
ةحول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقاإلقليمية الندوة 

2030في االتفاقية الدولية وخطة التنمية المستدامة 

األمانة العامة2019كانون الثاني 14-13القاهرة 
إدارة التنمية والسياسات االجتماعية

األمانة الفنية لمجلس وزراء 
الشؤون االجتماعية العرب



برنامج إحصاءات اإلعاقة



عدم تصنيف البيانات وتبويبها في جداول متعددة المداخل

عدم المقارنة مع األشخاص الذين ليس لديهم إعاقة
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اختالف في تعّريف اإلعاقة واألشخاص ذوي اإلعاقة   1
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(  2018-2016)أهداف برنامج إحصاءات اإلعاقة 

اقة تقييم مدى توافر وجودة إحصاءات اإلع
في المنطقة

ية تحسين التوصيات والمبادئ التوجيه
القائمة من خالل الخبرات الوطنية

رفع قدرات البلدان األعضاء على جمع 
ونشر بيانات دقيقة وقابلة للمقارنة

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

https://www.unescwa.org/our-work/disability-statistics
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(  2020-2019)أهداف برنامج إحصاءات اإلعاقة 

اترفع القدرات في جمع وتبويب البيان

رصد مؤشرات اإلطار العربي ونشرها 
على المستوى اإلقليمي

ة على تبادل الخبرات في السياسات المبني
األدلة

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

https://www.unescwa.org/our-work/disability-statistics
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تحليلالدليل االلكتروني لتبويب و-

دليل تدريب الباحث الميداني-

ةجمع وتدقيق البيانات الوطني

تحليل وضع األشخاص ذوي اإلعاقة-

قاعدة بيانات-

االسكوا\ندوة الجامعة العربية. 5

دليل لتحسين إحصاءات اإلعاقة-

ورشة عمل وطنية . 3

اجتماع بين الوكاالت والخبراء. 4

اإلطار العربي

فريق واشنطن كازابالنكا/ االسكوا. 2

نشرة إحصاءات اإلعاقة باألرقام-

فريق كازا

جمع وتدقيق البيانات الوطنية

UNSD\اجتماع خبراء االسكوا. 1

والمنتجاتاألنشطة



















هافي صنع السياسات ورصداإلعاقةاالستخدام الفعال إلحصاءات 

إحصاءات اإلعاقة في االتفاقيات الدولية

التعاون بين منتجي البيانات ومستخدميها

ودورتهاالسياسات المستندة إلى األدلة

اعتماد المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية

معايير األدلة الجيدة

نشر بيانات مفصلة

مثال: تحليل األدلة لصياغة السياسات

ومتطلبات وضع السياساتولوياتأ

استنتاجات وتوصيات



2030إعالن خطة التنمية لعام 

2030يهدف إعالن خطة التنمية لعام •
وأهدافها إلى تنمية شاملة التي ال 

. يستثنى منها أحدا  

هذا الوعد مهم بشكل خاص لألشخاص •
ن ذوي اإلعاقة ، الذين ال يزالون من بي

ا الفئات االجتماعية األكثر تهميش  
.واستبعاد ا في جميع أنحاء العالم

وص وقد تم التأكيد على الحقوق المنص•
ذوي عليها في اتفاقية حقوق األشخاص

اإلعاقة وأدرجت في أبرز التزامات 
.القادمالتنمية للمجتمع الدولي في العقد



التفويضات لقياس اإلعاقة

المتعلقة باإلحصاءات وجمع البيانات31المادة -اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

ة ، لتمكينها من تتعهد الدول األطراف بجمع المعلومات المناسبة ، بما في ذلك البيانات اإلحصائية والبحثي
صياغة وتنفيذ سياسات إلعمال هذه االتفاقية

يذ التزامات الدول تُجمع المعلومات وفقا  لهذه المادة ، حسب االقتضاء ، وتُستخدم للمساعدة في تقييم تنف
ممارسة األشخاص ذوو اإلعاقة فييواجههااألطراف بموجب هذه االتفاقية وتحديد ومعالجة العقبات التي 

