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 شكر وتقدير 

  115في اإلسكوا "إطار اإلسكوا لإلعاقة:  والتنسيق في شعبة اإلحصاء    اإلحصائية   السياسات أعدت وحدة  
رئيس شعبة اإلحصاء في  الفجوة بين السياسات واإلحصاءات" بتوجيه عام من يواري ريتشان،  سد مؤشراً ل

ي جرت خالل اجتماع فريق العمل المشترك بين الوكاالت والخبراء  اإلسكوا. هذا التقرير نتيجة للمباحثات الت
 20إلى  18لمعني بتحسين إحصاءات اإلعاقة في أهداف التنمية المستدامة الذي عقد في القاهرة في الفترة من ا

 الفجوة بين السياسات واإلحصاءات.  سد إلى  هود الدولية الرامية. وهو يستند إلى الج2018أيلول/سبتمبر 

اإلحصائية والتنسيق في   سياسات الوتعرب اإلسكوا عن امتنانها لعمل المؤلفة ندى جعفر، رئيسة وحدة 
في اإلسكوا، على وضع هذا اإلطار القيّم ودانا السوسي الباحثة المساعدة في اإلسكوا على عملها  شعبة اإلحصاء  

 وب وعلى مراجعتها التفصيلية لهذا العمل. الدؤ
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 مهيد ت

  يستثنى أال "بـ  تعهدت الدول األعضاء في األمم المتحدة ،2030 لعام باعتمادها خطة التنمية المستدامة
  طر اخملهذه الفئة من السكان المعرضة للف،  ذوي اإلعاقةلألشخاص  اهتمام خاص  نبغي إيالء  . ولهذا السبب ي "أحد  
فهم اإلعاقة  من بالغ األهمية  ودون تمييز. وإسوة باآلخرين    ىذات معن   هادفة بحياة    بكرامة والتمتع   العيش في  الحق  

المحيطة   والبيئات في المواقف حواجز البين و األشخاص ذوي اإلعاقة لتفاعل بين نها نتيجة لأ على بها التسليم و
ال أن تكون  ينبغي أالمساواة مع اآلخرين. و  الكاملة والفعالة في المجتمع على قدم  مشاركتهمالتي تحول دون  وبهم  

 اإلعاقة عقبة أمام نجاح أي شخص. 

 ً قضايا  تعميم مراعاة  نبغي  ، يذوي اإلعاقةلألشخاص  تحقيق تكافؤ الفرص  ل و  ولجعل سياساتنا أكثر إنصافا
ال تقاس   أن التنمية اعتقادي في ية المستدامة. وكجزء ال يتجزأ من استراتيجيات التنم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 

 مجتمعنا. ف في عاألضفراد األمقدار ما ننتجه ونكسبه، بل بمدى تعاملنا مع ب

عن  ف البيانات مبادئ لتصني 71/313و 69/313وضعت الجمعية العامة لألمم المتحدة في قراريها لقد 
  يالعرق االنتماء الدخل ومستوى والجغرافي االنتماء و ية عمر فئة الأهداف التنمية المستدامة حسب الجنس وال

  امفي السياقات الوطنية. وهذا األهمية من الخصائص ذات ها واإلعاقة وغير الحالة من حيث الهجرة واإلثني و
مع  بالتضافر بل فقط كموضوع معزول، ال  –إلعاقة عن اإحصاءات نطاق إنتاج يؤكد أهمية تحسين وتوسيع 

 . أخرى أبعاد تصنيف البيانات 

.  " الفجوة بين السياسات واإلحصاءات  سد ل اً مؤشر 115إلعاقة: لاإلسكوا إطار "أن أقدم فخورة بإنني لو
هي:  ثالثة أطر إنمائية رئيسية ضمن باإلعاقة  ةتعلقالممؤشرات لف ايصنّ ثالثي األبعاد  لإلعاقةإطار وهو أول 

باإلضافة  وإعالن حقوق اإلنسان. ، واإلعاقةذوي  األشخاص  ، واتفاقية حقوق2030لعام  خطة التنمية المستدامة
في عام   في البلدان العربية، الذي نشرته اإلسكوا  وتحليلها  اإلعاقة عن إلى الدليل اإلقليمي لتحسين جمع البيانات 

خطوة رئيسية إلى األمام في سد الفجوة بين السياسات واإلحصاءات   115اإلطار ومؤشراته الـ يمثل ، 2018
 . حرز رصد التقدم المو

لمواءمة    ،الوطني واإلقليمي والعالمي  ،المستويات وسيكون اإلطار أداة هامة لتوجيه الجهود المبذولة على  
األهداف  بالعالقة مع    اإلعاقة  ذوي  األشخاص وضع  عن  إعداد تقارير  ر  سييسّ قابلة للمقارنة. وبيانات متسقة  إنتاج  

التعليم والعمالة والتمكين والصحة  األهداف هذه من بين اإلعاقة. و تغطي قضاياالتي  اإلنمائية الحاسمة
  اقةعاإل   ذوي   األشخاص ، صورة أوضح لمقارنة  المحّسنة  إحصاءات اإلعاقةعبر  . وسيوفر اإلطار،  للجميعوالعدالة
ً بغيرهم    شمول   مة أفضل لواضعي السياسات لكفالة منتجي البيانات على توفير معلومات قيّ   . وسيساعد اإلطار أيضا
 في كل مكان وفي أي مكان. جميعاً  اإلعاقة  ذوي خاص األش

مشاركة  في  ل  وأن يمثل نقطة تحوّ   "أحد   يستثنىأال  "إلعاقة في تحقيق هدف  اإلسكوا لوآمل أن يسهم إطار  
 . كاملةمشاركة  في حياة مجتمعاتهم اإلعاقة ذوي  خاص األش

 روال دشتي 
األمين التنفيذي 

https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://undocs.org/ar/A/RES/71/313
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 ة ـ مقدم

