
إطار اإلسكوا لإلعاقة

مؤشراً لسد الفجوة بین115
السیاسات واإلحصاءات



الغرض من جمع معلومات عن اإلعاقة

توفیر الخدمات•

رصد األداء الوظیفي لھذه المجموعة من السكان•

لك تقییم تكافؤ الفرص المتاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة مع ت•
المتاحة لغیرھم
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Presentation Notes
طُرح في الاجتماع الأول لفريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة التابع للّجنة الإحصائية للأمم المتحدة في عام 2002، سؤال على أكثر من 40 بلداً من البلدان المشاركة عن سبب رغبتها في جمع معلومات عن الإعاقة. وجُمعت أجوبة هذه البلدان وحُللت وصُنفت في ثلاث فئات رئيسية هي:توفير الخدمات: أحد أسباب جمع البيانات عن الإعاقة هو تصميم وتنفيذ الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة - إما عبر برامج خاصة بهم أو جعل البرامج العامة أكثرشمولاً. ويتطلب تقدير الحاجة إلى الخدمات جمع المعلومات التي تعمل على تحديد الأهلية. غير أنه، فيما يتخطى ذلك، ما زالت هناك حاجة إلى جمع معلومات عن الأنواع المحددة من الخدمات المطلوبة والحواجز المعيّنة التي تحد من توفير تلك الخدمات، من مثل أنواع وكميات الأجهزة المساعدة وعدد الموظفين المدرّبين ونظم التوزيع.رصد الأداء الوظيفي لهذه المجموعة من السكان: يمكن أن يجري الرصد أيضاً على مستويات مختلفة من الأداء الوظيفي – الوظائف البدنية أو الأنشطة أو مستوى المشاركة، تبعاً لهدف الرصد. وقد ترغب حكومة معينة في تقييم نطاق الشواغل المحتملة المتعلقة بالإعاقة. ويتعلق رصد الوظائف البدنية في معظمه بالبرامج المصممة للوقاية من أوجه العجز المرتبطة بالإعاقة، ويتطلب ذلك معلومات أقل تفصيلاً من تلك المطلوبة لتوفير الخدمات.تكافؤ الفرص: السبب الرئيسي الثالث لجمع البيانات عن الإعاقة هو تتبع ما إذا كان المجتمع قد أصبح أكثر شمولاً؛ أي تحديد ما إذا كانت الفجوة بين الفرص المتاحة لذوي الإعاقة والفرص المتاحة لغيرهم آخذة في التقلص.



النظام الحالي لتقدیم التقاریر وتنظیم المعلومات-ألف 

الوثیقة األساسیة الموحدة2-ألف •

ة ینبغي أن تتألف الوثیقة األساسیة الموحدة من معلومات عامة عن الدول1-2-ألف •

س والسن مفصلة حسب الجنالمقدمة للتقریر، واإلطار العام لحمایة وتعزیز حقوق اإلنسان، 

لمساواة، والمجموعات السكانیة الرئیسیة واإلعاقة، فضالً عن معلومات عن عدم التمییز وا

.وفقاً للمبادئ التوجیھیة المنسقةوسبل االنتصاف الفعالة

مبادئ توجیھیة بشأن الوثیقة الخاصة باتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 



ر الوثیقة وفیما یتعلق بالحقوق المعترف بھا في االتفاقیة، ینبغي أن تشی2-3-ألف •
:المتعلقة بمعاھدة محددة إلى اآلتي

س بیانات إحصائیة بشأن إعمال كل حق من حقوق االتفاقیة، مفصلة حسب الجن)ح(•

، واألصل العرقي، وسكان )بدنیة، حسیة، ذھنیة وعقلیة(والسن ونوع اإلعاقة 

لسنوات الریف والفئات األخرى المناسبة، على أساس سنوي قابل للمقارنة خالل ا/الحضر

األربع السابقة



مة إلى اللجنة والمتصل ب-باء • األحكام الجزء الوارد في الوثیقة الخاصة بالمعاھدة المقدَّ
العامة لالتفاقیة

من االتفاقیة4إلى 1المواد 

دم المحرز بیانات إحصائیة مجزأة ومقارنة عن فعالیة تدابیر محددة لمناھضة التمییز والتق•

