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أھداف برنامج إحصاءات اإلعاقة 
اقة تقییم مدى توافر وجودة إحصاءات اإلع

في المنطقة

یة تحسین التوصیات والمبادئ التوجیھ
القائمة من خالل الخبرات الوطنیة

رفع قدرات البلدان األعضاء على جمع 
ونشر بیانات دقیقة وقابلة للمقارنة

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

Presenter
Presentation Notes
The Statistics Division at the UNESCWA, in collaboration with relevant partners (SDD, UNSD, Washington Group,…), is implementing an activity on Development of Statistics on Persons with Disability during 2016-17, and is inviting all Arab countries to take part in it. The objective of UNESCWA activity is toassess the availability and quality of disability statistics in the region, improve on existing recommendations and guidelines through national experience in three raise the capacities of member countries to collect accurate and comparable data on persons with disability تقوم شعبة الاحصاء في الإسكوا، بالتعاون مع الشركاء المعنيين (SDD، شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة، مجموعةواشنطن، ...)، على تنفيذ عدة أنشطة تهدف الى تطوير إحصاءات الإعاقة خلال 2016-17، ودعوة جميع الدول العربية للمشاركة في ذلك.��الهدف��تقييم مدى توافر وجودة إحصاءات الإعاقة في المنطقة،�تحسين التوصيات والمبادئ التوجيهية القائمة من خلال الخبرات الوطنية�رفع قدرات البلدان الأعضاء على جمع بيانات دقيقة وقابلة للمقارنة حول الأشخاص ذوي الإعاقة

https://www.unescwa.org/our-work/disability-statistics
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حلیلالدلیل االلكتروني لتبویب وت

المنصة اإللكترونیة 
إلحصاءات اإلعاقة

نشرة إحصاءات -
اإلعاقة باألرقام

والمنتجاتاألنشطة

دلیل لتحسین 
إحصاءات اإلعاقة

قاعدة بیانات ومؤشرات
اإلعاقة

اإلعاقة في المنطقة العربیة 
2018

دلیل تدریب الباحث المیداني

إطار اإلسكوا لإلعاقة
مؤشراً لسد الفجوة بین 115

السیاسات واإلحصاءات



ي جداول أتباع التصنیفات العالمیة في جمع البیانات وتبویبھا ف
متعددة المداخل تخدم واضعي السیاسات

أجراء المقارنة مع األشخاص الذین لیس لدیھم إعاقة في مجال السیاسات  
المختلفة

2

األسئلةاالمتثال بالتطبیق السلیم ألسئلة مجموعة واشنطن في طرح 1

التحدیات

تعّریف األشخاص ذوي اإلعاقة و أنواع اإلعاقات 1

Presenter
Presentation Notes
تعتبر التحسينات في جمع إحصاءات الإعاقة وتوفيرها وتحليلها، أمراً بالغ الأهمية لاتخاذ القرارات السليمة والقائمة على الأدلة عند وضع البرامج وصياغة السياسات. وعندما تُجمع بيانات تعداد السكان والمسح الوطني للأسر المعيشية وفقاً للمبادئ التوجيهية لفريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة، تكون البيانات المتعلقة بانتشار الإعاقة قابلة للمقارنة دولياً.وقد أوصى الاجتماع الخامس لفريق عمل الإسكوا حول تعدادات السكان والمساكن (2009) باستخدام المجموعة القصيرة لفريق واشنطن حول الإعاقة في دورة تعدادات السكان لعام 2010 (2014-2005)، تماشياً مع المبادئ والتوصيات المتعلقة بتعدادات السكان والمساكن، التنقيح 3. وقد تزايد، على مر السنين، عدد البلدان العربية التي تطبق المجموعة القصيرة لفريق واشنطن، وأصبحت البيانات المتعلقة بالإعاقة أكثر انسجاماً منها في العقد السابق.ولدى المنطقة خبرة متراكمة في تطبيق المجموعة القصيرة لفريق واشنطن ليس في تعدادات السكان فحسب،  ل في مسوح الأسر المعيشية أيضاً، مثل مسوح الفقر، والقوى العاملة، والصحة، وميزانية الأسر المعيشية (الجدول 5). ويلخص هذا الدليل خبرة المنطقة من خلال تذكير القرّاء بالمفاهيم والمبادئ الرئيسية لنهج المجموعة القصيرة لفريق واشنطن، ويزوّد الخبراء الإحصائيين بنصائح حول ما يجب تجنّبه إضافة إلى أفضل الممارسات والأمثلة الوطنية الجيدة التي ينبغي اتباعها.ولكنّ بعض البيانات غير متاحة لإجراء التحليل الهادف والقابل للمقارنة، لعدة أسباب منها: عدم المقارنة مع الأشخاص الذين ليس لديهم إعاقة، وعدم تصنيف البيانات وتبويبها في جداول متعددة المداخل في المجالات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية. كما نشرت بعض البلدان بيانات تعرّف الأشخاص ذوي الإعاقة باعتماد الحد الفاصل الذي يشير إلى "بعض الصعوبة" في تأدية الأنشطة بدلاً من "الصعوبة الكبيرة". وعبّر صانعو السياسات عن تحفظهم حول معدلات الانتشار المنخفضة، وطالبوا الإسكوا بتحسين أساليب جمع البيانات من خلال إدراج مجالات إضافية تساعد على تجميع البيانات حول غالبية الأشخاص ذوي الإعاقة.ويتضمن هذا الفصل توصيات لتحسين الطرق والأساليب المعتمدة من أجل جمع بيانات حول معظم الأشخاص ذوي الإعاقة. والهدف هو إنتاج ونشر بيانات حول الإعاقة، أكثر اتساقاً وقابلية للمقارنة على المستويين الإقليمي والدولي في الجولة التالية من جمع بيانات البلدان. 



















شكرا


	Slide Number 1
	برنامج إحصاءات الإعاقة
	Slide Number 3
	الأنشطة والاجتماعات
	الأنشطة والمنتجات
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	شكرا