.  حقوقهم

ذوي تتولى الدول األطراف المسؤولية عن نشر هذه اإلحصاءات وضمان إمكانية وصولها إلى األشخاص
.اإلعاقة وغيرهم



التفويضات لقياس اإلعاقة

48الفقرة -2030إعالن خطة التنمية لعام 

ب تساعد في ستكون هنالك حاجة لوجود بيانات جيدة وموثوقة ومفصلة يمكن الحصول عليها في الوقت المناس
.ة اتخاذ القراراتوهذه البيانات أساسية لعملي. قياس التقدم المحرز وتكفل استفادة شاملة ال يُستثنى منها أحد

العرق وينبغي تفصيل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، عند االقتضاء، حسب الدخل والجنس والسن و
للمبادئ واألصل االثني والحالة المتعلقة بالهجرة واإلعاقة والموقع الجغرافي، أو أي خصائص أخرى، وفقا  

.األساسية لإلحصاءات الرسمية

.كما دعت الدول إلى تصنيف المؤشرات حسب حالة اإلعاقة، حيثما كان مناسبا  

(68/261قرار الجمعية العامة )



التعاون بين منتجي البيانات ومستخدميها

زيادة الطلب •

تحديد األولويات في جمع البيانات•

نشروتحليل•

لمنتجةنوعية البيانات اإلحصائية اتطوير•

في البياناتمن التضارب تقليل•

نتشاور مستمر مع المستخدمييتطلب •

حتياجات من البياناتاالتحديد •

تقديم دعم كبير لألجهزة اإلحصائية •
الوطنية 

تندة تسهيل عملية صياغة السياسات المس•
إلى األدلة



السياسات المستندة إلى األدلة

لعامة والبرامج تساعد السياسات المستندة إلى األدلة المعنيين على اتخاذ قرارات فعالة في مجال السياسات ا•
والمشاريع

وضع أفضل األدلة المتوفرة في جوهر عملية تطوير السياسات وتنفيذها•

تلقي الضوء على آلية عمل السياسات•

تفاصيل يتطلب إنشاء فرق عمل لجمع البيانات ومناقشةتوافراإلحصاءاتتحليل السياسات في ضوء •
لومات السياسات لتحديد الُمدخالت اإلحصائية، مدى توفر اإلحصاءات من مختلف المصادر، وجمع المع

من خالل آليات استشارية ومستندة على معايير دولية

باب ومن أبرز مراحل دورة السياسات العامة هي تحديد القضية أو المشكلة أوال  ووضع تصور حول أس•
.تلك المشكلة  و اآلثار المترتبة



دور األدلة في السياسات

نةتقييم الحالة الراه

ع تحديد أولويات جم
البيانات

تحليل البيانات

وضع 
السياسات 

المستندة إلى 
األدلة

وضع نظام 
مللرصد والتقيي

نشر البيانات



تحديد . 1
قضايا النوع 
االجتماعي 

المتعلقة بعدم 
المساواة تحديد . 2

/األهداف
جئالنتا

تحديد . 3
المدخالت

إجراء . 4
البحوث

تطوير . 5
وتحليل 
الخيارات

مؤشرات . 6
األثر

يصال إ.7
السياسات

تقييم . 8
/الجودة
تقييم 

التأثيرات

اإلدماج

التخطيط

التقريرتنفيذال

العامةات دورة السياس



المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية

.جمع ما يثبت فائدته العملية وتوفيره للمواطنين بتجرد وفاء بحقهم في التماس المعلومات•

.تحديد أساليب وإجراءات جمع البيانات اإلحصائية وتجهيزها وتخزينها وعرضها•

.عرض المعلومات المتعلقة بمصادر اإلحصاءات واألساليب واإلجراءات التي تطبق بشأنها•

.تعليق على أي تفسير خاطئ أو استعمال غير سليم لإلحصاءات•

ى كاهل اختيار المصدر المناسب حسب اعتبارات عناصر النوعية والتوقيت والتكاليف والعبء الذي يقع عل•
.المجيبين