تدعو خطة التنمية المستدامة   ، األهداف اإلنمائية لأللفية التي سبقتهاة بالمقارنة مع مغايرممارسة في 
في   اإلعاقة  ذوي األشخاص  ويؤكد كل من اتفاقية حقوق . حالة اإلعاقةمن حيث إلى تصنيف المؤشرات  2030
التي تشمل   تقييم السياسات ووتنفيذ ورصد تصميم على أهمية البيانات في  2030أعمال ول وجد منها  31المادة 

 حكوماتهم،وبين    هموتعزيز العالقة الدينامية بين الناس تمكين المصنفة مهمة لبيانات . وال ذوي اإلعاقة األشخاص 

 . أحد"  يستثنى"أال   دلة األالقائمة على  الشاملة  السياسات يكون هدف عندما   وخاصة

أهداف  ة من وفي تسع 25في المادة  لعالمي لحقوق اإلنسان ا اإلعالنذوو اإلعاقة في األشخاص يُذكر 
األشخاص   ون شمل الذين ي"،  أوضاع هّشةيعيشون في  من  "مثل  من  المهمشين،  أيضاً إلى  ويشار    . المستدامةالتنمية  
ذكراً   41مؤشراً  232ا امة البالغ عددهالتنمية المستد  مؤشرات أهدافبين رد ت. وعالوة على ذلك، اإلعاقة  ذوي

ً " أو "  أوضاع هشة عيشون في  ي  من "  أو"  الضعيفة   الفئات "  أو "  اإلعاقة "ات  كلمل المؤشرات    إما في"  األشد حرمانا
مثل السكان والفقر واألمن الغذائي  من  في مجاالت    ، هاعن  يةلصيفالت  البيانات الوصفية في  أو    ها مقاصد   في  نفسها أو 

 والعنف وحقوق اإلنسان. الخدمات  حصول على وال   ات والنزاع  والمستوطنات السكانية مالة التعليم والعو

  عامة حسب خصائص   اف بياناته تصنّ قد كانت البلدان وال تزال ف . جديدا اً موضوعتصنيف البيانات ليس  
- تماعية ص اجخصائت بالتقاطع مع  االبلدان يصنف البيان  بعض بل إن  الموقع الجغرافي(  الفئة العمرية وو  )الجنس

تصنيف  غير أن  ارد، وما إلى ذلك(.  الثروة والحصول على الموأقل مع  في أحيان  اقتصادية مثل العمالة والتعليم )و
ى  لم يول اإلعاقة،األشخاص ذوو  ن فيهم ، بم التي تعيش في أوضاع هّشةالفرعية السكانية  الفئات البيانات حسب 

 .2030عام  خطة في األهمية الواجبة إالّ 

  قصون عن يُ إذ فهم . غير متناسب قدر محرومون ب  اإلعاقة  ذوياألشخاص أن  البيانات العالمية ر ظهتُ 
ً أحيانيعيشون األنشطة االجتماعية واالقتصادية،   بيانات للجميع  ةالشامل السياسات يتطلب تحليل و  فقر. في كثيرة  ا

كي يمكن في صياغة السياسات  ى  ر خصائص اجتماعية واقتصادية أخالتقاطع مع  ب  حالة اإلعاقةمن حيث  مصنّفة  
 . دون استثناء   جميع اللتوجه إلى التنموية ا

استناداً إلى   اإلعاقة  ذوياألشخاص فيما يتعلق ب  السياسات مع أداة لرصد تكامل البيانات حالياً ال توجد 
بعد قة، إطار اإلسكوا لإلعاُعرض وقد  المستدامة.وإلى أهداف التنمية  اإلعاقة  ذوياألشخاص اتفاقية حقوق 

اجتماع فريق العمل المشترك بين الوكاالت والخبراء المعني بتحسين إحصاءات اإلعاقة  لى  ع  ،اً مؤشر  115تجميع  
توجيه   اإلطار هو هذا من  الهدفو(. 2018سبتمبر أيلول/ 20إلى  8من  )القاهرة،في أهداف التنمية المستدامة 

ووضع أداة عامة لدعم النظم اإلحصائية   ؛للمقارنة وقابلة موثوقة توليد بيانات عن اإلعاقةل البيانات  جهود جمع 
تعيين  من المعلومات اإلحصائية و تحديد االحتياجات لفي مجال السياسات  امع نظرائهاالنخراط في الوطنية 
سياسات لتعاون في تصميم ل واضعي السياسات والمجتمع المدني واألوساط األكاديمية والهام ، ودعم أولوياتها

ً و  اشتماالً أكثر ة ى األدلائمة علق  . فعالية وتجاوبا

م إنتاج إحصاءات اإلعاقة،  التي تنظّ التفويضات  بالتفصيلتقنية ال ه المطبوعة يتناول الجزء األول من هذ 
ويعرض   . لإلعاقة اإلسكوا اإلعاقة، والمنهجية المستخدمة في وضع إطار  عن إنتاج المعلومات  منوالغرض 

وينتهي   .اإلعاقة  ذوياألشخاص ين أهداف التنمية المستدامة واتفاقية حقوق بط ب لروا اإلطار وا لجزء الثاني ا
 التقرير بـمالحظات ختامية. 
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إطار اإلسكوا لإلعاقة القائم على أهداف التنمية المستدامة واتفاقية حقوق    الموّحدةوصفية  ال بيانات  الدعم  ت
إلى  تهدف برامج وسياسات  تقديم أدلة لصياغةجمع البيانات في  لجهود ية كأداة توجيه  اإلعاقة األشخاص ذوي 

مزيد  لقيام بسيناريو لالحالي في اإلطار المتوفرة المؤشرات  تجميعهيئ يو . اإلعاقة  ذوياألشخاص تحسين حياة 
 . األشخاص ذوي اإلعاقة منظور  إضافية من مؤشرات أو  سياسات قضايا  االستكشاف ألي من 
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 األساس المنطقيالغرض و  -أوالً 

