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اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

حول اإلحصاءات وجمع البیانات31المادة 

كي تتمكن من تتعھد الدول األطراف بجمع المعلومات المناسبة، بما في ذلك البیانات اإلحصائیة وبیانات البحوث، ل•
صیاغة وتنفیذ سیاسات إلنفاذ ھذه االتفاقیة؛

دة في تقییم مدى یجب تفصیل المعلومات التي یتم جمعھا وفقاً لھذه المادة، حسبما یكون مناسباً، واستخدامھا للمساع•
ن ممارسة تنفیذ الدول األطراف اللتزاماتھا بموجب ھذه االتفاقیة، إلى جانب تحدید وإزالة الحواجز التي تحول دو

األشخاص ذوي اإلعاقة لحقوقھم؛

.اإلعاقة وغیرھمعلى الدول األطراف أن تتحمل مسؤولیة نشر ھذه اإلحصاءات وضمان توفرھا لألشخاص ذوي•
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2030إعالن خطة التنمیة لعام 

48الفقرة 

یمكن لة جیدة موثوقة مفصوستكون ھنالك حاجة لوجود بیانات . یجري إعداد مؤشرات تعین على القیام بھذا العمل•
وھذه . ثنى منھا أحدال یُستوتكفل استفادة شاملة قیاس التقدم المحرز تساعد في في الوقت المناسب الحصول علیھا 

.البیانات أساسیة لعملیة اتخاذ القرارات

السن أو ینبغي تفصیل مؤشرات أھداف التنمیة المستدامة، حسبما یكون مناسباً، من حیث الدخل أو الجنس أو•
، االنتماء العرقي أو االثني أو الوضع من حیث الھجرة أو اإلعاقة أو الموقع الجغرافي أو غیرھا من الخصائص

.  وفقاً للمبادئ األساسیة لإلحصاءات الرسمیة
).68/261قرار الجمعیة العامة (

�جب اتباع 
التصن�فات 
والمعاي�ي 
ي 

الدول�ة �ف
تع��ف 

ات المتغ�ي



ما ھي أعلى شھادة حصلت : "طرح السؤال التالي
"علیھا؟

تعلیم الطفولة المبكّرة رصفإسكدمستوى 
التعلیم االبتدائي 1إسكدمستوى 
)لىالمرحلة األو(التعلیم الثانوي  2إسكدمستوى 
) انیةالمرحلة الث(التعلیم الثانوي  3إسكدمستوى 

لعاليالتعلیم ما بعد الثانوي غیر ا 4إسكدمستوى 
التعلیم العالي قصیر األمد 5إسكدمستوى 

دلھامستوى البكالوریوس أو ما یعا 6إسكدمستوى 
امستوى الماجستیر أو ما یعادلھ 7إسكدمستوى 
مستوى الدكتوراه أو ما یعادلھا 8إسكدمستوى 

التصنیف الدولي الموّحد للتعلیم

د مست��ات التحص�ل التعل��ي لن تتما�ش مع مست��ات إسك
)2011إسكد(

Presenter
Presentation Notes
Somalia LFS 2019• مستوى إسكد صفر: لا معايير لمدة الدراسة، ولكن لغرض تضمينه على البرنامج أن ينطوي على ما يوازي ساعتين في اليوم على الأقل و 100 يوم في السنة من الأنشطة التعليمية؛• إسكد 1: تتراوح المدة في العادة بين 4 و 7 سنوات. وتبلغ مدة الدراسة الأكثر شيوعا 6 سنوات؛• إسكد 2: تتراوح المدة في العادة بين 2 و 5 سنوات. وتبلغ مدة الدراسة الأكثر شيوعا 3 سنوات؛• إسكد 3: تتراوح المدة في العادة بين 2 و 5 سنوات. وتبلغ مدة الدراسة الأكثر شيوعا 3 سنوات؛• إسكد 4: تتراوح المدة في العادة بين 6 أشهر وسنتين أو 3 سنوات؛• إسكد 5: تتراوح المدة الدراسة في العادة بين 2 و 3 سنوات؛• إسكد 6: تتراوح مدة برامج مستوى البكالوريوس أو ما يعادلها في العادة بين 3 و 4 سنوات أو أكثر عندما تلي مستوى إسكد 3 مباشرة، أو من سنة الى سنتين عندما تلي برنامجا آخر لمستوى إسكد 6؛• إسكد 7: تتراوح مدة برامج مستوى الماجستير أو ما يعادلها في العادة بين 1 و 4 سنوات عندما تلي مستوى إسكد 6، أو من 5 الى 7 سنوات عندما تلي مستوى إسكد 3 مباشرة.• إسكد 8: تبلغ المدة 3 سنوات على الأقل.للمزيد من المعلومات: http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-ar.pdf



:  الخطوة االو�
اخت�ار البلد

:الخطوة الثان�ة
ي اخت�ار االستب�ان الو 

طين

:الخطوة الثالثة
الحصول ع� مست��ات

فة التعل�م الوطن�ة مصن
حسب مست��ات إسكد 

كو استبیانات معھد الیونس
لإلحصاء حسب البلد

http://uis.unesco.org/en/uis-
questionnaires

http://uis.unesco.org/en/uis-questionnaires


مستويات العمل
موظف

صاحب العمل 
یعمل لحسابھ الخاص

عامل مساھم في األسرة
عاطل یبحث عن عمل، سبق لھ العمل

عاطل یبحث عن عمل، لم یسبق لھ العمل
متفرغ لألعمال المنزلیة

لھ ایراد وال یعمل
طالب
أخرى

التصنیف الدولي الموّحد للعمل

ناشطین 
ً اقتصادی ا

غیر 
ناشطین 
ً اقتصادی ا

مست��ات 
العمل لن 

تتما�ش مع 
التصن�ف 

د الدو�ي الموّح 
للعمل

(ICSE-93)

 ً الناشطین وغیر الناشطین اقتصادیا
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Presentation Notes
Egypt VAW 2019يجب اتباع التصنيفات الدولية في تعريف متغيرات العمل 



الحالة العملیة
صاحب عمل یوظف-1
صاحب عمل ال یوظف   -2
مشتغل بأجر -3
مشتغل بدون أجر   -4
متعطل سبق لھ العمل -5
متعطل لم یسبق لھ العمل -6
طالب-7
متفرغة ألعمال المنزل-8
متقاعد       -9

عاجز-10
)  توضح(أخرى -11

 ً غیر الناشطین اقتصادیا

تقدم في \عاجز " (إعاقة"ال یجوز إضافة سبب 
ضمن الحالة العملیة" مرض\السن 



أداة مؤشرات أھداف التنمیة المستدامة

بوابة أھداف التنمیة المستدامة

http://arabsdggateway.unescwa.org/

Presenter
Presentation Notes
Arab SDG Gatewayبوابة أهداف التنمية المستدامةSDG Data Collection Toolأداة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة

http://arabsdggateway.unescwa.org/




)6.1.1المؤ�ش (الوصول الى میاه الشرب
ھل یمكنني رؤیة مصدر میاه 

الشرب ألفراد أسرتك كي 
أفحص جودة المیاه؟

ھل عانت أسرتك الشھر الماضي 
من أي نقص في كمیات میاه 

الشرب االلزمة؟

كم الوقت المستغرق 
لجلب المیاه ذھاباً 

وإیاباً؟

من أین تجلبون تلك 
المیاه؟

ما مصدر المیاه الرئیسي الذي 
یستخدمھ أفراد أسرتك لألغراض
األخرى كالطھي وغسل الیدین؟

ذي ما المصدر الرئیسي لماء الشرب ال
یستخدمھ أفراد أسرتك؟

شفة عدد بكتیریا إي كوالي المكت
ر میلي لیت100في عینة حجمھا 

فحص میاه المصدر

عم، مرة واحدة على األقلن•
، كانت دائماً كافیةال•
ال أعرف•

یقوم أفراد ال•
اهاألسرة بجلب المی

عدد الدقائق•
ال أعرف•

من منزلنا•
من فناء •

أرضنا/منزلنا
من مكان آخر•

یاه منقولة باألنابیب م
إلى المنزل •
ء إلى المجمع السكني أو الفنا•

المحیط
إلى الجیران •
صنبور أو مأخذ میاه عام•
بئر إرتوازي أو مبطن•

آبار محفورة 
بئر مغطى •
بئر مكشوف •

ینابیع 
نبع مغطى •
نبع مكشوف •
تجمیع میاه األمطار •

توزیع المیاه 
بالصھاریج•
بخزان صغیر أو برمیل على•

عجالت
أكشاك بیع المیاه•

میاه معبأة 
في قواریر•
في أكیاس •

أنھار، جداول، سدود، (میاه سطحیة 
)يبحیرات، برك، قنوات، قنوات ر

)یرجى التحدید(مصادر أخرى 

یاه منقولة باألنابیب م
إلى المنزل •
إلى المجمع السكني أو الفناء •

المحیط
إلى الجیران •
صنبور أو مأخذ میاه عام•
بئر إرتوازي أو مبطن•

آبار محفورة 
بئر مغطى •
بئر مكشوف •

ینابیع 
نبع مغطى •
نبع مكشوف •
تجمیع میاه األمطار •

توزیع المیاه 
بالصھاریج•
بخزان صغیر أو برمیل على •

عجالت
أكشاك بیع المیاه•

میاه معبأة 
في قواریر•
في أكیاس •

أنھار، جداول، سدود، (میاه سطحیة 
)بحیرات، برك، قنوات، قنوات ري

)یرجى التحدید(مصادر أخرى 
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Presentation Notes
JMP-2018-core-questions-for-household-surveys (8).pdfDefinition: Proportion of population using safely managed drinking water services is currently being measured by the proportion of population using an improved basic drinking water source which is located on premises, available when needed and free of faecal (and priority chemical) contamination. Improved sources of drinking water• Piped into dwelling: also called a ‘household connection’, is a piped water supply connected with in-house plumbing to one or more taps (for example in the kitchen or bathroom).• Piped into compound, yard or plot: also called a ‘yard tap’, is a piped water supply connected to a tap in the compound, yard or plot outside the house.• Piped to neighbour: refers to a household obtaining drinking water from a neighbour’s piped water supply (household connection or yard tap).• Public tap or standpipe: also known as a public fountain, is a public water point from which people can collect water.• Borehole or tubewell: is a deep hole that has been driven, bored or drilled, in order to reach groundwater. Boreholes/tubewells are constructed with casing, or pipes, which prevent the small diameter holefrom caving in and protect the water source from infiltration by run-off water. Water is delivered through a pump which may be powered by human, animal, wind, electric, diesel or solar means.• Protected well: is a dug well that is protected from runoff water by a well lining or casing that is raised above ground level to form a headwall and an apron that diverts spilled water away from the well. A protected well is also covered so that contaminated materials (including bird droppings and small animals) cannot enter the well. Water is delivered through a pump or manual lifting device.• Protected spring: is a natural spring protected by a “spring box”, made of brick, masonry, or concrete, that is built around the spring so that water flows directly out of the box into a pipe or cistern, without being exposed to runoff or other sources of contamination.• Rainwater collection: refers to a system whereby rain is collected or harvested from large surfaces (by roof or ground catchment) and stored in a container, tank or cistern until used.• Tanker-truck: refers to water sold or distributed by a provider who transports large quantities of water into a community using a motorized truck with a tank.• Cart with small tank/drum: refers to water sold or distributed by a provider who transports a tank or drum with small quantities of water into a community using donkey carts, small motorized vehicles and other means.• Water kiosk: refers to a water point from which water is sold in small quantities. Households typically bring their own containers to be filled.• Bottled water: is sold by commercial providers in small or large bottles or refillable containers. This does not include water from other sources stored in plastic bottles.• Sachet water: is similar to bottled water but is packaged in a plastic bag rather than a bottle.MICSWQ17. What source was this water collected from?  Piped water -Piped into dwelling-Piped to yard or plot-Piped to neighbour-Publictap/standpipeTubewell/boreholeDug well -Protected well -Unprotected well Spring -Protected spring-Unprotected springProtected rain RainwaterTanker-truckCart with small tankWater kioskSurface water (river, dam, lake, pond, stream, canal, irrigation channel)Packaged water-Bottled water (big or small)-Desalinized & sterilized waterOther



الوصول الى خدمات الصرف الصحي
)6.2.1المؤ�ش (

ھل قام مزود خدمة بترحیلھا؟ عند إفراغ المرفق آخر مرة، 
؟الفضالتإلى أین تم ترحیل 

ھل سبق إفراغ حفرة 
الصرف أو خزان الصرف 
الصحي الخاص بأسرتك؟

أین یقع مرفق الصرف 
الصحي؟

ھل تتشارك ھذا المرفق مع آخرین
لیسوا من أفراد أسرتك؟

ما نوع المرحاض الذي یستخدمھ 
أفراد أسرتك عادة؟

امت األسر بإفراغھاق
في حفرة مغطاة•
ي حفرة مكشوفة أو أرضف•

مفتوحة أو مسطح مائي أو 
مكان آخر

)یرجى التحدید(مكان آخر•
أعرف إلى أینال•

ام مزود خدمة بترحیلھاق•
لى محطة معالجةا•
إلى حفرة مغطاة•
أعرف إلى أینال•

عم، تم إفراغھن•
داً ، لم یتم إفراغھ أبال•
أعرفال•

في منزلنا•
في فناء •

أرضنا/منزلنا
في مكان آخر•

نعم•
ال•

یدوي /طف آليش
إلى شبكة مجاریر •
إلى خزان صرف صحي •
إلى حفرة صرف •
إلى مصرف مفتوح •
أعرف ال•

حفر صرف جافة
طة الحفرة صرف مزودة بب•
حفرة صرف دون •

حفرة مفتوحة/طةالب
مراحیض سمادیة 

طة  الحفرة مزدوجة مزودة بب•
طة الحفرة مزدوجة دون ب•
مرحاض سمادي آخر •

دلو 
صرف صحي باستخدام حاویات 

مرحاض معلق 
قضاء الحاجة في/ یوجد مرفقال

غابة أو حقل 
)یرجى التحدید(أخرى 
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Presentation Notes
JMP-2018-core-questions-for-household-surveys (8).pdfDefinition: The Proportion of population using safely managed sanitation services, including a hand-washing facility with soap and water is currently being measured by the proportion of the population using a basic sanitation facility which is not shared with other households and where excreta is safely disposed in situ or treated off-site. Improved sanitation facilities• Flush/pour-flush toilet: a flush toilet has a cistern or holding tank to store water for flushing and has a water seal (which is a U-shaped pipe below the seat or squatting pan) to prevent the passage of flies andodours. A pour-flush toilet also has a water seal but has no cistern and water is poured by hand for flushing.• Flush to piped sewer system: is a toilet that flushes excreta to a system of sewer pipes, also called sewerage, which is designed to collect human excreta (faeces and urine) and wastewater and remove them from the household environment.• Flush to septic tank: is a toilet that flushes excreta to a water-tight container, normally buried underground away from the dwelling, designed to separate liquids from solids which are then allowed to settle and decompose.• Flush to pit latrine: is a toilet that flushes excreta to a covered pit which retains solids. The base and sides of latrine pits may be permeable to allow liquids to percolate into the soil.• Pit latrine with slab: is a dry sanitation system that collects excreta in a pit in the ground. The pit is covered by a squatting ‘slab’ or platform that is constructed from materials that are durable and easy to clean. The ‘slab’ has a small drop hole, or is fitted with a seat, allowing excreta to be deposited directly into the pit.• Composting toilet: is a dry toilet into which carbon-rich material (vegetable wastes, straw, grass, sawdust, ash) is added to the excreta and special conditions maintained to produce inoffensive compost. A composting latrine may or may not have a urine separation device.• Twin pit latrine with slab: refers to a system where households use a second pit when the first one fills up and is designed to ensure that excreta are treated in situ for a sufficient amount of timebefore the wastes are evacuated safely. Twin pit latrines can be dry (double VIP, fossa alterna) or wet (offset pits connected to pour flush toilets).• Container based sanitation: refers to a system where toilets collect excreta directly in sealable, removable containers (also called cartridges) which are regularly collected by commercial service providers anddelivered to treatment.Flush/pour flush to don’t know where: indicates that the household uses an improved sanitation facility, but does not know whether it flushes to a sewer, septic tank or pit latrine.MICSWS8. WHAT KIND OF TOILET FACILITY DO MEMBERS OF YOUR HOUSEHOLD USUALLYUSE?Flush/ Pour flush- Flush to piped sewer system- Flush to septic tank- Flush to pit- Flush to somewhere else- Flush to unknown place/ not sure/ DK wherePit latrine- Ventilated Improved Pit latrine (VIP)- Pit latrine with slab- Pit latrine without slab/ Open pitComposting toiletBucketNo facility, bush, field   WS9. Do you share this facility with others who are not members of your household?  - Yes- No 



الوصول الى وسائل النقل العام
)11.2.1المؤشر (

ل إلى عندما یمكن الوصووسائل النقل العام مناسبًا یعتبر الوصول إلى 
من نقطة مرجعیة مثل كیلومتر 0.5مسافة محطة معترف بھا رسمیًا على 

.المنزل أو المدرسة أو مكان العمل أو السوق ، إلخ

:تشمل المعاییر اإلضافیة لتحدید وسائل النقل العام المالئمة ما یلي

بما یمكن الوصول إلى وسائل النقل العام لجمیع االشخاص ذوي اإلعاقة ،
، أو سمعي/أو نظري و/في ذلك أولئك الذین یعانون من ضعف جسدي و

ن باإلضافة إلى ذوي اإلعاقات المؤقتة وكبار السن واألطفال وغیرھم م
.األشخاص الذین یعانون من حاالت ضعف

وسائل النقل العام مع الخدمة المتكررة خالل أوقات السفر.
تمثل التوقفات بیئة آمنة ومریحة.

Presenter
Presentation Notes
Definition: This indicator will be monitored by the proportion of the population that has convenient access to public transport. The access to public transport is considered convenient when a stop is accessible within a walking distance along the street network of 500 m from a reference point such as a home, school, work place, market, etc. to a low-capacity public transport system (e.g. bus, Bus Rapid Transit) and/or 1 km to a high-capacity system (e.g. rail, metro, ferry). Additional criteria for defining public transport that is convenient include: Public transport accessible to all special-needs customers, including those who are physically, visually, and/or hearing-impaired, as well as those with temporary disabilities, the elderly, children and other people in vulnerable situations. b. Public transport with frequent service during peak travel times c. Stops present a safe and comfortable station environment



: ط�ح السؤال التا�ي 
نت هل استخدمت " ن أي مكامن اإلن�ت

ي 
"؟األشهر الثالثة الماض�ة�ف

نعم

ال

ي األشهر الثالثة الماض(�جب تحد�د المدة الزمن�ة 
)  �ة�ن

"من أي مكان"و�ضافة 

األفراد الذین استخدموا اإلنترنت
 من أي مكان
في األشھر الثالثة الماضیة

االنترنت
)17.8.1المؤشر (

مثال غیر صحیحمثال صحیح 

ال �جب ط�ح سؤال 
ات اخ نت مع متغ�ي رىاالن�ت

Presenter
Presentation Notes
شبكة كمبيوتر عامة عالمية. يوفر الوصول إلى عدد من خدمات الاتصال بغض النظر عن الجهاز المستخدمشبكة الويب العالميةالبريد الإلكترونيالأخبارالترفيهملفات البياناتيمكن الوصول عبر شبكة ثابتة أو متنقلة.



ي (�جب تحد�د المدة الزمن�ة 
�ن

)األشهر الثالثة الماض�ة

ال �جب ط�ح سؤال الهاتف 
ات اخرى المحمول مع متغ�ي

الھاتف الخلیوي
)۱-ب-٥المؤشر (

هل استخدمت : "ط�ح السؤال التا�ي 
ي األشهر الثالثة الهاتف المحمول 
�ن

"؟الماض�ة

نعم

ال

مثال غیر صحیح

Presenter
Presentation Notes
هاتفاً خلوياً محمولاً:يملكه الفرد أو يزوّد بها الموظفون للاستخدام الشخصي وليس بالضرورة مسجّل باسمه/اسمها.الشريحة:شريحة اشتراك واحدة على الأقل مع الهاتف الخلوي.شريحة ناشطة (الأشهر 3 الماضية).مسجّلة في خدمة اشتراك خلوية باستخدام التكنولوجيا الخلوية.يتم استثناء الأفراد الذين يملكون شريحة اشتراك إنما لا يملكون جهازاً محمولاً.



)5.6.1المؤشر (

العالقات 
الجنسیة

استخدام 
وسائل منع 

الحمل
الرعایة المتعلقة 
ةبالصحة اإلنجابی

مع ھل یمكنك رفض العالقة الجنسیة
أو شریكك إذا ما كنت ال /زوجك

ترغبین بذلك؟

ائل من في العادة یتّخذ  بشأن استخدام وس
منع الحمل أم ال؟

من في العادة یتّخذ القرارات الخاصة
بالرعایة بصحتك الشخصیة؟

نعم•
ال•
ال تعرف/ لست متأكدة•

المبحوثة بشكل أساسي•
الزوج أو الشریك بشكل أساسي•
قرار مشترك•
أخرى، تذكر •

أنتِ •
شریككِ /زوجكِ •
شریكِك معاً /أنِت وزوجكِ •
شخص أخر•

في حال عدم توفر أحدى األسئلة الثالث5.6.1وال یمكن احتساب المؤشر 
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استعمال التبغ
)۱-أ-۳المؤشر (
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مثال غیر صحیح مثال صحیح
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People living with disabilities smoke and use tobacco more than people without disabilities. The tobacco industry targets people living with disabilities to get them addicted to smoking cigarettes or using other tobacco products. It can be hard to get the right kind of help to quit tobacco. Bahrain Health Survey 2017
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