عين استخدامها قصرا  يتعين إضفاء السرية التامة على البيانات المتعلقة بأفراد التي تجمعها الوكاالت اإلحصائية ويت•
.في األغراض اإلحصائية

.تعلن على المأل القوانين واإلجراءات والتدابير التي تعمل بموجبها النظم اإلحصائية•

.م اإلحصائيالتنسيق بين الوكاالت اإلحصائية داخل البلدان، أمر ضروري لتحقيق االتساق والفعالية في النظا•

.ةقيام الوكاالت اإلحصائية في كل بلد من البلدان باستخدام المفاهيم والتصنيفات واألساليب الدولي•

جميع التعاون الثنائي والمتعدد األطراف في مجال اإلحصاءات يسهم في تحسين نظم اإلحصاءات الرسمية في•
البلدان



معايير األدلة الجيدة

تتسم بالدقة والموضوعية•

متصلة بالسياسات•

جيدة التوقيت وجاهزة•

تدّل على وقائع حقيقية•

سهلة االستخدام •

يسهل الوصول إليها•

ممثلة عن المجتمع أو شاملة•

معتمدة من مصادر موثوقة•

ني مصادق عليها من قبل المكتب االحصائي الوط•
كمصدر البيانات الرسمية

تتوفر لها بيانات وصفية عالمية•

حات لمفاهيم والمصطلا: نشر البيانات الوصفية •
لبياناتلتوفّر الشفافية والمصداقية لمستخدمي ا



ألشخاص ذوي اإلعاقةلالمؤشرات المراعية  المتعلقة بقضايا األشخاص ذوي اإلعاقةاألسئلة

ة صافي معدالت االلتحاق لدى اإلناث والذكور في المرحلة االبتدائي
ذوي اإلعاقة وبدون إعاقة(التعليم األساسي)والمتوسطة 

تعليم لإلناث هل ُسنّت قوانين أو اتُّخذت إجراءات لضمان توفر فرص ال
معدالت التحاق كل من اإلناث والذكور في التعليم الثانوي والجامعي؟ مع األشخاص دون إعاقةى قدم المساواةذوي اإلعاقة علوالذكور 

ذوي اإلعاقة وبدون إعاقةلألشخاص  

شخاص  لألمعدالت التسرب لدى اإلناث والذكور من مراحل التعليم المختلفة
ذوي اإلعاقة وبدون إعاقة

التعليم

متصلة بالسياسات



ألشخاص ذوي اإلعاقة لالمؤشرات المراعية  المتعلقة بقضايا األشخاص ذوي اإلعاقة األسئلة

عاقةذوي اإلعاقة واألشخاص دون إاألشخاص بينمعدالت البطالة والتشغيل 
.في الريف والحضر

ةذوي اإلعاقة و األشخاص دون إعاقاألشخاص تمييز بينهل هناك 
على العمل في بعض المجاالت؟

دون ذوي اإلعاقة واألشخاصاألشخاص بينالنسبة المئوية للقوى العاملة 

سنة فأكثر في مجاالت الزراعة والصناعة 15في الفئة العمرية إعاقة 
.(النشاط االقتصادي)والخدمات 

فيذوي اإلعاقة واألشخاص دون إعاقة األشخاص بينالنسبة المئوية من 
.القوى العاملة حسب المهنة والمستوى الوظيفي

النشاط االقتصادي

متصلة بالسياسات



األشخاص ذوي اإلعاقة عند األمية : مثال

األسباب الكامنة

األبناءتعليم في تفضل العائلة االستثمار

بدون إعاقة

عدم وجود مدارس شاملة

اآلثار/ النتائج 

عدم وجود وسائل موصالت مالئمة

الفقرفيارتفاع

مدر لألجروصول أدنى الى عمل

ارتفاع عدد العاطلين عن العمل

ارتفاع أعمال العنف

المرحلة األولى 
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األشخاص ذوي اإلعاقة عند األمية : مثال