 التفويض   -ألف

أهمية البيانات في تصميم  على  2030عام  وخطة اإلعاقة  ذوي األشخاص نص كل من اتفاقية حقوق ي
 . األشخاص ذوي اإلعاقة تمل التي تش سياسات الوتنفيذ ورصد وتقييم 

اإلحصاءات والبيانات، على  جمع  التي تتناول  ،  اإلعاقة   ذويألشخاص  ا من اتفاقية حقوق    31تنص المادة  
البيانات المستخدمة في  ل األطراف بجمع المعلومات المناسبة، بما في ذلك البيانات اإلحصائية ودوالقوم أن "ت
ف المعلومات التي يتم جمعها  تصنّ أن  وهذه االتفاقية...  بإنفاذ  الكفيلة  سياسات  الوتنفيذ  وضع  ، لتمكينها من  وث البح

الدول األطراف  االلتزامات التي تعهدت بها تنفيذ للمساعدة في تقييم تستخدم وفقاً لهذه المادة، حسب االقتضاء، و
أن  و  ...  حقوقهمتهم لممارسأثناء  في    اإلعاقة   ذوياألشخاص  واجه  في كشف العقبات التي ت بموجب هذه االتفاقية و

 . 1وغيرهم"  اإلعاقة  ذوي ألشخاص لإتاحتها من ضت مسؤولية نشر هذه اإلحصاءات وبالدول األطراف  ضطلع ت

يجري إعداد  "أن  على    2030  المستدامةخطة التنمية    تحويل عالمنا:من    48الفقرة    عالوة على ذلك، تنص 
لوجود بيانات جيدة موثوقة مصنفة يمكن الحصول  وستكون هنالك حاجة مؤشرات تعين على القيام بهذا العمل. 

وهذه البيانات    أحد.  منها ستثنى ال يُ استفادة شاملة  عليها في الوقت المناسب تساعد في قياس التقدم المحرز وتكفل 
من آليات اإلبالغ القائمة حيثما  قاة . وينبغي استخدام البيانات والمعلومات المستات القرارلعملية اتخاذ  أساسية 

 . 2" ات اإلحصائية في البلدان النامية القدرمن أجل تدعيم على تكثيف جهودنا قد اتفقنا و . كنأم

الجنس والفئة العمرية   حسب االقتضاء، حسب  ينبغي تصنيف مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، 
والحالة من حيث الهجرة واإلعاقة وغيرها من   واالثني اء العرقي واالنتماء الجغرافي ومستوى الدخل واالنتم
العامة  قرار الجمعية  ءات الرسمية )، وفقاً للمبادئ األساسية لإلحصاالخصائص ذات األهمية في السياقات الوطنية

تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية، بما في ذلك  "  18-17 الغاية هدف ي وعالوة على ذلك، . (69/313
كبيرة في توافر بيانات عالية الجودة ومناسبة   ق زيادةأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، لتحقي

، والحالة من حيث الهجرة، ي واإلثنيالعرقاالنتماء التوقيت وموثوقة ومفصلة حسب الدخل، والجنس، والسن، و
 . " 2020واإلعاقة، والموقع الجغرافي وغيرها من الخصائص ذات الصلة في السياقات الوطنية، بحلول عام 

 اإلعاقة  عن ومات جمع معل  الغرض من  -باء

جنة اإلحصائية لألمم المتحدة  في االجتماع األول لفريق واشنطن المعني بإحصاءات اإلعاقة التابع للّ رح  طُ 
في جمع معلومات عن اإلعاقة.    تهاعن سبب رغب بلداً من البلدان المشاركة    40أكثر من  سؤال على  ،  2002في عام  
 في ثالث فئات رئيسية هي: نفت صُ و وُحللت هذه البلدان  أجوبة  وُجمعت 

 الخدمات؛وفير ت •
 سكان؛ المجموعة من ال هذهاألداء الوظيفي لرصد  •
 مع تلك المتاحة لغيرهم.  اإلعاقة  ذويألشخاص ل المتاحة  تقييم تكافؤ الفرص  •

 
with-persons-of-ightsr-the-on-https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention- على ة متاح 1

collection.html-data-and-statistics-31-sabilities/articledi . 

2 1/70A/RES/. على ةمتاح  /transformingourworld2015stbledevelopment.un.org/pohttps://sustaina . 

https://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/FP-New-E.pdf
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-31-statistics-and-data-collection.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-31-statistics-and-data-collection.html
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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  اإلعاقة   ذوي ألشخاص  لتصميم وتنفيذ الخدمات  هو  اإلعاقة  عن  أحد أسباب جمع البيانات    الخدمات:   توفير
. ويتطلب تقدير الحاجة إلى الخدمات جمع  شموالً أكثر هم أو جعل البرامج العامة ب برامج خاصة عبر إما  -

جمع معلومات  إلى هناك حاجة ما زالت  ،ذلكفيما يتخطى  ه، غير أناألهلية.  تحديد تعمل على المعلومات التي 
مثل أنواع  من تلك الخدمات، توفير التي تحد من عيّنة محددة من الخدمات المطلوبة والحواجز المالنواع األ عن 

 بين ونظم التوزيع. المدرّ عدد الموظفين و  اعدةوكميات األجهزة المس

ً د صالرجري ييمكن أن  :لسكانا من  لهذه المجموعةاألداء الوظيفي  رصد على مستويات مختلفة   أيضا
. وقد ترغب حكومة  الرصد ف د هتبعاً ل، المشاركةمستوى أو  ة نشطأو األ البدنية ائف وظال  – الوظيفي من األداء
بالبرامج   في معظمه رصد الوظائف البدنية تعلق يو  باإلعاقة. علقة الشواغل المحتملة المتتقييم نطاق في معينة 

توفير  المطلوبة ل تلك    من   معلومات أقل تفصيالً ذلك    ويتطلب   ، المرتبطة باإلعاقةأوجه العجز  المصممة للوقاية من  
 الخدمات.

