفاهيم وطرح األسئلةطرق  حول تعليماتٍ ، في جزئه الثاني، الدليلويعطي  -33
(بعض الصعوبة، وصعوبة كبيرة،  المستوياتمن صعوبات مختلفة  هعاقة وما يشملمن مجاالت اإلكل مجال عن 

عن قرب  الشخص يعاني من صعوبة في النظركان إذا ما م يتأكد نأعلى الباحث الميداني وال يستطيع أبداً). و
من البيانات بدقة في إطار التحقق . وبالتالي، يجب النظر ة فيصعوبال درجاتمن تغطية كل  حققللت ،بعدعن و

  .شخصأي عدم استثناء إلى  ي صعوبة وبالتاليأعدم استثناء  إلىؤدي وذلك بطرح أسئلة شاملة ت ،كل مجال

تلك  . ومن هذه الممارساتلممارسات الجيدةا تنوعت، كما بلدانالبين التدريب  وتقنيات طرقختلف وت -34
قضايا قدرتهم على فهم ل ،من منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة خبراءٌ  التدريبَ ، حيث قّدم مصر فيبقت التي طُ 

لى أمثلة ع ترضعُ . وفي مصر كذلك، واجهها الباحث الميداني خالل المقابلةياإلعاقة والتحديات التي يمكن أن 
 خدماستُ حيث المغرب، في و. خالل التدريب على أسئلة فريق واشنطن كل درجة من الشدةوالصعوبات المحتملة 

ن م، قُّدم التدريب األردن فيوريقة طرحها. طالصعوبات ومتعلقة بالسئلة لعرض األرسوم متحركة لشريط فيديو 
الختبار  للميداننزول الباحثين وطرح األسئلة وتبادل اإلجابات،  المقابلة من خاللمحاكاة ل مجموعاتتشكيل خالل 

  لمشاركة من أجل االسكان لدى عالم لرفع الوعي وسائل اإل تخدماستُ ذلك، ك. لتحديات الميدانيةااألسئلة و
 في المسح.

تباع وذلك نتيجةً ال ،المعرفة فقدانَ على صعيد التدريب  معظم الدولواجهها يمشاكل التي التتضمن و -35
لى المراقب إالمعلومات من مستوى المشرف بسبب نقل  لمعرفةل فقدانٍ نطوي على يالذي  لتدريب الهرميأسلوب ا

 كلفة قليلةبلباحثين المعرفة الالزمة في وقت قصير ووفر لمتكاملة تيجب ابتكار تقنيات لك، لذو لى العداد.إومنه 
 .ةغير مملّ بطرق و
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ذوي من العائلة  أفرادعن العائالت تصريح عدم التي يواجهها الباحث الميداني ومن أهم التحديات  -36
ً  ،اإلعاقة تقنيات الم وعالمن خالل وسائل اإلفي هذا الشأن يستدعي رفع وعي السكان  ما ،اإلناث منهم وخصوصا

ناريوهات يوذلك بتدريبهم على الس ،يبجالمنيابة عن إلجابة لجتهاد عدم االبشأن  الباحثينتوعية ينبغي و خرى.األ
 .كثر دقةاألجابة لى اإلتوصل المجيب نفسه إمن أكد المختلفة للت

تعزيز والرامية إلى خرين مين اآلتقنيات تدريب واضعي السياسات والمستخدِ المشاركون ناقش وقد  -37
ح ووضتتسم بالاإلعاقة المتعلقة بسياسات لإعداد موجزات لتطوير إلى ووتحليلها، على قراءة األرقام تهم قدر

ويقدم المعهد . إذا ما ُوجدت خذ المعلومة بشكل مباشر للوقوف على المشكلةأواضعي السياسات وتتيح ل ةلوسهالو
 عدعن بُ  مثل التدريب الحضوري والتدريب، للتدريبمنهجيات مختلفة  ئيةحصااإلالبحوث العربي للتدريب و

 .لبعضها البعضاستطالعية  اتزيارإجراء البلدان التدريب من خالل سهيل عملية تمكن يو .نترنتاإل باستخدام

  مقترح تشكيل مجموعة كازابالنكا  -حاء

عنوان "تحسين تحت  بالتعاون مع فريق واشنطن اإلسكوا هنظمت يذال توصية االجتماع الثانيعمالً ب -38
تناول  ،2017بريل أنيسان/ 17في  ،المغرب ،في الدار البيضاء (كازابالنكا)إحصاءات اإلعاقة في الدول العربية" 

تهدف و ،العربيةبلدان عاقة في العنى بإحصاءات اإلتُ  عربية لفريق واشنطن نشاء مجموعةإالمشاركون موضوع 
وذلك  ،حصائية على المستوى اإلقليميالمخرجات اإلضمان اتّساق بغية ق أسئلة أداء الوظائف تنسيق تطبي إلى

 .وفي ما بينها األجهزة اإلحصائية الوطنية في المنطقة العربيةمع التعاون ب

 عاقة في الدول العربية تتألف منبإحصاءات اإلية عنمجموعة قتراح تشكيل ماممثل فلسطين عرض و -39
وكاالت الدولية ين عن اللممثالعربية و بلداناإلحصائية الوطنية في الجهزة ألافي التنسيق  مسؤوليعدد من 

تطوير وتحسين اإلحصاءات المتعلقة باألشخاص إلى هدف وت ،األشخاص ذوي اإلعاقةمعنية بوخبراء ومنظمات 
توحيد المفاهيم بشأن  المقترحة للمجموعة إسداء المشورة مهامتتضمن الو ذوي اإلعاقة في المنطقة العربية.

قليمية حسب األدلة اإلستخراج المؤشرات اليات جمع البيانات وآوتوحيد  ،حتياجات التدريبا تحديدو ،والمنهجيات
المشاركون على  أكدو". DevInfo"مثل  ستخدام برمجيات سهلة التطبيقاونشر المؤشرات وعرضها ب ،والعالمية

مستوى رفع لجتماعي الالتواصل اوسائل واستخدام  ،معرفةللمنصة إنشاء من خالل  المعلوماتتبادل أهمية 
في  المساعدةو ،خرينردم الفجوة مع راسمي السياسات والمستخدمين اآل، من أجل الوعي بإحصاءات اإلعاقة

 .خرىالتدريبية المتوفرة باللغات األ مراجعة وترجمة المواد

وخمسة ممثلين عن المكاتب  ؛اإلسكواين عن عليا تضم ممثلَ  ن تتكون هيكلية المجموعة من هيئةٍ أقترح ويُ  -40
هداف الرئيسية شروط الخبرات والمؤهالت المناسبة لتحقيق األيستوفون العربية ممن بلدان حصائية في الاإل

ً ووالفرعية للمجموعة  عن كل  واللجنة الفرعية التي تضم ممثالً  ؛اجتماع سنوي للهيئةخالل  يتم اختيارهم سنويا
  العربية والوكاالت الدولية ومجموعة من الخبراء ومنظمات األشخاص بلدان حصائية في الالمكاتب اإلمن 

 ذوي اإلعاقة.

التي تتألف من و ،بموافقة ممثلي األجهزة اإلحصائية على تشكيل مجموعة كازابالنكا اإلسكوارحبت  -41
بحضور  اإلسكواوضع حجر األساس لبرنامج إحصاءات اإلعاقة في في  واساهمالذين  تنسيقال مسؤولي

استكمال بيانات النشرة اإلقليمية على  الدؤوبعمل بالو ،2016منذ  اإلسكواالتي عقدتها  ةاالجتماعات الثالث
 .الثاني) في المرفقؤهم رد أسما(ت "في أرقام 2017إحصاءات اإلعاقة في المنطقة العربية لعام "



-12- 

 إلسكوال ينالتنسيق التابع مسؤوليمواصلة العمل مع الموافقة على  اإلحصائية الوطنية وعلى األجهزة -42
بشكل مكثف على مدى ثالث سنوات للحفاظ على الذاكرة المؤسسية وديمومة العمل  مهليوتأه مريبهتم تدذين وال

  وتطويره بشكل مستمر. ئياإلحصا

وجرى التداول بشأن الورقة المقّدمة من قبل دولة فلسطين والخاصة بمقترح إنشاء مجموعة كازبالنكا.  -43
 ،باقي المنظمات في المنطقةوتها نشطأو هامقترح بما يتوافق مع مسؤولياتهذا العلى  تتعديال اإلسكوا دخلوست
  .ةوالعالمي ةواإلقليمي ةالوطني اتيالعربية على المستوبلدان ويوفر الدعم لل ئياإلحصاما يخدم العمل وب

 اإلطار العربي لمؤشرات اإلعاقة  -طاء

تضمن الذي يالتنمية المستدامة،  اإلطار العربي لمؤشرات اإلعاقة في أهداففي هذه الجلسة رض عُ  -44
أهداف التنمية  إطارالمذكورة في  ةعالميالهتمام مجاالً من مجاالت اال 12على ةً موزع مؤشراً  96مجموعة من 

إحصاءات ق بوعالمية تتعلوإقليمية وطنية مصادر استناداً إلى  المؤشرات اإلسكوا بجمع هذهوقامت  .المستدامة
حقوق األشخاص  تفاقيةا وبنود بموادا الكثير منه سكوااإلربطت كما  ذات الصلة،المعايير الدولية إلى اإلعاقة و

  ذوي اإلعاقة.

عطي يال  حداً اأّن مؤشراً و كمايستوفي كل االحتياجات،  وأكل المعلومات فقط ر مصدر واحد ال يوفّ و -45
مجموعة من  وآثارهاتشعّباتها لكشف عن المشكلة ويستدعي ا ،لذلكعن الموضوع قيد الدراسة؛ و كاملةصورة 

ً مناسب اً واحدهناك أحياناً مصدراً  وتجدر اإلشارة إلى أنّ  .المؤشرات مؤشرات القوى مؤشرات كثيرة، مثل  لجمع ا
يجب جمع وإنتاج و .مقارنة في سوق العملال ل عمليةسهّ األمر الذي ي ،جمع من مسوح القوى العاملةالتي تُ  العاملة

  .األمم المتحدة المختصة تكاالورسمي وأسس ومعايير المصدر حسب الكل مؤشر لالبيانات 

ربطه بالقضايا الوطنية إلى و ،ناسبةمراجعة اإلطار لتحديد المؤشرات الوطنية المبلدان مدعوة إلى وال -46
للمنطقة العربية بالنسبة واستكمال ربط المؤشرات ذات األهمية وستقوم اإلسكوا بمراجعة اإلطار النهائي  ،الملحة

 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. تفاقيةامواد ب

 ً   تنظيم االجتماع  -ثالثا

  مكان االجتماع وتاريخ انعقاده  -ألف

بالتعاون مع شعبة التنمية االجتماعية في اإلسكوا وبالشراكة مع فريق واشنطن َعقَدت شعبة اإلحصاء،  -47
وعدد من منظمات األمم المتحدة وجامعة الدول العربية، اجتماع فريق العمل المشترك بين الوكاالت والخبراء 

تال في القاهرة، بتحسين إحصاءات اإلعاقة في أهداف التنمية المستدامة في فندق سميراميس انتركونتينن المعني
  .2018أيلول/سبتمبر  20إلى  18في الفترة من 

  االفتتاح  -باء

في الجلسة االفتتاحية لالجتماع، أُطلق "الدليل اإلقليمي لتحسين جمع البيانات المتعلقة باإلعاقة وتحليلها  -48
وهو األول من نوعه  تطبيق أسئلة فريق واشنطن حول أداء الوظائف". ويتناول هذا الدليل، –في البلدان العربية 

في العالم، التحديات التي يواجهها تطبيق المعايير؛ ويتضمن توصيات لتحسين جمع وتحليل بيانات األشخاص 
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ذوي اإلعاقة؛ ويركز على دور إحصاءات اإلعاقة في تحليل السياسات وعلى مساهمة توافر المعلومات المتعلقة 
صد آثار هذه السياسات وتقييمها. ويلقي الدليل الضوء على باإلعاقة في إعداد سياسات شاملة للجميع وفي ر

مواطن الضعف والقوة في جمع البيانات وتحليلها في البلدان العربية؛ ويستعرض خبرة المنطقة في تطبيق المبادئ 
 والمفاهيم الرئيسية للمجموعة القصيرة لفريق واشنطن حول أداء الوظائف في عدة أنواع من المسوح والتعدادات.

وهو يشّكل بالتالي نموذجاً عربياً موّسعاً للمجموعة القصيرة ألسئلة فريق واشنطن حول أداء الوظائف، ويتضمن 
 ساق وبقابليتها للمقارنة.تتسم باالت مجموعة من التوصيات لزيادة إنتاج بيانات لإلعاقة

الجتماع اإلقليمي لفريق افتتح السيد خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، او -49
العمل المشترك بين الوكاالت والخبراء المعني بتحسين إحصاءات اإلعاقة في أهداف التنمية المستدامة. وأشار 

"سنة  2018السيد بركات إلى أّن الحكومة المصرية تولي اهتماماً كبيراً إلحصاءات اإلعاقة، وأنها أعلنت عام 
ت إلى إدراج قضية األشخاص ذوي اإلعاقة في القانون الجديد، وإلى األشخاص ذوي اإلعاقة" في مصر. ولف

بعدة أنشطة في مجال اإلعاقة عن طريق إجراء التعدادات  اضطالع الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
ً إلى أّن 2015والمسوح األسرية، بما في ذلك تعداد متخصص وشامل لمحافظة المنوفية في عام  . ولفت أيضا

هاز المركزي يلتزم بالمعايير العالمية في جمع البيانات حول األشخاص ذوي اإلعاقة، كما يدل عليه تطبيق الج
  لفريق واشنطن حول أداء الوظائف. المجموعة القصيرة

ونيابة عن مدير شعبة اإلحصاء في اإلسكوا، السيد يوراي ريكان، قامت السيدة ندى جعفر، رئيسة وحدة  -50
لتنسيق، بافتتاح اجتماع فريق العمل، متقدمة بالشكر إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة إحصاءات السياسات وا

واإلحصاء في مصر الستضافته االجتماع. وأشارت السيدة جعفر إلى أن هذا االجتماع ينعقد بالتعاون مع شعبة 
دة واألجهزة اإلحصائية التنمية االجتماعية في اإلسكوا وفريق واشنطن وعدد من ممثلي منظمات األمم المتح

وواضعي السياسات ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة، وأنه االجتماع األول من نوعه على المستوى العالمي 
الذي يتوقف عند أفضل الممارسات في جمع وإنتاج البيانات المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة وعند مساهمة هذه 

سيساعد االجتماع في التوصل إلى فهم مشترك بين المشاركين  البيانات في إعداد السياسات وتحليلها. كذلك،
لمختلف القضايا الفنية والتحديات المتعلقة بإنتاج بيانات لإلعاقة تكون قابلةً للمقارنة ومنّسقة وتسهم في إشراك 

  الجميع في التنمية المستدامة كي ال يُستثنى منها أحد.

وقدمت السيدة جيزيال نوك، رئيسة قسم التنمية االجتماعية الشاملة في شعبة التنمية االجتماعية في  -51
اإلسكوا، الشكر للجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء على دعوة اإلسكوا ودولها األعضاء إلى مصر. وهنأت 

ا في أن يواصل هذا البلد بذل سنةً لألشخاص ذوي اإلعاقة، وأعربت عن أمله 2018مصر على إعالن عام 
الجهود لتحقيق مساواتهم بغيرهم وإدماجهم في المجتمع. وأكدت السيدة نوك أن الشراكات القوية بين اإلسكوا 

 ً يمكن لمصر  جيداً  والجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء والمجلس الوطني لشؤون اإلعاقة ستشكل أساسا
الجتماع هدف إلى إرساء األسس لوضع إطار عربي لمؤشرات اإلعاقة العمل من خالله. وأضافت أن هذا ا

مبتكر يجمع بين خبرة اإلحصائيين وصانعي السياسات في آن، من أجل تتبّع النتائج والتأثير على  هجٍ باستخدام نَ 
أرض الواقع. وأشارت إلى أن السيدة جعفر كانت مصدر إلهام لهذا العمل، معربة عن سعادتها للعمل مع 

  مشاركين خالل األيام الثالثة القادمة في سبيل تحقيق هذا الهدف.ال

  الحضور  -جيم

حضر االجتماع ممثلون عن ثالثة عشر بلداً من البلدان األعضاء في اإلسكوا (األردن وتونس والسودان  -52
دان عن والعراق وُعمان وفلسطين وقطر والكويت وليبيا ومصر وموريتانيا والمغرب واليمن). وشاركت هذه البل
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  طريق ستة وخمسين من ممثلي األجهزة اإلحصائية الوطنية والوزارات المختصين في شؤون األشخاص 
 ذوي اإلعاقة.

وشارك في االجتماع ممثل عن فريق واشنطن، وممثلون عن سبع منظمات تابعة لألمم المتحدة، هي  -53
ج األمم المتحدة اإلنمائي، ومنظمة العمل منظمة األمم المتحدة للطفولة، وصندوق األمم المتحدة للسكان، وبرنام

الدولية، وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة 
 الصحة العالمية.

كما شارك في االجتماع عدد من المنظمات غير الحكومية الوطنية واإلقليمية والعالمية، وممثلون عن  -54
الدول العربية؛ والمعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية؛ واألمانة البرلمانية لحقوق األشخاص ذوي جامعة 

اإلعاقة والشيخوخة النشطة؛ والهيئة العامة للتخطيط العمراني؛ والتحالف الدولي لإلعاقة؛ واتحاد مصر لجمعيات 
من الهيئات المعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة.  األشخاص ذوي اإلعاقة؛ والمجلس القومي لشؤون اإلعاقة؛ والعديد
 وترد قائمة المشاركين في االجتماع في المرفق األول لهذا التقرير.

  التقييم  -دال

  مشاركاً استمارة التقييم في نهاية االجتماع، وجاء التقييم على النحو التالي: 46مأل  -55

  في المائة من مالئي االستمارة) ووسط  96قيّم المشاركون االجتماع بأنه ممتاز وجيد (حسب  -56
في المائة). واعتبروا أّن العروض المقدَّمة غّطت المواضيع المطروحة، وأّن األهداف المحّددة لالجتماع  4(حسب 

قد تحققت (بجودة عالية) عن طريق تبادل التجارب الناجحة والممارسات الجيدة في مجال إحصاءات اإلعاقة 
بة في هذا المجال. وفي إطار مالحظاتهم بشأن االجتماع، أشاد مشاركون بالتميّز والريادة وعرض األخطاء المرتكَ 

في طرح المواضيع وتنظيم اللقاءات؛ وبفريق العمل المميز؛ وجودة العروض وكفاءة مقّدميها؛ وأهمية المضامين 
المتوفرة عن اإلعاقة؛ وأهمية الجمع نظراً إلى إمكانية تطبيقها على أرض الواقع؛ وتوفّر الشروح الالزمة للبيانات 

  بين اإلحصائيين وصانعي السياسات والبحث في مدى مساهمة إحصاءات اإلعاقة في رسم السياسات الوطنية.

ودعا المشاركون إلى عقد مزيد من االجتماعات بين اإلحصائيين وصانعي السياسات، نظراً إلى أهمية  -57
لتنمية المتعلقة باإلعاقة وتحديد الطرق الالزمة لحسابها. وأكدوا تنفيذ برامج مشتركة لوضع مؤشرات ألهداف ا

على أهمية استمرار العمل مع مسؤولي التنسيق التابعين لإلسكوا من أجل مواصلة تطوير العمل اإلحصائي، 
وتنظيم اجتماع حول استخدامات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ذات األهمية بالنسبة إلى صانعي السياسات. 

بل معالجة النقص واقترحوا استكمال هذا االجتماع بورش عمل واجتماعات تتناول طرق احتساب المؤشرات وسُ 
    .ل مساحة مشتركة بين اإلحصائيين وصانعي السياساتيفي القيم، وتشك
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  (*)المرفق األول

  المشاركينقائمة 

  الدول األعضاء في اإلسكوا  -ألف
  

  المملكة األردنية الهاشمية
  

  عتومالسيدة اقبال محمود ابراهيم 
  تطوير استراتيجي ةخصائيأ

  دائرة االحصاءات العامة
 وحدة التطوير والتخطيط االستراتيجي

  0797284924خليوي: ال
  ekbal.atoom@DOS.GOV.JOلكتروني: البريد اإل

  ekpalmahmoud@yahoo.com  
  

  الدكتور حسين أبو فراش
  مدير السياسات والتطوير المؤسسي

  المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
  الهاشميةعّمان، المملكة األردنية 

  0795236660 962+هاتف: ال
  Hussain.AbuFarash@hcd.gov.joالبريد اإللكتروني: 

    AbuFarash@hotmail.com  
  

  الجمهورية التونسية
  

  السيدة نادية طويهري
  االحصائيات الديمغرافيةمديرة 

  المعهد الوطني لإلحصاء
  21652851350هاتف: ال
  21652851350خليوي: ال

  touihri.nadia@ins.tn: كترونيلاإلالبريد 
  

  السيدة رجاء بن ابراهيم
  مديرة التضامن والتنمية االجتماعية

  وزارة الشؤون االجتماعية
  تونس

  (المكتب) +216-70108801هاتف: ال
 +216-71150182فاكس: ال

  raja.benbrahim@social.gov.tn البريد اإللكتروني:
  

  جمهورية السودان
  

  ماجدة محمد الجعلي حمدالسيدة 
  مدير قسم أهداف التنمية المستدامة ةمساعد/ةإحصائي
  المركزي لإلحصاءالجهاز 

  0024983777255هاتف: ال
  00249992460363خليوي: ال
  goda.07@hotmail.com: كترونيلاإلبريد ال

  السيد بدرالدين محمد
  أمين عام

  المجلس القومي لألشخاص ذوي االعاقة
  الخرطوم

  (المكتب) +249-183526098هاتف: ال
  +249-123011502خليوي: ال

  bdreena@yahoo.comالبريد اإللكتروني: 
  

  السيد أسامة شريف
  رئيس وحدة الحوسبة والمعلومات

  المجلس القومي لألشخاص ذوي االعاقة
  الخرطوم، جمهورية السودان

  osama74sh@hotmail.comالبريد اإللكتروني: 
  

  جمهورية العراق
  

  السيد سمير خضير هادي
  مدير إحصاءات السكان والقوى العاملة

  الجهاز المركزي لإلحصاء
  +964-7701293754خليوي: ال
  elhadisk@yahoo.comلكتروني: اإلبريد ال
  

  السيدة سندس جواد حسين
  احصائيين/قسم التحليل اإلحصائي ةرئيس

  الجهاز المركزي لإلحصاء
  +9647830616026خليوي: ال

  sundus_jh@yahoo.com: كترونيلاإلالبريد 
 

  مانسلطنة عُ 
  

  السيدة أمينة عبد هللا محمد األغبرية
  رئيسة قسم المعلومات االقتصادية واالجتماعية الوطنية

  المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
  0096824223504هاتف: ال
  0096899714398خليوي: ال

  aghbaria@ncsi.gov.om: كترونيلاإلالبريد 
  

 السيد حمود بن مراد بن حمود الشبيبي
 ام مساعد بالمديرية العامة لألشخاص ذوي اإلعاقةمدير ع

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

_________________  

 (*) صدر هذا المرفق كما ورد من القسم المعني.  
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  (تابع) مانسلطنة عُ 
  

  السيدة مياسة موسى البلوشي
  االجتماعياحصائية بقسم اإلعاقة والنوع 

  المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
  96824243630الهاتف: 

  96896778879خليوي: ال
  malbulushi@ncsi.gov.om: كترونيلاإلالبريد 

  
  دولة فلسطين

  
  السيد رامي احمد الدبس

  مدير دائرة احصاءات الصحة
  مسؤول احصاءات اإلعاقة

  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
  0599385386 )970/972(خليوي: ال
  009702982700هاتف: ال

  rdibs@pcbs.gov.ps: كترونيلاإلالبريد 
  

  السيد أمين عنابي
  مدير عام اإلدارة العامة لألشخاص ذوي اإلعاقة

  وزارة التنمية االجتماعية
  رام هللا ،البيره

  (المكتب) 00970-2412406هاتف: ال
  +970-598924488خليوي: ال

  inabiram@hotmail.comالبريد اإللكتروني: 
  

  دولة قطر
  

  السيد خالد خلف الرويلي
  رئيس قسم جودة البيانات االحصائية
  وزارة التخطيط التنموي واالحصاء

  97444958723هاتف: ال
  97455400704خليوي: ال
  skuare@mdps.gov.qaلكتروني: اإلبريد ال
  

  الدكتور عبد العزيز فرح
  مستشار التخطيط االستراتيجي

  المؤسسة القطرية للعمل االجتماعي
  +974-44040444هاتف: ال

  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
  

  السيدة خالدة جمعة الخراز
 رة اإلحصاءات التجارية والزراعية والخدماتاإد ةمدير

  االدارة المركزية لإلحصاء
  0096522430475هاتف: ال
  0096599662638 خليوي:ال

  kalkharraz@csb.gov.kwلكتروني: اإلالبريد 
  

  الخنساء الحسينيالسيدة 
  إدارة التخطيط والبحوث ةمدير

  الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة
  الكويت، دولة الكويت

 (المكتب) +965-22672300هاتف: ال
  alhusaini@pada.gov.kw: كترونيلاإلالبريد 

  
  ليبيا

  
  السيدة سلوى محمد السريتي

  احصائية ادارة التطوير والرقابة علي الجودة 
  والتعدادحصاء إلامصلحة 

  00218926686152خليوي: ال
  mhsalwa@yahoo.com: كترونيلاإلالبريد 

  
  جمهورية مصر العربية

  
  السيد خيرت محمد بركات

  رئيس
  الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء

  0020222600572هاتف: ال
  pres_capmas@capmas.gov.eg: كترونيلاإلالبريد 

  
  الدكتور أشرف مرعي

  أمين عام
  المجلس الوطني لشؤون اإلعاقة

  القاهرة
  (المكتب) 0224530066هاتف: ال
 1271444214-20+ ,1001774867-20+: خليويال

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

  السيد عبد الحميد شرف الدين
  وكيل وزارة أول

  رئيس قطاع اإلحصاءات السكانية والتعدادات
  ئة العامة واإلحصاءالجهاز المركزي للتعب

 24024083هاتف: ال
  01006800746خليوي: ال

 abb-sharf@hotmail.com: كترونيلاإلالبريد 
  Abdelhammed-a@capmas.gov.eg  
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  (تابع) جمهورية مصر العربية
  

  السيد وائل هّمام
 إدارة المشاريع

  المجلس الوطني لشؤون اإلعاقة
  القاهرة

  202-01111303091 (M)+ ,(O) 24530091-202+هاتف: ال
  whammam@ncda.gov.eg البريد اإللكتروني:

  
  السيدة فاطمة العشري

  رة والهجرةاإلدارة العامة لبحوث األسة، عام ةمدير
  الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

 202402439300هاتف: ال
  200101102216100خليوي: ال

  fatma_elashry2005@yahoo.com :كترونيلاإلالبريد 
  

  السيد محمد شوقي محمد عبد اللطيف
  عالقات عامة

  لشئون اإلعاقةالمجلس القومي 
  القاهرة

  20100771998+هاتف: ال
  20224530081+فاكس: ال

  mshawkyvip@gmail.comالبريد اإللكتروني: 
  

  السيدة ايمان طه حسين محمد
  ةثالث ةحصائيإ

 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
  002024023031هاتف: ال
  00201116566090خليوي: ال

  emantargam@yahoo.com: كترونيلاإلالبريد 
  

  السيدة سهير محمد الهادي زيدان
  ةعام ةمدير

  اإلدارة العامة للبحوث والدراسات السكانية واالجتماعية
  الهيئة العامة للتخطيط العمراني 

  القاهرة
  201220631117+هاتف: ال
  

  ينالسيد حسين أبو الحسن حس
  منسق اإلعاقة ،يينر أخصائكبي

  الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
  002024024393هاتف: ال
  002001009191135خليوي: ال

  hussein_capmas@yahoo.com: كترونيلاإلالبريد 

  سعيد عبد العزيز شادي السيد سامح
  باحث

  مدير إدارة البحوث والدراسات السكانية واالجتماعية
  الهيئة العامة للتخطيط العمراني

  وزارة اإلسكان
  القاهرة

  201015321617 (M)+ ,(O) 22831982-2+هاتف: ال
  samehsaid2030@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

  
  المملكة المغربية

  
  السيدة زينب الوزاني التهامي

  مهندسة إحصائية
  قسم إحصاء السكان والحالة المدنية

  212610831391خليوي: ال
  z.elouazzanitouhami@hcp.maكتروني: لالبريد اإل

  
  السيد محمد بغدادي

  رئيس مصلحة التوجيه والدعم
  قسم الوقاية والولوجيات والمساعدة

  وض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقةمديرية النه
  ن والمساواة والتنمية االجتماعيةوزارة األسرة والتضام

  الرباط، المملكة المغربية
  simohammedbaghdadi@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

  
  الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

  
  السيد عليون حيدره

  مدير، مديرية األشخاص المعوقين
  وزارة الشؤون االجتماعية والطفولة واألسرة
  نواكشوط، الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

  alioune64@yahoo.frالبريد اإللكتروني: 
  

  الجمهورية اليمنية
 

  حمد العفيفيأالسيدة تهاني عزالدين 
  األدرية مبرمجاالطر والتقسيمات  مدير ادارة

  الجهاز المركزي لإلحصاء
  967250664هاتف: ال
  967772356014خليوي: ال

   tahanyalafifi78@gmail.com: اإللكترونيالبريد 
  

  السيدة ماجدة عبد المجيد هزاع عبد هللا
  مديرة معهد النور للمكفوفين

  وزارة الشؤون االجتماعية والعمل
  عدن

  +967-222064,+ 967-243453هاتف: ال
  +967-738788003+ 967-733065755: الخليوي

  mageda243453@gmail.comالبريد اإللكتروني: 
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  (تابع) الجمهورية اليمنية
  

  السيدة سميرة صالح حسين الجوزي
  في اإلدارة العامة لإلحصاءات السكانية والحيوية ةدارإ ةمدير

  الجهاز المركزي لإلحصاء
  967250664هاتف: ال
  967771686491خليوي: ال

  Sameerhcso2@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

  السيدة عزيزة نعمان
  مديرة العالقات العامة

  صندوق المعاقين
  صنعاء، الجمهورية اليمنية

  nohaazzi@hotmail.com البريد اإللكتروني:
  
  

  
  المنظمات المتخصصة التابعة لألمم المتحدة  -باء

 
  (WG) فريق واشنطن

  
  ميتشل إليوت ليوبالسيد 
  في الصحة ةباحث

المركز الوطني لإلحصاءات الصحية/فريق واشنطن 
  إلحصاءات اإلعاقة

  4248-458 301 1+ :هاتفال
  0417-316 202 1+خليوي: ال

  mloeb@cdc.gov: كترونيلاإلالبريد 
  

  (UNICEF) منظمة األمم المتحدة للطفولة
  

  رندة حمدي النوبانيالسيدة 
  متابعة وتقييم ةاختصاصي
  مم المتحدة للطفولةمنظمة األ

  انعمّ  األردن،مكتب 
  0096252245506هاتف: ال
  00962796827771خليوي: ال

  rnubani@unicef.org: كترونيلاإلالبريد 
  

  ASRO)-(UNFPA صندوق األمم المتحدة للسكان
  

  السيدة هال يوسف
  السكان والتنمية ةمستشار

  صندوق األمم المتحدة للسكان
  00201223259679خليوي: ال

  youssef@unfpa.orgالبريد اإللكتروني: 
  

  السيد عصام طه
  اختصاصي السكان والتنمية

  صندوق األمم المتحدة للسكان
  00201018358732خليوي: ال

  taha@unfpa.orgالبريد اإللكتروني: 

  (UNDP) برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 

  دينا طلعت رفاعيالسيدة 
  برامج، برامج التنمية المحلية والنوع االجتماعي ةمسؤول

  2578030600 ,25780304 ,25780302 202هاتف: ال
  01114754777 202خليوي: ال

  deena.refai@undp.org: كترونيلاإلالبريد 
  

  هبه محمد نبيل يونسالسيدة 
  برنامج النمو الشامل ةمنسق

  Ext. 832 0020225943هاتف: ال
  00201001894364خليوي: ال

  Heba.younes@undp.org: كترونيلاإلالبريد 
  

  (ILO) منظمة العمل الدولية
  

  فالنتينا ستوفسكاالسيدة 
  ىأول ةحصائيإ
  4122799643300هاتف: ال

 stoevska@ilo.org: كترونيلاإلالبريد 
  

  السيد بيتر فريملن
  مستشار
  القاهرة

  201150613978+هاتف: ال
  peter@desibility.orgالبريد اإللكتروني: 

  
  برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية

(UN-Habitat) 
  

  السيدة سهى فاروق
  مسؤولة برامج

 ألمم المتحدة للمستوطنات البشريةبرنامج ا
  المكتب اإلقليمي للدول العربية

  القاهرة
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  (UNESCO) منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
  

  السيدة دينا عادل سليم
  موظفة محلية، برنامج التعليم

  اليونسكو
  238268912/3/4/5-20+هاتف: ال

  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
  ةفني ةمسؤول

 قسم المعلومات واألدلة والبحوث
 لمكتب اإلقليمي لشرق المتوسطا

  منظمة الصحة العالمية
  القاهرة

  202 22765515+ ,(O) 22765019 202+هاتف: ال
+202 22765677 (O), +201000022260 (M) 

  Badra@who.intالبريد اإللكتروني: 
  

  
  المنظمات غير الحكومية  -جيم

  
  جامعة الدول العربية

  
 السيدة نصيحة أحمد عبدي

  االجتماعية التنمية والسياسات
  قسم قطاع الشؤون االجتماعية

  nasteexo21@hotmail.comالبريد اإللكتروني: 
  

  المستشار طارق النابلسيالسيد 
  مدير إدارة التنمية والسياسات االجتماعية

  المشرف على وحدة التنسيق والمتابعة
  االجتماعيمكتب رئيس القطاع 
  جامعة الدول العربية

  القاهرة، جمهورية مصر العربية
  +20237628031هاتف: ال
  +20225750511فاكس: ال

  tnnabulsi@gmail.comالبريد اإللكتروني: 
  badre.allali@las.int 
  

  (AITRS) المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية
  

  عيسى سليم المصاروهالسيد 
  خبير ديمغرافي

  المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية
  0096265549805هاتف: ال
  00962795644514خليوي: ال

  issa@aitrs.orgالبريد اإللكتروني: 

  األمانة البرلمانية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
 والشيخوخة النشطة

  
  السيد أليستير دي جايتانو

  منسق، مكتب قضايا اإلعاقة
  األمانة البرلمانية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

  والشيخوخة النشطة
  مالطا

  35679212121 (M) ,(O) 35625903659+هاتف: ال
  alistair-saviour.de-gaetano@gov.mtالبريد اإللكتروني: 

  alistairdegaetano@gmail.com  
  

  الهيئة العامة للتخطيط العمراني
  

  السيدة سهير محمد الهادي زيدان
  ةعام ةمدير

  اإلدارة العامة للبحوث والدراسات السكانية واالجتماعية
  للتخطيط العمراني الهيئة العامة

  القاهرة
  201220631117+هاتف: ال
  

  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:ال
  27921512-2+فاكس: ال

  samehsaid2030@gmail.comالبريد اإللكتروني: 
  



-20- 

  هيئات األشخاص ذوي اإلعاقة
  

 السيدة جهدة أبو خليل
  ةعام ةمدير

  المنظمة العربية لألشخاص ذوي اإلعاقة
  بيروت

  1738296 961+هاتف: ال
 jahdaak@yahoo.comالبريد اإللكتروني: 

  aopd@cyberia.net.lb  
  

  التحالف الدولي لإلعاقة
  

  السيدة أورسوليا بارثا
  كبيرة مستشاري

  التحالف الدولي لإلعاقة
  أمريكا، نيويورك

  1.718.644.4071+ ,(O) 1.718.644.4071+هاتف: ال
  obartha@ida-secretariat.orgالبريد اإللكتروني: 

 
  اتحاد مصر لجمعيات االشخاص ذوي اإلعاقة

  
  الدكتورة مرفت عبد الهادي السّمان

  مجلس إدارة ةرئيسوقليم العربي رئيس اإل ةنائب
 لعالمي لإلعاقةاالتحاد ا

  االشخاص ذوي اإلعاقة اتحاد مصر لجمعيات
  القاهرة

 + 201128222918+(M),  201007473613(O) هاتف:ال
  m_elsaman2013@yahoo.comالبريد اإللكتروني: 

  
  المجلس القومي لشئون اإلعاقة

  
  السيد محمد شوقي محمد عبد اللطيف

  عالقات عامة
  لشئون اإلعاقةالمجلس القومي 

  القاهرة
  20100771998+هاتف: ال
  20224530081+فاكس: ال

  mshawkyvip@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

  المنظمة العربية لألشخاص ذوي اإلعاقة
  

  السيد عمرو عباس
  عضو مجلس ادارة

  المنظمة العربية لألشخاص ذوي اإلعاقة
  القاهرة

  00201146161150هاتف: ال
  aabbas1968@hotmail.comالبريد اإللكتروني: 

 
 سكوا)اإل( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

  
 السيدة جيزيال نوك

 قسم التنمية االجتماعية الشاملة رئيسة
 شعبة التنمية االجتماعية

  961-1-978409ف: هاتال
 nauk@un.org: كترونيلاإلالبريد 

 
  السيدة ندى جعفر

  وحدة السياسات االحصائية والتنسيق ةرئيس
  شعبة االحصاء

  961-1-978344هاتف: ال
 jafarn@un.orgلكتروني: اإلبريد ال
 

  زيتلر السيدة أنجيال
  مسؤولة مساعدة للشؤون االجتماعية

  شعبة التنمية االجتماعية
  961-1-978728هاتف: ال

  zettler@un.org:كترونيلاإلالبريد 
  

  السيدة دانا السوسي
  باحثة احصائية
  شعبة اإلحصاء

  961-1-978767هاتف: ال
  soussi@un.orgلكتروني: اإلبريد ال
  

  السيدة نادين الحالق
  مساعدة إدارية

  مكتب رئيس شعبة اإلحصاء
  961-1-978274هاتف: ال
  al-hallak@un.org: كترونيلاإلبريد ال
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  (**)يالثان المرفق

  قائمة المشاركين في مجموعة كازابالنكا

  
  المملكة األردنية الهاشمية

  
  لسيدة اقبال محمود ابراهيم عتوما
 تطوير استراتيجي ةئيخصاأ

  دائرة االحصاءات العامة
 وحدة التطوير والتخطيط االستراتيجي

  0797284924: خليويال
   ekbal.atoom@DOS.GOV.JO: كترونيلاإلالبريد 

    ekpalmahmoud@yahoo.com  
  

  البحرين
  

  السيد عمر عبد الرحيم الكوهجي
  اإلحصاءات الديمغرافية رئيس

 0097317878107الهاتف: 
  AlKoohigiar@iga.gov.bhالبريد اإللكتروني: 

  
  الجمهورية التونسية

  
  السيدة نادية طويهري

  مديرة االحصائيات الديمغرافية
  المعهد الوطني لإلحصاء

  21652851350هاتف: ال
  21652851350خليوي: ال

  touihri.nadia@ins.tn: كترونيلاإلالبريد 
  

  جمهورية السودان
  

  ماجدة محمد الجعلي حمدالسيدة 
  مدير قسم أهداف التنمية المستدامة ةمساعد/ةإحصائي

  الجهاز المركزي لإلحصاء
  0024983777255هاتف: ال
  00249992460363خليوي: ال
  goda.07@hotmail.com: كترونيلاإلبريد ال
  

  جمهورية العراق
  

  السيد سمير خضير هادي
  مدير إحصاءات السكان والقوى العاملة

  الجهاز المركزي لإلحصاء
  +964-7701293754خليوي: ال
  elhadisk@yahoo.comلكتروني: اإلبريد ال
  

  السيدة سندس جواد حسين
  حصائيين/قسم التحليل اإلحصائيإرئيس 

  الجهاز المركزي لإلحصاء
  +9647830616026خليوي: ال

  sundus_jh@yahoo.com: كترونيلاإلالبريد 
  

  مانسلطنة عُ 
  

  البلوشيالسيدة مياسة موسى 
  احصائية بقسم اإلعاقة والنوع االجتماعي

  المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
  96824243630الهاتف: 

  96896778879خليوي: ال
  malbulushi@ncsi.gov.om: كترونيلاإلالبريد 

  
  دولة فلسطين

  
  حمد الدبسأالسيد رامي 
  احصاءات الصحةمدير دائرة 

  مسؤول احصاءات اإلعاقة
  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

  0599385386) 970/972(خليوي: ال
  009702982700هاتف: ال

  rdibs@pcbs.gov.ps: كترونيلاإلالبريد 
  

  جمهورية مصر العربية
  

  السيدة ايمان طه حسين محمد
  ةلثثا ةاحصائي

 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
  002024023031هاتف: ال
   00201116566090خليوي: ال

  emantargam@yahoo.com: كترونيلاإلالبريد 
  

  المملكة المغربية
  

  السيدة زينب الوزاني التهامي
  مهندسة إحصائية

  والحالة المدنيةقسم إحصاء السكان 
  212610831391خليوي: ال

  z.elouazzanitouhami@hcp.maكتروني: لالبريد اإل
   

_________________  

 المرفق كما ورد من القسم المعني.*) صدر هذا *(  
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  الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
  

Mr. Alassane BA 
Statistics Directorate 

 22246940746+ هاتف:ال
 ba.dsds.ons@hotmail.comلكتروني: اإلبريد ال

  الجمهورية اليمنية
  

  السيدة تهاني عزالدين احمد العفيفي
  األدرية مبرمجاالطر والتقسيمات  ادارة ةمدير

  الجهاز المركزي لإلحصاء
  967250664هاتف: ال
  967772356014خليوي: ال

tahanyalafifi78@gmail.comكتروني: لالبريد اإل

 