األسباب الكامنة

األبناءتعليم في تفضل العائلة االستثمار

بدون إعاقة

عدم وجود مدارس شاملة

اآلثار/ النتائج 

عدم وجود وسائل موصالت مالئمة

الفقرفيارتفاع

مدر لألجروصول أدنى الى عمل

ارتفاع عدد العاطلين عن العمل

ارتفاع أعمال العنف

المرحلة األولى 
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معالت التسجيل في المدرسة االبتدائية 

حالة اإلعاقةحسب 

نسبة المدارس الشاملة لذوي 

اإلعاقة

نسبة المواصالت العامة المخصصة 

لذوي اإلعاقة من مجمل ألمواصالت

البطالةمعدل 

معدل الفقر لألسر حسب 

وجود أشخاص ذوي إعاقة

فجوة األجر بين األشخاص ذوي إعاقة 

وبدون إعاقة

وي نسبة أنتشار العنف لدى األشخاص ذ

إعاقة الى األشخاص دون إعاقة



ررااستخدام األدلة لتحديد الفئة األكثر تض





ذكور لكل أنثى ذوي إعاقة حاصلين 3

يفعلى شهادة التعليم االبتدائي في الر

لى ذكرين لكل أنثى ذوي إعاقة حاصلين ع

شهادة التعليم االبتدائي في الحضر



استنتاجات وتوصيات

ج وسياسات تعزيز القدرات الوطنية على استخدام التحليل في إحصاءات اإلعاقة لتطوير برام•
أكثر شموال  وقدرة على الوصول إلى الفئات أكثر حرمانا  

تذليل العقبات الرئيسية أمام إدماج منظور اإلعاقة في البرامج اإلنمائية•

اكز عزيز التعاون بين األجهزة اإلحصائية الوطنية وواضعي السياسات والجامعات ومرت•
البحوث وذلك بمأسسة عملية التشاور عن طريق إنشاء مجالس استشارية

امها في تحليل األدلة الستخدال يُستثنى منها أحدانتاج بيانات أكثر تفصيال  تشمل جميع السكان •
لى الى ووضع األولويات في صياغة البرامج والسياسات تهدف الى الوصول في الدرجة األو

فئات السكان ذوي اإلعاقة

ية نشر إحصاءات قابلة للمقارنة ومعيارية تعتمد المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسم•
وأخالقيات العمل االحصائي وتوفّر الشفافية والمصداقية لمستخدمي البيانات



اإلعاقةإلحصاءات طار العربي اإل

التوصيات اإلقليمية والدولية حول تحسين جمع بيانات اإلعاقة•

موائمة اهداف التنمية المستدامة مع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة•