أصبح  قد هو تتبع ما إذا كان المجتمع  عن اإلعاقة سي الثالث لجمع البيانات الرئي  السبب  تكافؤ الفرص:
 آخذة والفرص المتاحة لغيرهم  اإلعاقة ذويالمتاحة لالفرص بين الفجوة كانت ؛ أي تحديد ما إذا شموالً أكثر 

 . في التقلص 

من   الحدّ ة عن طريق في جميع جوانب الحياة ذوي اإلعاق األشخاص تعزيز مشاركة هو الهدف المشترك 
 . 3مشاركة الوتكافؤ فرص    اإلعاقة  ذوي ألشخاص  لالوظيفي  ألداء  المستويات  األمثل  تعزيز  العواقب أوجه العجز و

 األساس المنطقي إلطار اإلعاقة   -جيم

،  ذوي اإلعاقة لألشخاص    الملّحة ألولويات  لتبيّن اأداة فعّالة  أن يشّكل    عاقة إل ا  ات مؤشرلكل  هيّ مُ   طار إليمكن  
على  أيضاً تسليط الضوء  لهذا اإلطار يمكن . كما  مشاركتهم حفز و  أصحاب المصلحة الرئيسيينحشد اهتمام لما ك

على  العمل المتمثل ب نهائي الهدف البلوغ بهدف ، اتية المختلفةقضايا السياسالبشأن  إجراءات  اتخاذ ضرورة 
 .أحد  ستثنى  يالّ بأالمتمثل  2030خطة  هدف حقيق  وت   شموالً مجتمعات أكثر التوصل إلى 

  ه استخدامب ،كهذا إطارويتجاوز  . مطلوبة المساءلة الو داء لتقييم األ معياراً اإلعاقة إطار لمؤشرات يوفر 
ً نهج ً قائم   ا يصبح  لالواليات العالمية، الجوانب التقنية لمتطلبات تصنيف البيانات  باالرتباط مع  و   على حقوق اإلنسان   ا

 . اإلعاقة  يذو ألشخاص ل قوية ومناصرة وة اأداة دع

ً دليالً ، بوصفه  إطار لمؤشرات اإلعاقةنّظم  يُ  للجهود الرامية إلى إنتاج بيانات عن اإلعاقة موثوقة     توجيهيا
أنه  واألهم من ذلك  ونشرها.   ن عمليات جمع المعلومات على اإلحصاءات الرسمية ويحسّ  للمقارنة، الطلب وقابلة 

األشخاص  ات حاجمنظور تصميم المؤشرات خالل  العتباريأخذ باوالضوء على الثغرات في المعلومات لّط يس
 . اإلعاقة ذوي

ً دعم ،إلحصاءات السياسات واالفجوة بين  لسد خطوة أساسية يشّكل إطار لمؤشرات اإلعاقة ، أخيراً    ا
اإلسكوا لإلعاقة المستند على أهداف  إطار  ويتميز    .على األدلةم  تقوواستجابة وفعالية    شموالً سياسات أكثر    تصميمل

 
  أداء  حول  واشنطن فريق  أسئلة تطبيق العربية: البلدان في وتحلياها باإلعاقة  المتعلقة البيانات جمع لتحسين اإلقليمي الدليل 3
 . MANUAL/1E/ESCWA/SD/20/18 الوظائف.

https://undocs.org/ar/E/ESCWA/SD/2018/MANUAL.1
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على   لتكييفه عليه محلية صبغة إلضفاء بأنه قابل هذا  اإلعاقة ذوي األشخاص التنمية المستدامة واتفاقية حقوق 
 . واإلقليمي المستويين الوطني  

 هدف اإلطار    -دال

  اإلعاقة  ذويص ااألشخعلى أهداف التنمية المستدامة واتفاقية حقوق القائم إطار اإلسكوا لإلعاقة هدف 
 : األبعاد  ثالثي 

ين لتوجيه إنتاج بيانات جيدة وقابلة للمقارنة ودعم الجهود  ت تزويد منتجي البيانات بأداة ولغة مشترك أ()
دة لتوجيه  بيانات وصفية موحّ ب من المؤشرات    دعم كل مؤشر يُ . واألشخاص ذوي اإلعاقة الرامية إلى تحسين حياة  

 ؛ نتاجهاإوتيسير  نوعية قابلة للمقارنة عالية بيانات   جهود جمع

تحديد  ل  في مجال السياسات   مع نظيراتها   التعاملفي    اإلحصائية الوطنية وضع أداة عامة لدعم النظم   ب()
وتعيين  األشخاص ذوي اإلعاقة عن البيانات في فجوات الوباإلعاقة المتعلقة المعلومات اإلحصائية إلى حتياجات اال

 ؛األولويات في هذا الصدد 

  وضع على لتعاون في اواألوساط األكاديمية  المدني  تمعدعم وإلهام واضعي السياسات والمج )ج( 
في تحقيق اتفاقية حقوق األشحاص  التقدم رصد على األدلة وتيسير  تقوم  واستجابة وفعاليةاشتماالً سياسات أكثر 

 . 4ألهداف التنمية المستدامة  السياساتية  المجاالت ذوي اإلعاقة في 

 
  والرفاه؛  الجيدة الصحة الجوع؛ على التام والقضاء  الفقر على القضاء  السكان، المستدامة:  التنمية ألهداف السياساتية المجاالت 4

  وعقد  امة؛مستد محلية ومجتمعات مدن  إتاحة  إمكانية العمالة؛و الالئق العمل  ؛والالعنف والعدالة السالم القرار؛ وصنع التمكين الجيد؛ التعليم
 هداف. األ لتحقيق الشراكات 
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 المعايير والمنهجية والنتيجة  -ثانياً 

