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برنامج إحصاءات اإلعاقة في االسكوا 
2016 - 2018   



يهدف برنامج إحصاءات اإلعاقة إلى تحسين جمع 
ها البيانات المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة وتحليل

لدان وتوافرها عن طريق تحسين القدرة اإلحصائية للب
األعضاء على جمع بيانات قابلة للمقارنة وجمعها 

ونشرها من خالل تطوير المنهجيات والمعايير 
والتصانيف، باإلضافة إلى تنظيم حلقات عمل 

.واجتماعات للخبراء

أهداف برنامج إحصاءات اإلعاقة



الموقع االلكتروني
لبرنامج إحصاءات اإلعاقة 

https://www.unescwa.org/our-work/disability-statistics



أهمية قياس االعاقة



وضع برامج : توفير الخدمات) أ(
ييم وسياسات محددة لتقديم الخدمات وتق

.هذه البرامج والخدمات

مراقبة مستوى األداء الوظيفي ) ب(
المؤشر الذي يميز وضع : للسكان

.السكان في المجتمع

م عدم لتقيي: تقييم تكافؤ الفرص) ج(
التحيز في القوانين والسياسات

ةالغرض من قياس االعاق

 الهدف المشترك هو تعزيز
مشاركة األشخاص ذوي 
اإلعاقة في جميع جوانب 
الحياة لتجنب االختالل 
يع الوظيفي وعواقبه، وتشج

مستويات أمثل من األداء 
وتكافؤ الفرص  في 

.المشاركة



مدى انتشار اإلعاقة بين السكان؟ \ما عدد األشخاص ذوي اإلعاقة 

:قبل اإلجابة على هذا السؤال، يجب اتخاذ قرار حول

تعريف•
قياس•
ما هي طرق القياس المستخدمة•

سياسات مستندة على األدلة



ما هي أنواع اإلعاقة التي يعاني منها األشخاص من السكان ، •
وما مدى تكرار كل نوع؟

كيف يختلف تواتر أو انتشار اإلعاقة حسب الفئة العمرية •
والجنس والمنطقة الجغرافية؟

ى كم عدد األشخاص ذوي اإلعاقة الذين ال يستطيعون الوصول إل•
األجهزة أو األدوات المساعدة الخاصة التي يحتاجونها؟

ي ما هي النسبة المئوية لألطفال ذوي اإلعاقة في سن الدراسة ف•
رسة؟المد



ديا، ما النسبة المئوية لألشخاص ذوي اإلعاقة الناشطين اقتصا•
وكيف يقارن ذلك مع النسبة المئوية للبالغين اآلخرين؟

كم من األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يتلقون خدمات اجتماعية •
يحتاجون إلى رعاية بدوام كامل من أحد أفراد األسرة أو شخص 

آخر؟
ذا هل يمكن لألشخاص ذوي اإلعاقة استخدام وسائل النقل العام؟ إ•

لم يكن كذلك، فما هي األسباب التي ال يمكنهم استخدامها؟



عدم وجود بيانات موثوقة 
ي وإحصاءات قابلة للمقارنة ه

التحديات في  \من عقبات
إدماج اإلعاقة في التنمية

تعزيز السياسات•
ةاتخاذ قرارات قائمة على األدل•
الرصد الفعال•



االتفاقيات الدولية



األشخاص ذوي اإلعاقة تشمل أولئك الذين 
ية لديهم إعاقات بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حس
ز طويلة األجل في التعامل مع مختلف الحواج

ي قد تعوق المشاركة بصورة كاملة وفعالة ف
.  المجتمع على قدم المساواة مع اآلخرين

، اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة)1(المادة 

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
)1(المادة 



2030أجندة التنمية المستدامة 



نمية وينبغي تصنيف مؤشرات أهداف الت
خل المستدامة ، عند االقتضاء، حسب الد

أو الجنس أو السن أو العرق أو الهجرة، 
ها ، والموقع الجغرافي، أو غيرواإلعاقة 

ية من الخصائص، وفقا للمبادئ األساس
قرار الجمعية (لإلحصاءات الرسمية 

). 68/261العامة 



أنشطة البرنامج 



1

2

3

االهداف

تقييم مدى توافر وجودة إحصاءات اإلعاقة في المنطقة

القائمة  تحسين التوصيات والمبادئ التوجيهية
من خالل الخبرات الوطنية

 رفع قدرات البلدان األعضاء على جمع بيانات
اقةدقيقة وقابلة للمقارنة حول األشخاص ذوي اإلع



إحصاءات اإلعاقة باألرقام•
دليل تحسين إحصاءات اإلعاقة•
قاعدة بيانات إحصاءات اإلعاقة•
الرصد\ليلدليل البيانات الوصفية واستخراج البيانات ألغراض التح•