أهداف جمع بيانات عن اإلعاقة•

اإلطار العربي ومراحل تكوينه•



أهداف جمع بيانات عن اإلعاقة

تقديم الخدمات

تصميم وتنفيذ خدمات لألشخاص

إما من خالل برامج -ذوي اإلعاقة 

خاصة لهم، أو بجعل البرامج العامة

لحاجة ويتطلب تقدير ا. أكثر شموال  

للخدمات جمع معلومات التي تخدم

ع السكان المؤهلين لها وتحديد أنوا

الخدمات المطلوبة والحواجز التي 

ما : تحد من تقديم تلك الخدمات، مثل

هي أنواع األجهزة المساعدة 

ع واألفراد المدربين وأنظمة التوزي

.وما هي الكميات الالزمة لذلك

رصد األداء الوظيفي

كما يمكن أن تتم عمليات الرصد

على مستويات مختلفة من األداء 

اط وظيفة الجسم أو النش-الوظيفي 

اعتماد ا على هدف -أو المشاركة 

ييم قد ترغب الحكومة في تق.المراقبة

ة نطاق االهتمامات المحتملة المتعلق

يرتبط رصد األداء . باإلعاقة

مة الوظيفي أكثر بالبرامج المصم

هذا يتطلب . للوقاية من اإلعاقة

ر معلومات أقل تفصيال من توفي

.الخدمات

تكافؤ الفرص

كثر تتبع ما إذا كان المجتمع أصبح أ

شمولية ؛ هو تحديد ما إذا كانت 

فجوة الفرص بين األشخاص ذوي

اإلعاقة واألشخاص من دون إعاقة  

قد ردمت



اإلعاقةذوياألشخاصتعريففيواشنطنفريقمقاربة

ي تجعل حالة اإلعاقة بتحديد أوجه القصور الوظيفي في أداء األنشطة األساسية التيعّرف

.الشخص أكثر عرضة  من غيره للقيود في أداء األنشطة المنظمة والمشاركة فيها

ةصعوبة كبير قليلةصعوبة  داال يستطيع أببدون صعوبة



المجالات

النظر

السمع

التنقل

التواصلالأدراك

الاعتناء 
بالنفس

.

This is a 
sample text.

مجموعة القصيرة لفريق 
واشنطن 



اليد 
والأصابع

النظر

السمع

التنقل

التواصلالأدراك

الاعتناء 
بالنفس

.

الذراع

النموذج العربي الموسع  

للمجموعة القصيرة لفريق 

واشنطن 

AWG-SS+

المجالات



مبادئ توجيهية حول استعمال مصطلحات اإلعاقة

استخدام إحصاءات اإلعاقة لوضع . 1الفصل •
السياسات

اتمفاهيم اإلعاقة واستراتيجية جمع البيان.2الفصل •

ني أدوات جمع البيانات لفريق واشنطن المع. 3الفصل •
بإحصاءات اإلعاقة

أفضل الممارسات في جمع البيانات. 4الفصل •

قياس انتشار اإلعاقة. 5الفصل •

االستنتاج والتوصيات. 6الفصل •



• CRPD أجندة  2030مواد

الفقر1الهدف الحق في الحياة10المادة •
الجوع2الهدف مستوى المعيشة الالئق والحماية االجتماعية28المادة •

23حاالت الخطر والطوارئ اإلنسانية ، المادة 11الحق في الحياة ، المادة 10المادة •
الصحة الجيدة والرفاه3الهدف التأهيل وإعادة التأهيل26الصحة ، المادة 25احترام البيت واألسرة ، المادة 

جودة التعليم4الهدف التعليم24المادة •

• Applies to all المساواة بين الجنسين5الهدف

المياه النظيفة والصرف الصحي6الهدف التأهيل وإعادة التأهيل26المادة •

الطاقة النظيفة بأسعار معقولة7الهدف مستوى المعيشة الالئق والحماية االجتماعية28المادة •

العمل الالئق والنمو االقتصادي: 8الهدف العمل والعمالة27المادة •

حرية التعبير والرأي 21التنقل الشخصي ، المادة 20إمكانية الوصول ، المادة 9المادة •
والحصول على معلومات 

الصناعة واالبتكار والبنية التحتية9الهدف 

عدم المساواة10الهدف المساواة وعدم التمييز5المادة •

19حاالت الخطر والطوارئ اإلنسانية ، المادة 11إمكانية الوصول ، المادة 9المادة •
مستوى المعيشة الالئق والحماية 28العيش المستقل واإلدماج في المجتمع ، المادة 

رياضةالمشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية وال30االجتماعية، المادة 
المدن والمجتمعات المستدامة11الهدف 

التغير المناخي13الهدف الصحة25حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات والمادة 21المادة •

إمكانية اللجوء الى 13الحق في الحياة ، المادة 10االلتزامات العامة ، المادة 4المادة •
ية أو عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسان15القضاء، المادة 

حرية التنقل 18عدم التعرض لالستغالل والعنف واالعتداء ، المادة 16المهينة، المادة 
المشاركة في الحياة السياسية والعامة29والجنسية ، المادة 

السالم والعدل واألمن16الهدف 

حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات ، 21إمكانية الوصول ، المادة : 9المادة •
الشراكات17الهدف التعاون الدولي32جمع اإلحصاءات والبيانات ، المادة 31المادة 



اإلطار العربي

مجال السياسات 12مؤشرا موزعين على 100يتألف إطار المؤشرات العربي المقترح من حوالي •

العامة

تم تطوير اإلطار على مراحل مختلفة •

تقييم توافر البيانات على المستوى القطري. المرحلة األولى•

ميا  استعراض توافر مؤشرات اإلعاقة في أهداف التنمية المستدامة المتاحة عال. المرحلة الثانية•

مؤشرات التنمية األخرى ذات األولوية. المرحلة الثالثة•



معايير اختيار المؤشرات

واضحة ومباشرة سهلة الجمع والتفسير( أ)

المقارنة الدوليةتوافق دولي بشأن قياسها تستند إلى معايير وتوصيات وأفضل الممارسات الدولية لتيسير( ب)

لمستندة إلى متسقة مع أنظمة الحسابات القومية ونظم المحاسبة البيئية واالقتصادية وغيرها من المعلومات ا( ج)

النظم 

تستند المؤشرات إلى مصادر ثابتة ذات دورية ومتسقة لقياس التقدم بمرور الوقت ( د)

لدين أو مثل الجنس أو السن أو الدخل أو اإلعاقة أو ا)التفصيل حسب خصائص الفرد أو األسرة المعيشية (هـ)

(. اطقمثل المناطق الحضرية أو الحضرية أو الريفية أو المن)، النشاط االقتصادي، المكان (العرق أو العرق

لنامية مجموعة مؤشرات يجب أن تتبع جدول أعمال عالمي وتنطبق على جميع البلدان المتقدمة والبلدان ا( و)

لمراعاة تدار من قبل منظمة متخصصة مسؤولة عن اإلبالغ الوطني السنوي ذي الجودة العالية للمؤشر مع ا( ز)
.الواجبة لفعالية التكلفة وعمليات إعداد التقارير الضعيفة ، وطرق الرصد الوطنية



توافر البيانات على المستوى القطري-المرحلة األولى

تشمل مؤشرات اإلعاقة التي تنتجها البلدان األعضاء من المسوح والتعدادات 

.2016تم جمع المؤشرات بشكل موحد من فبل اإلسكوا تحت مظلة برنامج إحصاءات اإلعاقة في عام 

تطوير استبيان لتبويب اإلحصاءات لألشخاص ذوي اإلعاقة وبدون إعاقة 

ساكن  تستند الجداول والمؤشرات  الى مجموعة الجداول المقترحة في مبادئ وتوصيات لتعدادات السكان والم

اتفاقية حقوق التشاور مع شعبة التنمية االجتماعية في اإلسكوا، وخبراء بشعبة اإلحصاء في األمم المتحدة، وأمانة

..كواألشخاص ذوي اإلعاقة في إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، ومنظمة العمل الدولية، وخبراء اليونس

المهنة أنتجت ثروة من البيانات عن األشخاص ذوي اإلعاقة في مجاالت مثل الديموغرافيا والتعليم والعمالة و

.  والصناعة ، مصنفة حسب الجنس والعمر والمنطقة الجغرافية

باإلضافة إلى ذلك ، كشفت النتائج الحاجة إلى جهود لبناء القدرات الوطنية في المجاالت أخرى



2030مؤشرات اإلعاقة في خطة التنمية المستدامة . المرحلة الثانية

وتشمل . 2015سبتمبر / أيلول25في 2030اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة خطة التنمية المستدامة لعام •

مؤشرا ولكل مؤشر 240وأكثر من غاية169هدفا من أهداف التنمية المستدامة و17الخطة، التي تتألف من 

.وكالة دولية متخصصة ترعى تطوير البيانات الوصفية له

مناخ، والطاقة تندرج المؤشرات تحت قضايا الرئيسية تشمل الفقر والجوع والتعليم والصحة، فضال عن تغير ال•

.  النظيفة، واالستهالك واإلنتاج المسؤول

شر في وعلى عكس األهداف اإلنمائية لأللفية، برز االهتمام بقضية األشخاص ذوو اإلعاقة بوضوح وبشكل مبا•