 معايير ال  -ألف

عام   خطة و اإلعاقة  ذوي األشخاص أوجه الترابط والتكامل القوية بين اتفاقية حقوق  تبيان من األهمية 
  ذوي األشحاص حقوق في اتفاقية  محددةمواد لتناول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة تخطي أيضاً و، 2030
 حقوق اإلنسان. لالعالمي اإلعالن في و اإلعاقة 

أهداف التنمية المستدامة واتفاقية حقوق  القائم على إلعاقة اإلسكوا ل إلطارمتينة ؤشرات استند اختيار م 
 : 5التالية الخمسة  المعاييرإلى  اإلعاقة  ذوي األشخاص 

صياغة السياسات  ل اً مالئم  ات المؤشركل مؤشر من : ينبغي أن يكون مالئمة المؤشرات أن تكون  )أ(
 الوطنية؛جميع البلدان لقياس األولويات  مالئماً لأيضاً  أن يكون    . وينبغيالسياسات وضع  يوفر معلومات كافية ل أن  و

ً متينينبغي أن يكون كل مؤشر من المؤشرات منهجياً:  ةسليم المؤشرات أن تكون  )ب( من الناحية   ا
والتصنيفات والمعايير والتوصيات وأفضل الممارسات   ات وأن يستند، إلى أقصى حد ممكن، إلى التعريفالعلمية 

 ؛الرصد  إطار ومكمالً لها في   األخرىالمؤشرات مع  اً شر متسقالقائمة المتفق عليها دولياً. وينبغي أن يكون المؤ

من مصادر   ال التكلفةفعّ شكل عملي المؤشر بيُقاس أن : ينبغي للقياس  ة قابلالمؤشرات أن تكون  )ج( 
أو الجنس أو الدخل أو الفئات ي  الجغرافالموقع  تصنيف المؤشر حسب  باإلمكان  وينبغي أن يكون    . راسخةموثوقة  

  ، أو أكثر  ،واحدةرئيسية هناك وكالة كما ينبغي أن تكون . يكون مالئماالسكانية الخاصة حيثما ينطبق ذلك و 
، باإلضافة إلى توفير التوجيه  ونشرها وتعميمها عن تطوير المفاهيم واألساليب والتحليالت المستخدمة مسؤولة 

 ؛تها على إنتاج المؤشرات التعزيز قدر و/أو المساعدة للبلدان 

كل مؤشر من المؤشرات  ينبغي أن يكون : الوصول إليهاو المؤشرات  إيصالسهل أن يكون من ال )د(
وأن  ، هبس في تفسيرلصانعي السياسات وعامة الجمهور وأصحاب المصلحة اآلخرين وال لُ  ه سهل فهمي اً واضح
ً من السهل الوصول إليه ومتاحيكون  وغيرهم من أصحاب  السياسات   وصانعي   لعامة الجمهور وعالنيةبسهولة   ا

 المصلحة؛

ً  ةمحدود المؤشرات كون تأن  ( ه) : ينبغي أن  سهل التعامل معهي العدد والنتائج لجعل اإلطار واضحا
إضافة  على المستوى الوطني تمكن . و بالحدود الدنيااإلقليمي والعالمي مستويين يكون عدد المؤشرات على ال

ً  تكميلية مؤشرات   المؤشرات تركز وينبغي أن المحددة.  البلد  لألولويات والظروف الوطنية لتلبية احتياجات  وفقا
 كلما أمكن ذلك.  ،ائجعلى النتأساساً  

 
for Criteria and SDGs the Operationalize to Quantification Using of Principles on paper Discussion   من  مقتبسة 5

 sisticStat Nations United 2015, February 26-25 Framework, Indicator the on Meeting Group Expert Selection, Indicator

York New Division,. .ESA/STAT/441/2/58A/14 . 

https://unstats.un.org/unsd/post-2015/activities/egm-on-indicator-framework/docs/Background%20note_Principles%20of%20using%20quantification%20to%20operationalize%20the%20SDGs%20and%20criteria%20for%20indicator%20selection_Feb2015.pdf
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 اتجالمنهجية والن  -باء

  اإلعاقة  ذوياألشخاص أهداف التنمية المستدامة واتفاقية حقوق القائم على إطار اإلسكوا لإلعاقة ضع وُ 
 توفر مؤشرات اإلعاقة في  مدى اإلقليمي، ومستوى أربع مراحل: تقييم مدى توفر البيانات على ال اد امتد على 
 المؤشرات  بين  ط الروابتحديد اً أخيرو، مكّملةومؤشرات التنمية ال، مؤشرات أهداف التنمية المستدامةإطار 

 طر الدولية. ألوا

 . هذه المراحلن  م  مرحلة كل ناتج لمنهجية و اً التالية وصفقسام تقدم األ

 تقييم توفر البيانات  المرحلة األولى: 

في   للبلدان األعضاء  الوطنية المكاتب اإلحصائية مدى توفر البيانات في تقييم  األولى المرحلة ت شمل
  بها التي أوصت  ة الجدول المؤشرات  اختيار اتبع . والسكان  المعيشية وتعدادات ألسر مسوح اعة من مجمّ ال اإلسكوا 
  شعبة مع  لتشاوراألخرى با الرئيسية مؤشرات التنمية اختيرت  كما  . 3 التنقيح السكان والمساكن، ت اتعداد مبادئ 

  اإلعاقة   ذوي األشخاص  وأمانة اتفاقية حقوق  األمم المتحدة  في  حصاءات  شعبة اإلوالتنمية االجتماعية في اإلسكوا  
 )اليونسكو(.  ة حدة للتربية والعلم والثقافومنظمة األمم المت  ومنظمة العمل الدولية