لضمان إعمال كل حق من حقوق االتفاقیة على قدم المساواة من جانب األشخاص ذوي 

والعمري "نوع االجتماعيال"اإلعاقة وبما یشمل منظور 



إن االسكوا فخورة بأن تقدم •
مؤشراً 115یحتوى على إطارلإلعاقة"

خطوة 115یمثل اإلطار ومؤشراتھ الـ •
ین رئیسیة إلى األمام في سد الفجوة ب

السیاسات واإلحصاءات ورصد التقدم
األعاقةالمحرز لألشخاص ذوي 



أول إطار لإلعاقة ثالثي األبعاد

من یصّنف المؤشرات المتعلقة باإلعاقة ض
:أطر تنمویة رئیسیة ثالثة ھي

اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة•

2030خطة التنمیة المستدامة لعام •

إعالن حقوق اإلنسان•
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Presentation Notes
تنص المادة 31 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تتناول جمع الإحصاءات والبيانات، على أن "تقوم الدول الأطراف بجمع المعلومات المناسبة، بما في ذلك البيانات الإحصائية والبيانات المستخدمة في البحوث، لتمكينها من وضع وتنفيذ السياسات الكفيلة بإنفاذ هذه الاتفاقية... وأن تصنّف المعلومات التي يتم جمعها وفقاً لهذه المادة، حسب الاقتضاء، وتستخدم للمساعدة في تقييم تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية وفي كشف العقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في أثناء ممارستهم لحقوقهم ... وأن تضطلع الدول الأطراف بمسؤولية نشر هذه الإحصاءات وتضمن إتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم".علاوة على ذلك، تنص الفقرة 48 من تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة 2030 على أن "يجري إعداد مؤشرات تعين على القيام بهذا العمل. وستكون هنالك حاجة لوجود بيانات جيدة موثوقة مصنفة يمكن الحصول عليها في الوقت المناسب تساعد في قياس التقدم المحرز وتكفل استفادة شاملة لا يُستثنى منها أحد. وهذه البيانات أساسية لعملية اتخاذ القرارات. وينبغي استخدام البيانات والمعلومات المستقاة من آليات الإبلاغ القائمة حيثما أمكن. وقد اتفقنا على تكثيف جهودنا من أجل تدعيم القدرات الإحصائية في البلدان النامية".ينبغي تصنيف مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، حسب الاقتضاء، حسب الجنس والفئة العمرية والانتماء الجغرافي ومستوى الدخل والانتماء العرقي والاثني والحالة من حيث الهجرة والإعاقة وغيرها من الخصائص ذات الأهمية في السياقات الوطنية، وفقاً للمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية (قرار الجمعية العامة 69/313). وعلاوة على ذلك، تهدف الغاية 17-18 " تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية، بما في ذلك أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، لتحقيق زيادة كبيرة في توافر بيانات عالية الجودة ومناسبة التوقيت وموثوقة ومفصلة حسب الدخل، والجنس، والسن، والانتماء العرقي والإثني، والحالة من حيث الهجرة، والإعاقة، والموقع الجغرافي وغيرها من الخصائص ذات الصلة في السياقات الوطنية، بحلول عام 2020".	متاحة على https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-31-statistics-and-data-collection.html.	A/RES/70/1. متاحة على https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.



تاج سیكون اإلطار أداة ھامة لتوجیھ الجھود المبذولة على المستویات، الوطني واإلقلیمي والعالمي،  في مواءمة إن•
.بیانات متسقة قابلة للمقارنة

العمالة وسییّسر إعداد تقاریر عن وضع األشخاص ذوي اإلعاقة بالعالقة مع أھداف تنمویة حاسمة تشمل التعلیم و•
. والتمكین والصحة والعدالة الشاملة للجمیع

.وسیوفر اإلطار، عبر إحصاءات اإلعاقة المحّسنة، صورة أوضح لمقارنة ذوي اإلعاقة بغیرھم•