". ال يُستثنى منها أحد"والتي رفع شعارها 2030خطة التنمية المستدامة لعام 

ن حيث ويتوجب تفصيل المؤشرات من حيث الدخل أو الجنس أو السن أو االنتماء العرقي أو االثني أو الوضع م•
مية الهجرة أو اإلعاقة أو الموقع الجغرافي أو غيرها من الخصائص، وفقا  للمبادئ األساسية لإلحصاءات الرس



عاقةاإلاً لألشخاص ذوي مؤشر28
أهداف التنمية المستدامةفي

ا رئيسي ا يشير إلى كلمة 28عند مراجعة إطار أهداف التنمية المستدامة تم تحديد • إما في" اإلعاقة"مؤشر 
األهداف أو المؤشرات أو البيانات الوصفية

أو في المؤشرات\مؤشرا يشير مباشرة إلى األشخاص ذوي اإلعاقة في الغايات و16•
مؤشرا تشير بياناتهم الوصفية الى الحاجة الى تصنيف المؤشرات حسب ذوي اإلعاقة12•

النزاعات مجاالت مختلقة مثل السكان والفقر واألمن الغذائي والتعليم والعمالة والمستوطنات السكانية و•
.والوصول للخدمات والعنف وحقوق اإلنسان

السجالت )وزارات ( تعدادات\مسوح)تجمع بيانات المؤشرات من قبل المكاتب اإلحصائية الوطنية•
مصادر أخرى ( اإلدارية



مؤشراً، لها بيانات وصفية، حسب المستويات العالمية28تقييم مدى توافر 

توافر البيانات الوصفية  Iالمستوى األول •
ومعظم الدول تجمع وتنشر المؤشرات 

14

8

6

20

عدم توافر البيانات  IIIالمستوى الثالث •
الوصفية، المؤشرات ال تجمع

لكن توافر البيانات الوصفية و IIالمستوى الثاني •
معظم الدول ال تحتسب أو تنشر المؤشرات



مؤشرات التنمية األخرى ذات األولوية. المرحلة الثالثة

بحث مكتبي في التقارير الصادرة عن أصحاب المصلحة الرئيسيين والوكاالت الدولية

منظمة العمل الدولية•

اليونسكو •

مجموعة واشنطن •

(IDA)التحالف الدولي لإلعاقة •

(IDDC)االتحاد الدولي لإلعاقة والتنمية •

االتحاد األوروبي •

التقارير الوطنية•



توزيع المؤشرات في اإلطار 
العربي 

المؤشرات# مجال السياسات

20الديموغرافيا1

8الفقر والجوع2

1الفوائد3

5الصحة الجيدة والرفاه4

14جودة التعليم 5

2التمكين6
11العنف7
8الوصول8
17العمل الالئق والنمو االقتصادي9

3مدن ومجتمعات مستدامة 10

3السالم والعدل والمؤسسات القوية11

4الشراكات 12



مواد اتفاقية حقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة في 

اإلطار العربي

النساء ذوات اإلعاقة6

إمكانية الوصول9

الحق في الحياة10

حاالت الخطر والطوارئ اإلنسانية11

عدم التعرض لالستغالل والعنف واالعتداء 16

حرية التنقل والجنسية18

العيش المستقل واإلدماج في المجتمع19

حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات21

احترام البيت واألسرة23

التعليم24

الصحة25

العمل والعمالة27

مستوى المعيشة الالئق والحماية االجتماعية28

المشاركة في الحياة السياسية والعامة29
جمع اإلحصاء  والبيانات31





















التوصيات حول قياس 
انتشار اإلعاقة في 
المجاالت اإلقليمية .

الخطوات المستقبلية حول اإلطار العربي إلحصاءات اإلعاقة

تحديد القضايا اإلقليمية ذات األهمية لربطها بمجاالت•

ة اإلطار العربي ألهداف التنمية المستدامة ومواد اتفاقي

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

تحديد واستكمال اإلطار وتحديد المؤشرات المالئمة •

والمتوفرة منها للرصد واإلبالغ عنها

ةبناء القدرات الوطنية لتلك المؤشرات غير المتوفر•