مجاالت    في  غيرهموعاقة  اإل ي  وذ األشخاص  عن  في المنطقة  ت  معجُ إلعاقة  اً لمؤشرثمانية وأربعون  ّدد  حّ 
قد  و . الموقع الجغرافيالجنس والعمر وحسب جميعها  ة ف صنّ م ، العمل قطاع والمهنة و والتعليم والعمالة  السكان 
،  48وباإلضافة إلى المؤشرات الـ  6ة. در وطنيمن مصا ت معاإلحصاءات والمؤشرات التي جُ اإلسكوا نشرت 
من  محسوبة  الخمسة    . وهذه المؤشرات ها البلدان العربية ت جمع   مؤشرات أهداف التنمية المستدامةمن  خمسة    هناك
 يلي:   وهي كما   ،في المرحلة الثانيةُحددت التي مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ضمن 

الرسمي والتدريب خالل االثني   التعليم الرسمي وغيرمعدل مشاركة الشباب والكبار في  4-3-1 •
 ؛الجنس  عشر شهراً السابقة، بحسب 

 اإلعاقة  معدل البطالة، بحسب الجنس والعمر واألشخاص ذوي  8-5-2 •

التعليم والعمالة  سنة( خارج دائرة  24سنة و 15بين  نسبة الشباب )الذين تتراوح أعمارهم  8-6-1 •
   ؛والتدريب 

سنة والمنخرطين في سوق عمل   17سنوات و 5أعمارهم بين الذين تتراوح نسبة األطفال  8-7-1 •
 ؛ األطفال وعددهم، بحسب الجنس والعمر

 . العمالة في الصناعة التحويلية كنسبة من مجموع العمالة 9-2-2 •

ماسة إلى بناء القدرات لمعالجة  عن حاجة  اإلسكوا  بها  قامت  عمليات تجميع البيانات التي    مع ذلك، كشفت 
  بيانات  جمعفي تواجه التي تلك التحديات  وتشمل هذه الوطني.مستوى على ال التنفيذ عمليات في ت ايناالتب
الصرف الصحي  خدمات  الحصول على المياه وإمكانية  الفقر والعنف ومتعلقة بال  تلك  وخاصة  ،المعياريةلمؤشرات  ا

 لقاة. متالستحقاقات إلى اإلنترنت واال نفاذ م والهاتف المحمول والوالنقل العا

 
 ./1/2018E/ESCWA/SDD .2018 العربية، المنطقة  في  اإلعاقة  6

https://undocs.org/ar/E/ESCWA/SDD/2018/1
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اإلعاقة وتحليلها في   عن الدليل اإلقليمي لتحسين جمع البيانات "شر في العملية ونُ هذه ما نتج عن ُوثّق 
، االحتساب التجميع و. وعالوة على ذلك، فإن البيانات الوصفية لهذه المؤشرات، بما في ذلك طريقة  " البلدان العربية

 في الجدول أدناه.  48المؤشرات الـ مؤشرات اإلعاقة. وترد لاإلسكوا  كتيب في وفرة مت

 مؤشرات اإلعاقة التي جمعت في منطقة اإلسكوا  -1الجدول 

 السكان

   والموقع الجغرافيانتشار اإلعاقة بين السكان حسب الجنس معّدل  1

 والموقع الجغرافي حسب نوع اإلعاقة والجنس ة ذوي اإلعاق األشخاص  ةنسب 2

 والموقع الجغرافي حسب شدة ونوع اإلعاقة والجنس والعمر األشخاص ذوي اإلعاقة  عتوزي 3

 والموقع الجغرافي حسب نوع اإلعاقة والعمر ة ذوات اإلعاق اإلناث  صةح 4

على األقل مجال واحد أو  )الوظيفية  ةاألبعاد حسب عدد مجاالت اإلعاق المتعددةاألشخاص ذوي اإلعاقة  توزيع  5
 والموقع الجغرافي والجنس ( ثرثة أو أكن أو ثالمجاال

 وحسب الموقع الجغرافي ( بإعاقة أو بال إعاقة(  حالة اإلعاقةمن حيث  بين السكانالجنس  -توزيع العمر 6

 نوع اإلعاقة والموقع الجغرافي   حسباألشخاص ذوي اإلعاقة  الجنس بين -توزيع العمر 7

 الموقع الجغرافي  الجنس وحسب و( بإعاقة أو بال إعاقة( قةحالة اإلعامن حيث  السكان من عمر محدد ةنسب 8

 حسب نوع اإلعاقة والجنس والموقع الجغرافي  من عمر محدداألشخاص ذوي اإلعاقة  ةنسب 9

 العمر والموقع الجغرافيحسب و( بإعاقة أو بال إعاقة( اإلعاقةحالة من حيث نسبة الجنسين من السكان  10

حسب و( بإعاقة أو بال إعاقة( حالة اإلعاقةمن حيث في مؤسسة  شون في أسرة معيشية أونسبة السكان الذين يعي 11
 الجنس والعمر والموقع الجغرافي

ً نسب 12 واحداً أو أكثر من ذوي اإلعاقة، حسب نوع وحجم األسرة المعيشية  ة األسر المعيشية التي تضم شخصا
 والموقع الجغرافي 

ترتيبات المعيشة )يعيشون حسب و( بإعاقة أو بال إعاقة( حالة اإلعاقةمن حيث   (سنة فما فوق 18)نسبة السكان  13
 بمفردهم وال يعيشون بمفردهم( والجنس والموقع الجغرافي 

 سنة فما فوق( حسب نوع اإلعاقة وترتيبات المعيشة والجنس والموقع الجغرافي  18)األشخاص ذوي اإلعاقة  نسبة 14

ملكية وحسب ( بإعاقة أو بال إعاقة (  حالة اإلعاقةمن حيث  يعيشون بمفردهموق( الذين سنة فما ف 18نسبة السكان ) 15
 المنزل والجنس والموقع الجغرافي

 اإلعاقة والجنس والموقع الجغرافي حسب سبب   ةذوي اإلعاق توزيع السكان من  16

 جنس والعمر والموقع الجغرافي سنة فما فوق( حسب الحالة الزوجية وال 15معّدل انتشار اإلعاقة بين السكان ) 17