مول ذوي اإلعاقة سیساعد اإلطار أیضاً منتجي البیانات على توفیر معلومات قّیمة أفضل لواضعي السیاسات لكفالة ش•
جمیعاً في كل مكان وفي أي مكان 

ذوي اإلعاقة لیمثل نقطة تحّول في مشاركة األشخاص" ال یستثنى أحد“سیسھم إطار اإلسكوا لإلعاقة في تحقیق ھدف •
.في حیاة مجتمعاتھم مشاركة كاملة

األھداف
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Presentation Notes
(أ)                     تزويد منتجي البيانات بأداة ولغة مشتركتين لتوجيه إنتاج بيانات جيدة وقابلة للمقارنة ودعم الجهود الرامية إلى تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة. ويُدعم كل مؤشر من المؤشرات ببيانات وصفية موحّدة لتوجيه جهود جمع بيانات عالية نوعية قابلة للمقارنة وتيسير إنتاجها؛(ب)	وضع أداة عامة لدعم النظم الإحصائية الوطنية في التعامل مع نظيراتها في مجال السياسات لتحديد الاحتياجات إلى المعلومات الإحصائية المتعلقة بالإعاقة والفجوات في البيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة وتعيين الأولويات في هذا الصدد؛(ج)	دعم وإلهام واضعي السياسات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية في التعاون على وضع سياسات أكثر اشتمالاً واستجابة وفعالية تقوم على الأدلة وتيسير رصد التقدم في تحقيق اتفاقية حقوق الأشحاص ذوي الإعاقة في المجالات السياساتية لأهداف التنمية المستدامة.



المنھجیة 

ألعضاء في تقییم مدى توفر البیانات في المكاتب اإلحصائیة الوطنیة للبلدان االمرحلة األولى •
)مؤشرا48. (اإلسكوا المجّمعة من مسوح األسر المعیشیة وتعدادات السكان

الفئات "أو" اإلعاقة"ذكراً لكلمات بمةاالمستدتقییم إطار مؤشرات أھداف التنمیة المرحلة الثانیة •
ي في المؤشرات نفسھا أو ف" األشد حرماناً " أو " من یعیشون في أوضاع ھشة" أو " الضعیفة
العاملة حدد أصحاب المصلحة الرئیسیون وحددت الوكاالتكما . أو في بیاناتھا الوصفیةغایاتھا

)مؤشراً 57(ة إضافیتفي مجال اإلعاقة أیضاً مؤشرا

)مؤشراً 10(مؤشرات التنمیة األخرى ذات األولویة : المرحلة الثالثة•

تحدید الروابط بین المؤشرات والصكوك الدولیة: المرحلة الرابعة•

Presenter
Presentation Notes
شملت المرحلة الأولى تقييم مدى توفر البيانات في المكاتب الإحصائية الوطنية للبلدان الأعضاء في الإسكوا المجمّعة من مسوح الأسر المعيشية وتعدادات السكان. واتبع اختيار المؤشرات الجدولة التي أوصت بها مبادئ تعدادات السكان والمساكن، التنقيح 3. كما اختيرت مؤشرات التنمية الرئيسية الأخرى بالتشاور مع شعبة التنمية الاجتماعية في الإسكوا وشعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة وأمانة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).شملت المرحلة الثانية تقييم إطار مؤشرات أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة. وقد كشف التقييم أن هناك 41 ذكراً لكلمات "الإعاقة" أو "الفئات الضعيفة" أو " من يعيشون في أوضاع هشة" أو " الأشد حرماناً" في المؤشرات نفسها أو في مقاصدها أو في بياناتها الوصفية. غير أنه لم يجر اختيار جميع مؤشرات أهداف التنمية المستدامة التي تذكر الإعاقة في هذا التقييمشملت المرحلة الثالثة بحوث مكتبية، أشير إلى 10 من المؤشرات الأخرى المتعلقة بالإعاقة في تقارير أصحاب المصلحة الرئيسيين والوكالات الدولية، بما في ذلك منظمة العمل الدولية؛ اليونسكو؛ فريق واشنطن؛ التحالف الدولي المعني بقضايا الإعاقة؛ الاتحاد الدولي للإعاقة والتنمية؛ الاتحاد الأوروبي؛ مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومجموعة أصحاب المصلحة من ذوي الإعاقة. كما استعرض بعض التقارير الوطنية وأختيرت المؤشرات ذات الصلة 



:ألربعة التالیةھداف ااستثناء األ

ضمان وجود أنماط استھالك وإنتاج مستدامة-12الھدف •

اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغّیر المناخ وآثاره-13الھدف •

تحقیق حفظ المحیطات والبحار والموارد البحریة واستخدامھا على نحو مستدام ل-14الھدف •
التنمیة المستدامة

ستدام، حمایة النظم اإلیكولوجیة البریة وترمیمھا وتعزیز استخدامھا على نحو م-15الھدف •
وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدھور األراضي وعكس 

مساره، ووقف فقدان التنوع البیولوجي



عامخطةبینالترابط
حقوقواتفاقیة 2030

اإلعاقةذوياألشخاص
العالميواإلعالن
اإلنسانلحقوق

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أھداف التنمیة المستدامة

: القضاء على 1الھدف 
 الفقر

) 2-4ز/-1-4ج/-1-1/4-4: االلتزامات العامة (4المادة 
: الحق في الحیاة 10المادة 
 /ج-1-24-ب/1-24أ/-1-24/-1-24: التعلیم (24المادة 

أ) -24-2
 -ج)25.ب/25أ/-25/25: الصحة (25المادة 
: مستوى المعیشة الالئق والحمایة االجتماعیة 28المادة 

ج/ -2-28ب/-2-28أ/-28-1/28-2/28-2(
 ھ)-2-28د/-28-2

 1-1/22/25-3/17المواد: 

: القضاء التام على 2الھدف 
 الجوع

-28: مستوى المعیشة الالئق والحمایة االجتماعیة (28المادة 
1( 

 

الصحة الجیدة : 3الھدف 
 والرفاه

: الحق في الحیاة 10المادة 
ب) -1-1/23-23 احترام البیت واألسرة (:23المادة 
 -و)25-ھ/25-د/25ب/-25أ/-25/25 الصحة (:25المادة 

 1-1/25-3/16المواد: 

 ب)-1-9أ/-1-1/9-9: إمكانیة الوصول (9المادة  : التعلیم الجید4الھدف 
ج -1-24ب/-1-24أ/-1-1/24-24: التعلیم (24المادة 

د/ -2-24ج/-2-24ب/-2-24أ/-24-2/
 ) 5-4/24-3/24-24ھ/-24-2

 2-1/26-16 المادتان:

: المساواة بین 5الھدف 
 الجنسین

ح) -2-9ز/-2-2/9-9: إمكانیة الوصول (9المادة 
: عدم التعرض لالستغالل والعنف واالعتداء 16المادة 

)16-1/16-2/16-3  (
: حریة التعبیر والرأي والحصول على معلومات 21المادة 

ھ) -21د/-21/ج-21ب/-21-أ 21/21(
ب) -1-1/23-23: احترام البیت واألسرة (23المادة 
 -أ)25/25: الصحة (25المادة 

 1-1/27-3/19/21المواد: 

 



مدن : 11الھدف 
ومجتمعات محلیة 

مستدامة 

-9/ب-1-9/أ-1-1/9-9(إمكانیة الوصول :9المادة 
)ج-2-9/ب-2-9/أ-2/9-2

الحق في الحیاة:10المادة 

حاالت الخطر والطوارئ اإلنسانیة :11المادة 

مستوى المعیشة الالئق والحمایة :28المادة 
) 1-28(االجتماعیة 

المشاركة في الحیاة الثقافیة وأنشطة:30المادة 
)ج-1-1/30-30(الترفیھ والتسلیة والریاضة 

1-3/25: المادتان

االعالن العالمي لحقوق 
األنسان

اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ةأھداف التنمیة المستدام

عدد 1-5-11و1-5-1و
المتوفین األشخاص 
ا ومن تضررووالمفقودین

ن مباشرة بسبب الكوارث م
شخص 000100بین كل 

من السكان

آلیة جمع البیانات  
السجالت اإلداریة



 توزیع مؤشرات اإلعاقة على مجاالت السیاسات
 عدد المؤشرات مجال السیاسات 
 23 السكان 1