I النشاط

II النشاط

III النشاط

جمع البيانات الوطنية من خالل استبيان•
)14( 2017مارس / اذار –) 23( 2016يونيو / حزيران •
) 27( 2018-2017ديسمبر /كانون األول•

•ESCWA/UNSD EGM  2016عمان
2017مارس / فريق واشنطن اذار/ االسكوا•
•ESCWA EGM  2018سبتمبر / أيلول

األنشطة



النتائج

اءات تعزيز القدرات وزيادة عدد البلدان على إنتاج إحص
حول اإلعاقة متناسقة، وقابلة للمقارنة ودقيقة

I

II

III

لمقارنة مجموعة البيانات الوطنية واإلقليمية دقيقة وقابلة ل
وذات الصلة لصانعي السياسات

ات عام توصيات ومبادئ توجيهية للمسوح األسرية وتعداد
SDGs، ولرصد 2020



:بالتشاور مع الشركاء
اقة الشاملة لإلع-الشبكة العالمية لرصد وتقييم التنمية•

)MEDD(
في نيويورك)UNSD(مكتب اإلحصاء التابعة لألمم المتحدة •
فريق واشنطن•
شعبة التنمية االجتماعية في االسكوا•

:الموارد
مبادئ وتوصيات لتعدادات السكان والمساكن•
إطار أهداف التنمية المستدامة•

استبيان اإلسكوا لإلعاقة



التحقق من مجموعات 
البيانات الوطنية 

نشر وتجميع وحساب 
المؤشرات

نشر قواعد بيانات 
قةقابلة للمقارنة ومتس

2017نيسان  -2016أيلول 

2018أيار  -نيسان 

2018كانون األول –أيار 

السكانية–
التعليم–
التوظيف–
الدخل/ الفقر –
العنف–
الوصول الى–
الفوائد–

العناصر، العملية، الجدول الزمني 



TABLE 20 Population by disabily status who own mobile phones and using the 
internet

السكان الذين يملكون هاتف محمول ويستخدمون اإلنترنت حسب حالة اإلعاقة

Disability status Sex

Population who own 
mobile phones (SDG 5.b.1)

السكان الذين يملكون هاتف 
محمول 

Population using the 
internet (SDG 17.8.1)

السكان الذين يستخدمون اإلنترنت
الجنس حالة اإلعاقة

0‐14 15‐60 60+ 0‐14 15‐60 60+

Total Population
Female إناث

Maleمجموع السكان ذكور 
Total المجموع

With 
disabilities

Unable at all
Female إناث

ً ال يستطيع كلي ا

ذوو اإلعاقة

Male ذكور 
Total المجموع

With great 
difficulty

Female إناث
Maleصعوبة كبيرة ذكور 

Total المجموع
Total 

population 
with 

disability

Female إناث
مجموع السكان 
Maleذوو اإلعاقة   Yes 

severe yes ذكور 

Total المجموع

Some difficulty

Female إناث

Maleبعض الصعوبة Yes 
moderate ذكور 

Total المجموع

Without disabilities
Female إناث ليس لديهم إعاقة

Maleة no ذكور

ينطبق االستبيان لكل من طبق أسئلة فريق واشنطن كذلك للذين لم يطبقوا أسئلة فريق واشنطن 



ربيةتقييم القدرات اإلحصائية في الدول الع



اكمال الجداول•
دقة المجاميع والمجاميع الفرعية•
انتاج التصنيف•
التحقق من المجموعات السكانية الفرعية عبر •

المناطق
االتمامتقديم شرح مفصل مع تصحيحات للتصديق و•

مراجعة االستبيانات



:الوضع الحالي في الدول العربية
كاملة يمكن االعتماد عليهاعدم وجود بيانات–
عدم وجود مفاهيم وتعريفات منسقة–
عدم وجود منهجيات منسقة–
نقص المعلومات التي يجري نشرها–
ضعف توفير معلومات تفيد صانعي السياسات–

الوضع الحالي



12فريق واشنطن 

المصادر الوطنية

2015تعداد،  األردن
2014تعداد،  المغرب
2010تعداد،  ُعمان
2007تعداد،  فلسطين
2010تعداد،  قطر
2014تعداد،  تونس

2016مسح القوى العاملة،  مصر

2013مسح خارطة الفقر ووفيات األمهات،  العراق
2016المسح الديموغرافي،  المملكة العربية السعودية

2011المسح الوطني لميزانية األسرة،  لبنان
)أبو ظبي(اإلمارات العربية المتحدة  2014مسح القوى العاملة،

2014المسح الوطني لميزانية األسرة،  اليمن



 6غير فريق واشنطن 

المصادر الوطنية

البحرين  2010تعداد، 

2013تعداد،  موريتانيا

2008تعداد،  السودان

)الشارقة(اإلمارات العربية المتحدة    2015تعداد، 

2014المسح الوطني لصحة األسرة،  ليبيا

2007مسح لمحددات الدخل،  الجمهورية العربية السورية



التعداد العام للسكان والمساكن

البحرين
2010

االردن
2015

موريتانيا
2013

المغرب
2014

عمان
2010

فلسطين
2007

قطر
2010

السودان
2008

تونس
2014

86 71 86 71 86 86 71 71 86 السكانية

100 100 100 100 67 100 100 100 100 التعليم

100 20 80 80 80 80 80 80 80 التوظيف

0 0 0 0 0 0 0 0 0 الفقر

0 0 0 0 0 0 0 0 0 العنف

33 33 33 33 67 33 67 33 67
الوصول 

الى

0 100 0 0 0 100 0 0 100 الفوائد

تغطية المواضيع في استبيانات التعداد



االسرية المسوحات

مسح القوى العاملة

مسح خارطة 
الفقر ووفيات 

األمهات
المسح الوطني 
لصحة األسرة

المسح 
الديموغرافي

المسح الوطني
لميزانية األسرة

مصر
2016

اإلمارات العربية 
)أبو ظبي(المتحدة 

2014

العراق
2013

ليبيا
2014

المملكة العربية 
السعودية
2016

اليمن
2014

71 71 86 86 100 86 السكانية

100 100 100 67 100 100 التعليم

100 100 80 80 40 100 التوظيف

0 0 0 0 0 0 الفقر

0 0 0 0 0 0 العنف

33 0 33 33 67 33 الوصول الى

100 100 0 100 0 100 الفوائد

سريةتغطية المواضيع في االستبيانات األ



Completed and Corrected
Not Completed but available in national questionnaire
Semi Completed or not Correct to be corrected and completed
NA no question related in the national questionnaire

Tab 1 Tab 2
Tab 
3 Tab 4 Tab 5 Tab 6 Tab 7 Tab 8

Tab 
9

Tab 10.1 
10+

Tab 10.2 
15+

Tab 
11

Tab 
12

Tab 
13

Tab 
14

Tab 
15

Tab 
16

Tab 
17

Tab 
18

Tab 
19

Tab 
20

Tab 
21

Tab 
22

Tab 
23

Iraq I‐PMM 2013

Yemen HBS 2014

Palestine Census 2007

Jordan Census 2015

Mauritania Census 2013

Morocco Census 2014

Oman Census 2010

Qatar Census 2010

Bahrain Census 2010

Saudi ArabiaDHS 2016

Sudan Census 2008

Syria

Budget 
Survey 2007

Tunisia Census 2014

Libya
PAPFAM 
2014

Progress 23 sheets 
December 2016



Completed and Corrected
Not Completed but available in national questionnaire
Semi Completed or not Correct to be corrected and completed
NA no question related in the national questionnaire

Progress 14 sheets
July 2017



Completed and Corrected
Not Completed but available in national questionnaire
Semi Completed or not Correct to be corrected and completed
NA no question related in the national questionnaire

Progress 14 + 13 sheets 
July 2018



النتائج والتحديات



وكيل/ اإلبالغ الذاتي   -مقابلة •
مكان وضع أسئلة اإلعاقة في االستبيان•
حجم العينة وعملية سحب السكان المستهدفين•
التدريب•
ترجمة المصطلحات•

مستخلص نتائج التقييم

األنشطة اللوجستية



)المدة الزمنية(تعاريف مختلفة •
تحديد استخدام أسئلة األجهزة المساعدة•
الموصى بها  6استخدام جميع المجاالت •
المجاالت مقاسة حسب أشخاص أو حاالت•
الخلط بين المجاالت/ إساءة تفسير •
متكررة/ إضافة مجاالت جديدة •
أحتسابات مختلفة •

مستخلص نتائج التقييم

المستويات -المجاالت -التعريف



عمر السكان–
حاالت مقابل األشخاص–
مؤسسة/ اسر معيشية : الترتيبات المعيشة–
…، القوى العاملة،ISCEDالتصنيفات حسب –
ة صعوبة طويل -غير قادر على العمل / المرض / الشيخوخة / االعاقة –

غير ناشط اقتصاديًا/ األجل 
 مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالدخل والماء والصرف–

الصحي وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والنقل والفوائد

مستخلص نتائج التقييم

اقتصادية -متغيرات اجتماعية 



مصادر مختلفة•
تعاريف مختلفة•
مجاالت مختلفة•
احتساب المؤشرات مختلف•
وليةعدم االمتثال للمعايير الد•
SDGمؤشرات •
جداول نشر مختلفة•

مؤشرات غير
قابلة للمقارنة

التحديات



Economic And Social Commission For Western Asia

شكراً  لكم