الحالة الزوجية والموقع وحسب ( بإعاقة أو بال إعاقة(  حالة اإلعاقةمن حيث  الجنس بين السكان -توزيع العمر 18
 الجغرافي 

الحالة الزوجية والجنس والموقع وحسب ( بإعاقة أو بال إعاقة( حالة اإلعاقةمن حيث  السكان من عمر محدد ةنسب 19
 الجغرافي 
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 دالتعليم الجي

 بإعاقة أو  ( حالة اإلعاقة ( من حيث سنة فما فوق 25سنة فما فوق و 15سنوات فما فوق و 5)نسبة السكان  20
 التعليمي والجنس والموقع الجغرافي التحصيل  وحسب ( بال إعاقة

اإلعاقة  حسب نوع ( سنة فما فوق 25سنة فما فوق و 15سنوات فما فوق و 5)األشخاص ذوي اإلعاقة  نسبة 21
 والتحصيل التعليمي والجنس والموقع الجغرافي 

والجنس   دراسةفي ال لتحاقاالوحسب ( بإعاقة أو بال إعاقة( حالة اإلعاقةمن حيث ( سنة 29-5)نسبة السكان  22
 والموقع الجغرافي 

 وقع الجغرافي في الدراسة والجنس والم لتحاق( حسب نوع اإلعاقة واالسنة 29-5)األشخاص ذوي اإلعاقة  نسبة 23

من  ( 14-12، وعمر المرحلة الثانوية األولى 11- 6 عمر المرحلة االبتدائية)نسبة السكان غير الملتحقين بالمدارس  24
 الجنس والموقع الجغرافي وحسب ( بإعاقة أو بال إعاقة( حالة اإلعاقةحيث 

، وعمر المرحلة الثانوية 11-6 بتدائيةعمر المرحلة اال) غير الملتحقين بالمدارساألشخاص ذوي اإلعاقة نسبة  25
 حسب نوع اإلعاقة والجنس والموقع الجغرافي  ( 14-12األولى 

الجنس والموقع وحسب ( بإعاقة أو بال إعاقة( حالة اإلعاقةمن حيث  (24-15)معدل إلمام الشباب بالقراءة والكتابة  26
 الجغرافي 

 والموقع الجغرافي الجنس وحسب ( بإعاقة أو بال إعاقة( حالة اإلعاقةمن حيث معدل إلمام الكبار بالقراءة والكتابة  27

 العمل الالئق والعمالة

 العاملين من إجمالي العمالة )بإعاقة وبال إعاقة( حسب الجنس والموقع الجغرافي األشخاص ذوي اإلعاقة  حصة 28

االبتدائي؛ ال تعليم ابتدائي/بعض التعليم سنة( العاملين حسب التحصيل التعليمي )ال تعليم/ 24-15نسبة الشباب ) 29
)دورة  تقني/مهني -تعليم عام )دورة أولى(؛ تعليم ثانوي عالي  -تعليم ابتدائي؛ تعليم المرحلة الثانوية األولى 

ثانية(؛ تعليم ما بعد الثانوي غير جامعي؛ مستوى أول من التعليم العالي )بكالوريوس وماجستير أو مستوى معادل 
الجنس والموقع وحسب ( بإعاقة أو بال إعاقة(  حالة اإلعاقةن حيث مدكتوراه أو مستوى معادل لها( لهما(؛ )
 الجغرافي 

سنة( العاملين حسب التحصيل التعليمي )ال تعليم/ال تعليم ابتدائي/بعض التعليم االبتدائي؛ تعليم  64-15نسبة الكبار ) 30
)دورة ثانية(؛  تقني/مهني -يم عام )دورة أولى(؛ تعليم ثانوي عالي تعل -ابتدائي؛ تعليم المرحلة الثانوية األولى 

 لي )بكالوريوس وماجستير أو مستوى تعليم ما بعد الثانوي غير جامعي؛ مستوى أول من التعليم العا
 الجنس وحسب ( بإعاقة أو بال إعاقة( حالة اإلعاقةمن حيث  معادل لهما(؛ )دكتوراه أو مستوى معادل لها

 الجغرافي والموقع 

التحصيل العلمي  وحسب ( بإعاقة أو بال إعاقة(  حالة اإلعاقةمن حيث نسبة العمالة إلى السكان )معدل العمالة(  31
 والجنس والعمر والموقع الجغرافي

)معدل العمالة( حسب نوع اإلعاقة والتحصيل العلمي والجنس والعمر ة ذوي اإلعاق  نسبة العمالة إلى السكان 32
 جغرافي  والموقع ال

يعمل ) العمالة )صاحب عمل، موظف، في مجال عمالة معرضة للمخاطرمن حيث وضع نسبة السكان النشطين  33
الجنس والعمر والموقع وحسب ( بإعاقة أو بال إعاقة( حالة اإلعاقةو (عامل مساهم في األسرة(ولحسابه الخاص، 

 الجغرافي 

موظف، في مجال عمالة معرضة   ،)صاحب عمللة ضع العمامن حيث والنشطين األشخاص ذوي اإلعاقة نسبة  34
حسب نوع اإلعاقة والجنس والعمر والموقع  ((يعمل لحسابه الخاص، وعامل مساهم في األسرة) للمخاطر
 الجغرافي 
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 )تابع( العمل الالئق والعمالة

ال  )بإعاقة أوب حالة اإلعاقة و البطالة )عمل من قبل ولم يعمل من قبل أبداً(من حيث وضع نسبة السكان النشطين  35
 الجنس والعمر والموقع الجغرافي وحسب  (إعاقة

نوع حسب و )عمل من قبل ولم يعمل من قبل أبداً(من حيث وضع البطالة النشطين األشخاص ذوي اإلعاقة  نسبة 36
 اإلعاقة والجنس والعمر والموقع الجغرافي 

تقنيون شّرعون وكبار مسؤولين ومديرون؛ مهنيون؛ كتبة؛ نسبة السكان العاملين في فئات مهنية رئيسية )م 37
خدمات وعمال مبيعات في المتاجر واألسواق؛ عمال زراعيون مهرة وصيادو أسماك؛ ومهنيون معاونون؛ عمال 

  حالة اإلعاقةمن حيث  عمال حرفيون وما يتعلق بالحرف؛ مشغلو منشآت وماكينات ومجمعّون؛ مهن ابتدائية(
 الجنس والعمر والموقع الجغرافي وحسب ( عاقةبإعاقة أو بال إ(

 الجنس والعمر والموقع الجغرافي وحسب ( بإعاقة أو بال إعاقة( اإلعاقةحالة من حيث معدل البطالة  38

مستوى التحصيل العلمي  وحسب ( بإعاقة أو بال إعاقة( حالة اإلعاقة من حيث توزيع السكان العاطلين عن العمل  39
 موقعوالجنس والعمر وال

الجنس والموقع  وحسب ( بإعاقة أو بال إعاقة( حالة اإلعاقةمن حيث  الشباب كنسبة من السكان الشبابلدى بطالة ال 40
 الجغرافي 

الجنس والموقع وحسب ( بإعاقة أو بال إعاقة( حالة اإلعاقةمن حيث الشباب كنسبة من إجمالي البطالة البطالة لدى  41
 الجغرافي 

وحسب ( بإعاقة أو بال إعاقة( حالة اإلعاقةمن حيث  الكبارالبطالة لدى   الشباب إلى معدللدى الة البط معدلنسبة  42
 الجنس والموقع

(  بإعاقة أو بال إعاقة(  حالة اإلعاقةمن حيث  معدل المشاركة في القوة العاملة )عاملون وعاطلون عن العمل( 43
 افي لتحصيل التعليمي والجنس والعمر والموقع الجغراوحسب 

حسب نوع اإلعاقة   )عاملون وعاطلون عن العمل(في القوة العاملة األشخاص ذوي اإلعاقة  معدل مشاركة 44
 والتحصيل التعليمي والجنس والعمر والموقع الجغرافي 

ً عام 15توزيع السكان الذين تبلغ أعمارهم  45 النشاط ووضع (  بإعاقة أو بال إعاقة(  حالة اإلعاقةمن حيث فما فوق،   ا
 والموقع الجغرافي وعاطلون عن العمل وغير نشطين( وحسب الجنس  )عاملون

ً عام 15الذين تبلغ أعمارهم   ةتوزيع األشخاص ذوي اإلعاق 46 )عاملون وعاطلون  من حيث وضع النشاط فما فوق،  ا
 الجنس والموقع الجغرافينوع اإلعاقة و عن العمل وغير نشطين( وحسب

 والتحصيل العلمي والجنس والموقعوحسب ( بإعاقة أو بال إعاقة (  حالة اإلعاقةيث ح من معدل عدم القيام بنشاط 47
 الجغرافي 

 الجغرافي  لجنس والموقعامعدل عدم القيام بنشاط حسب نوع اإلعاقة و 48

 المرحلة الثانية: اإلعاقة في إطار مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 

.  اإلعاقة   ذوياألشخاص  مة فيما يتعلق ب اف التنمية المستد اهد أ  ات شملت المرحلة الثانية تقييم إطار مؤشر
األشد أو "  " عيشون في أوضاع هشةمن يأو "  " الفئات الضعيفة" أو "اإلعاقة" لكلمات  اً ذكر 41كشف التقييم أن هناك قد و

 ً مؤشرات أهداف    ه لم يجر اختيار جميعبياناتها الوصفية. غير أنفي  أو    اياتها غفي المؤشرات نفسها أو في    " حرمانا
من  كان  البيانات مصدر أُسقطت أربعة مؤشرات ألن فقد اإلعاقة في هذا التقييم. تذكر التنمية المستدامة التي 

المتعلق بعدد ما تم   1-10-16فريق واشنطن. وهذه المؤشرات األربعة هي:  أسئلة مع وافق يت ال سجالت إدارية 
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اء القسري، واالحتجاز التعسفي، والتعذيب للصحفيين والعاملين  فالتحقق منه من حاالت القتل، واالختطاف، واالخت
  ؛ في الوسط اإلعالمي المرتبطين بهم والنقابيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان خالل االثني عشر شهرا الماضية

 000عدد األشخاص المتوفين والمفقودين ومن تضرروا مباشرة بسبب الكوارث من بين كل  1-5-11و 1-5-1و

عدد البلدان التي لديها تشريعات إحصائية على الصعيد الوطني والتي تتقيد   2-18-17؛ و من السكان خص ش 100
 . بالمبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية

ً لوكاالت الحددت اوالرئيسيون  المصلحةأصحاب حدد  ً  مؤشراً  25 عاملة في مجال اإلعاقة أيضا   إضافيا
  ية السياساتمجاالت إطار الباإلعاقة. وهذه المؤشرات مذكورة في متعلقة المن مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 

صنع  والتمكين و الجيد؛ التعليم ؛ ورفاهالو القضاء التام على الجوع، والصحة الجيدة الفقر والقضاء على المتعلقة ب
 مستدامة.  محلية  ت مدن ومجتمعاوإمكانية إتاحة العمل الالئق والعمالة؛ و؛  الالعنفالسالم والعدالة ووالقرار؛ 

منها   17يذكر )  اإلعاقةيتعلق ب مؤشراً  57ه مجموع ما من بين مؤشرات أهداف التنمية المستدامة هناك 
ً " أو " أوضاع هشةعيشون في من ي " أو " الفئات الضعيفة الكلمات "اإلعاقة" أو"  في المؤشرات  " األشد حرمانا

وهي   ( حددها أصحاب المصلحة الرئيسيونمