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 مقترح تشكيل مجموعة كازابالنكا إلحصاءات االعاقة في الدول العربية

 مقدمة

تعرض األشخاص ذوو اإلعاقة كل يوم للتمييز ولعوائق تقيد مشاركتهم في المجتمع على قدم المساواة ي 
وفي العيش المستقل في  التوظيف،في نظام التعليم العام، وفي  االندماجمع غيرهم. وهم يُحرمون من حقوقهم في 

رياضية والثقافية، وفي التمتع بالحماية المجتمع، وفي حرية التنقل، وفي التصويت، وفي المشاركة في األنشطة ال
االجتماعية، وفي الوصول إلى العدالة، وفي اختيار العالج الطبي، وفي الدخول بحرية في التزامات قانونية مثل 

 .كثيراً ما يكونون مهمشين ويعيشون في فقر مدقعو .شراء وبيع الممتلكات

اإلنسان، والمنصوص عليها في اإلعالن العالمي لحقوق والحماية المكفولة في المعاهدات األخرى لحقوق  
إلى حد بعيد، وكثيراً ‘ غير منظورين’اإلنسان، ينبغي أن تسري على الجميع. بيد أن األشخاص ذوي اإلعاقة ظلوا 

 .1تهميشهم في النقاش المتعلق بالحقوق وال يتمكنون من التمتع بكامل مجموعة حقوق اإلنسان يجريما 

حيث  شاملة ال يُستثنى منها أحد" تكفل استفادة" 2030عام  مةاالتنمية المستد تعهدت خطة وفي هذا الصدد 
إذا كنا نريد ضمان مجتمع شامل تماماً للجميع،" هذا ما جاء به فريق حقوق االنسان في استثناء أحد ينبغي عدم 

عضاء في األمم المتحدة على اإلدماج األمم المتحدة في البيان، الذي حث فيه المفاوضين الدوليين وجميع الدول األ
 .2المحكم لحقوق اإلنسان الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة في إطار التنمية الجديد

أن ال بد ، األشخاص ذوي اإلعاقة، بوصفهم افراد في المجتمعات مستفيدين وفاعلين على السواءان  
أن يشحنوا عملية بناء المجتمعات القادرة على من سرعة تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وهم ايضا يستفيدوا 

استيعاب الجميع والصمود بوجه العوائق، بما في ذلك سياق الحد من مخاطر الكوارث وتعزيز العمل اإلنساني 
والتنمية الحضرية. ويتعين على الحكومات والداعمين لألشخاص ذوي اإلعاقة والمنظمات الممثلة لهم والمؤسسات 

 .اع الخاص أن يعملوا كفريق واحد بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامةاألكاديمية والقط

عدم تهميشهم، واالفراد ذوي االعاقة بالشكل الصحيح  وإدماجان العمل على تحقيق االهداف المرجو  
شاملة وذات جودة عالية تعتمد على التوصيات الدولية في هذا الخصوص، تشمل توفر بيانات  باألساس يتطلب

مجملها اعدادهم وخصائصهم االجتماعية واالقتصادية وتوزيعهم الجغرافية ودورهم في المجتمع وحتى في 
احتياجاتهم، وذلك لوضعها امام صناع القرار وراسمي السياسات لتمكينهم من اعداد الخطط المناسبة لعملية 

  االدماج والشمول وعدم التهميش.

بل ان الدول العربية تبنت  ، الد ذوي االعاقة في الدول العربيةالرئيسية إلدماج االفرا المبادئال تختلف  
خالل مؤتمر قمة األمم المتحدة للتنمية الذي عقد في مقر االمم  2030لعام  التنمية المستدامة اهدافهي ايضا 

في . ومع ان بعض الدول العربية قد احرزت تقدما كبيرا 2015أيلول/ سبتمبر  25المتحدة في نيويورك بتاريخ 
من أهداف التنمية المستدامة الذي يدعو  17عملية جمع ونشر البيانات الخاصة باإلعاقة بما يتماشى مع االهداف 

، بيد ان مصادر هذه البيانات قد ال تخلوا 3الستخدام بيانات عالية الجودة وحسنة التوقيت لضمان الرصد والمسائلة
بيق السليم لنهج فريق واشنطن. ثم إن البيانات المنبثقة من من بعض القيود مثل التباين في التعاريف وفي التط

المسوح قد يكون فيها هامش كبير للخطأ، الن ّ تصميم العينات قد ال يشمل الفئات السكانية الفرعية الصغيرة 
والتي تتضمن االشخاص ذوي االعاقة. ناهيك على ان دول عربية اخرى ال تتوفر لديها بيانات حول االشخاص 
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العاقة طبقا للتوصيات الدولية او قد تتوفر لديها بيانات حول االعاقة ال تتناسب مع التوصيات الدولية ذوي ا
 .2030المجال لقياس التقدم المحرز على خطة عام  ألتاحت

نظمتها اللجنة خالل ورشة عمل جاءت فكرة انشاء مجموعة تعنى بإحصاءات االعاقة في الدول العربية  
عقدت  "تحسين إحصاءات اإلعاقة في الدول العربيةاعية لغرب اسيا )االسكوا( بعنوان "االقتصادية واالجتم

بهدف تطوير وتحسين اإلحصاءات  في الدار البيضاء )كازابالنكا( في المغرب 2017نيسان/ابريل  17بتاريخ 
 المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة على الصعيد العربي.

 مجموعة كازابالنكا

االعاقة في الدول العربية تتألف من ممثلين للمكاتب والهيئات اإلحصائية  بإحصاءاتهي مجموعة تعنى  
والوكاالت الدولية واألممية ومجموعة من الخبراء ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة الوطنية في الدول العربية 

  في المنطقة العربية.هدف تطوير وتحسين اإلحصاءات المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة ب

تطوير وتحسين اإلحصاءات المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة في المنطقة  دف المجموعة العام:ه 
 العربية.

 االهداف الفرعية: 

ادرها مواكبة التطور الدولي على احصاءات االعاقة وعكس ذلك على طرق جمع البيانات من مص )أ( 
 ؛المختلفة في الدول العربية

 ؛حصاءات االعاقة في الدول العربيةملين في مجال اتعزيز القدرات االحصائية للعا )ب( 

نات الخاصة باألشخاص تقديم المساعدة والمشورة للدول العربية في مجال قياس وجمع ونشر البيا )ج( 
 اإلعاقة؛ذوي 

حث ومساعدة المكاتب والهيئات االحصائية في الدول العربية على استخدام طرق قياس االعاقة  )د( 
 اإلعاقة؛وصيات مجموعة واشنطن حول حسب ت

لجمع بيانات حول االشخاص ذوي االعاقة في الدول االدوات الالزمة وتطوير العمل على اعداد  )ه( 
 العربية بما يتيح المجال إلجراء المقارنات الدولية.

 عضوية المجموعة: 

جتماعية لغرب اسيا واالتعتبر مجموعة كازابالنكا مجموعة منبثقة عن اللجنة االقتصادية  )أ( 
 ؛)االسكوا(

 ؛في الدول العربيةبشكل اساسي تضم المجموعة ممثلين عن المكاتب والهيئات اإلحصائية الوطنية  )ب( 

ً أكما تضم  )ج(  ممثلين عن الوكاالت الدولية واألممية ومجموعة من الخبراء ومنظمات األشخاص  يضا
 ذوي اإلعاقة.
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 هيكلية المجموعة: 

عن المكاتب االحصائية في الدول العربية  وخمسة ممثلينالهيئة العليا: تضم ممثلين عن االسكوا  )أ( 
ممن تنطبق عليهم شروط الخبرات والمؤهالت المناسبة لتحقيق االهداف الرئيسية والفرعية للمجموعة، حيث يتم 

 ؛ضمن اجتماع سنوي للهيئة اختيارهم سنويا

عن كل من المكاتب االحصائية في الدول العربية والوكاالت الدولية اللجنة الفرعية: تضم ممثل  )ب( 
 واألممية ومجموعة من الخبراء ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة.

مجموعة واشنطن حول احصاءات االعاقة )والذي يعقد سنويا في تجتمع الهيئة العليا سنويا بعيد اجتماع  
وصيات مجموعة واشنطن ورسم خطة سنوية لتطوير شهر تشرين الثاني/نوفمبر(، وذلك بهدف مناقشة ت

 احصاءات االعاقة في الدول العربية.

 .حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة -فوضيّة األمم المتّحدة السامية لحقوق اإلنسانم 1

تجاهلها في خطة التنمية، خبيرات في حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ال يمكن  -فوضيّة األمم المتّحدة السامية لحقوق اإلنسانم 2
 .األمم المتحدة

 .2018اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب اسيا )االسكوا(. االعاقة في المنطقة العربية  3

                                                


