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مبادئ توجيهية حول استعمال مصطلحات اإلعاقة•
استخدام إحصاءات اإلعاقة لوضع السياسات. 1الفصل •
مفاهيم اإلعاقة واستراتيجية جمع البيانات.2الفصل •
أدوات جمع البيانات لفريق واشنطن المعني بإحصاءات اإلعاقة. 3الفصل •
أفضل الممارسات في جمع البيانات. 4الفصل •
قياس انتشار اإلعاقة. 5الفصل •
االستنتاج والتوصيات. 6الفصل •



استخدام إحصاءات اإلعاقة لوضع السياسات. 1الفصل 



وضع تزايد التزام الحكومات العربية بتحسين ال•
لألشخاص ذوي اإلعاقة وضمان إدماجهم 

.  اجتماعيا

ي ويتجلى ذلك في شمول األشخاص ذوي اإلعاقة ف•
دساتير الدول العربية 

دولة عربية وقعت أو صدقت أو  22من  19•
اقة انضمت إلى اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلع

الدول قوانين شاملة لإلعاقة ،  اعتمدت جميع•
ووضع العديد منهم استراتيجيات وخطط عمل 

لإلعاقة



 تعزيز مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة•
على قدم المساواة في جميع جوانب 

التي  طريق إزالة الحواجزالحياة عن 
تحول دون مشاركة األشخاص ذوي 

.  القصور الوظيفي

البلد  فيانتشار اإلعاقة ترسيخ فهم نطاق •
لقياس  إلعاقة بين السكانتوزيع اوكيفية 

 في معدالت اإلعاقة حسباالختالفات 
الجنس والعمر والعرق ومنطقة اإلقامة 

.أو غيرها من الخصائص

رصدلاعتماد معيار مرجعي وآلية ل

ق اتفاقية حقو
األشخاص 
:  ذوي اإلعاقة

الهدف



اتفاقية حقوق 
األشخاص ذوي 

اإلحصاء: اإلعاقة :حول اإلحصاءات وجمع البيانات على ما يلي 31تنص المادة 

 المناسبة، بما في ذلكبجمع المعلومات تتعهد الدول األطراف 1.
البيانات اإلحصائية وبيانات البحوث،

.يةسياسات إلنفاذ هذه االتفاقمن صياغة وتنفيذ لكي تتمكن 2.

سبما المعلومات التي يتم جمعها وفقاً لهذه المادة، ح تصنيفجب ي3.
يكون مناسباً،

الدول األطراف تقييم مدى تنفيذ واستخدامها للمساعدة في  4.
اللتزاماتها بموجب هذه االتفاقية،

التي تحول دون ممارسة األشخاص  تحديد وإزالة الحواجزإلى و5.
.ذوي اإلعاقة لحقوقهم

هذه اإلحصاءات نشر على الدول األطراف أن تتحمل مسؤولية 6.
.إلعاقة وغيرهموضمان توفرها لألشخاص ذوي 



اإلعاقة وأهداف التنمية المستدامة
ستفادة تكفل اإن أهداف التنمية المستدامة مبنية على مبدأ •

شاملة ال يُستثنى منها أحد
األشخاص ذوو اإلعاقة هم األكثر حرمانًا واألكثر •

عرضة لالستثناء
مان يعتبر التصنيف حسب حالة اإلعاقة ضروريا لض•

تكافؤ الفرص والتنمية العادلة
ية بسبب لم يتم تضمين اإلعاقة في األهداف اإلنمائية لأللف•

 ً ،  نقص أدوات جمع البيانات المتاحة والمعتمدة عالميا
تتوفر اآلن أدوات موثوقة ومختبرة •



بيانات جيدة 

بيانات موثوقة

بيانات مصنفة

بيانات في الوقت المناسب

بيانات لقياس التقدم المحرز

2030من إعالن خطة التنمية لعام  48تنص الفقرة 
وستكون هنالك حاجة لوجود. إعداد مؤشرات تعين على القيام بهذا العمل 



اإلعاقة

الهجرة

االنتماء العرقي

السن

الجنس

الدخل

تكفل استفادة شاملة ال يُستثنى منها أحد

الموقع الجغرافي



وزارة الصحة
ما هو عدد األشخاص ذوي اإلعاقة 
الذين ال يستطيعون الحصول على 

األجهزة الخاصة أو المساعدات التي 
يحتاجونها؟

وزارة العمل
ما هي نسبة البالغين ذوي 
 ً ؟اإلعاقة الناشطين اقتصاديا

احصاءات لسياسات قائمة على األدلة

ي ما هي أنواع اإلعاقة التي يعان
منها األشخاص ضمن السكان، 

ومدى تواتر كل نوع منها؟

ة كيف يختلف انتشار اإلعاق
 حسب الفئة العمرية والجنس

والمنطقة الجغرافية

وزارة  التعليم
 ما هي نسبة األطفال ذوي اإلعاقة في

رسة؟سن الدراسة الذين يلتحقون بالمد



ين أدوات جمع بيانات اإلعاقة يجب أن تلبي متطلب
:  وهمابالتحديد أثنين 

متطلبات لتصنيف المؤشرات حسب 
حالة اإلعاقة

وصف اإلعاقة كسلسلة متصلة من األداء على •
فيةأساس فئات اإلجابة على أسئلة المجاالت الوظي

اق عليه تحديد الحد الفاصل لإلعاقة الذي يمكن االتف•
دوليا حسب حالة اإلعاقة

يسمح بحساب معدالت االنتشار وتصنيفها



مناقشة
البلد اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

توقيع مصادقة/ انضمام / تأكيد 
Bahrain 25/6/2007 22/9/2011
Egypt 4/4/2007 14/4/2008
Iraq ‐ 20/3/2013
Jordan 30/3/2007 31/3/2008
Kuwait ‐ 22/8/2013
Lebanon 14/6/2007 ‐
Libya 1/5/2008 ‐
Mauritania ‐ 3/4/2012
Morocco 30/3/2007 8/4/2009
Oman 17/3/2008 6/1/2009
Palestine ‐ 2/4/2014
Qatar 9/7/2007 13/5/2008
Saudi Arabia ‐ 24/6/2008
Sudan 30/3/2007 24/4/2009
Syria 30/3/2007 10/7/2009
Tunisia 30/3/2007 2/4/2008
UAE 8/2/2008 19/3/2010
Yemen 30/3/2007 26/3/2009

شاملة …قوانين لإلعاقة•

استراتيجيات •

خطط عمل لإلعاقة•

:تعاون مع \حوار •

واضعي السياسات•
المنظمات غير الحكومية•

انضمت \صدقت  \وقعت  •