 9 القضاء على الفقر والقضاء التام على الجوع 2

 6 الصحة الجیدة والرفاه 3

 23 التعلیم الجید 4

 4 التمكین وصنع القرار 5

 9 السالم والعدل والالعنف  6

 28العمل الالئق والعمالة  7

 11 إمكانیة اتاحة مدن ومجتمعات محلیة مستدامة 8

 2 عقد الشراكات لتحقیق األھداف 9

 115 المجموع 

 



الصحة الجیدة والرفاه   -

 اسم المؤشر 
ھدف 
التنمیة 
 المستدامة

مواد اتفاقیة 
حقوق 

األشخاص ذوي 
 اإلعاقة

مواد اإلعالن 
العالمي 
لحقوق 
اإلنسان 

المرجع/أصحاب  المصدر
 المصلحة

نسبة الوالدات التي  32
یشرف علیھا أخصائیون 

صّحیون َمَھرة 
: یمكن مالحظة

التصنیف حسب الموقع 
الجغرافي وثروة األسرة 

وعمر األم والمنطقة 
الجغرافیة  

الحق : 10المادة  2-1-3
في الحیاة 

: 25المادة 
الصحة 

أ) -25/25(

 المادتان:
)3/1-25( 

مسوح األسر 
المعیشیة 

جامعة الدول العربیة  

عدد اإلصابات الجدیدة  33
بفیروس نقص المناعة 

 1000البشریة لكل 
شخص غیر مصاب من 

السكان بحسب الجنس 
والعمر والفئات الرئیسیة 

من السكان 
: یمكن مالحظة

التصنیف حسب عامة 
 السكان

الحق : 10المادة  1-3-3
في الحیاة 

: 25المادة 
الصحة 

ب/ -25/25(
 د)-25

 المادتان:
)3/1-25( 

مسوح األسر 
 المعیشیة

SGPwD/EU-
OHCHR التحالف/

الدولي المعني بقضایا 
اإلعاقة واالتحاد 
الدولي لإلعاقة 

 والتنمیة

نسبة النساء الالتي في  34
 49-15سن اإلنجاب (

سنة) والالتي لُبّیت 
حاجتُھن إلى تنظیم 

األسرة بطرق حدیثة 
: یمكن مالحظة

العمر  التصنیف حسب
والموقع الجغرافي 

والحالة الزوجیة 
والوضع االجتماعي-

االقتصادي وغیرھا من 
 الفئات

: 23المادة  1-7-3
احترام البیت 

واألسرة  
 ب)-1-23/23(

المادة:  
)16-1( 

مسوح األسر 
 المعیشیة

شعبة االحصاءات في 
  األمم المتحدة

 



إمكانیة الوصول)9(المادة 





الحق في الحیاة)10(المادة 





حریة الشخص وأمنھ)14( المادة 



المادة ةالمھینأوالالإنسانیةأوالقاسیةالعقوبةأوالمعاملةأوللتعذیبالتعرضعدم (15)



عدم التعرض لالستغالل والعنف واالعتداء)16(المادة 





الشخصيالتنقل (20)المادة



حریة التعبیر والرأي والحصول على معلومات)21(المادة 



احترام البیت واألسرة)23(المادة 



مستوى المعیشة الالئق والحمایة االجتماعیة)28(المادة 





التعلیم)24(المادة 

سجل أداري 1+ من المسوح 22= مؤشر عن التعلیم   23•

تنتجھا األجھزة اإلحصائیة من المسوح األسریة10•

في تقریر أحد الدول العربیة تم ذكر مؤشر واحد فقط •

"توزیع األشخاص ذوي اإلعاقة حسب المستوى التعلیمي والجنس"



العمل والعمالة)27( المادة 

مؤشر عن التعلیم جمیعھا من المسوح األسریة28•

تنتجھا األجھزة اإلحصائیة24•

في تقریر أحد الدول العربیة تم ذكر مؤشر واحد فقط •

"توزیع األشخاص ذوي اإلعاقة حسب حالة النشاط االقتصادي والجنس"



تمرین
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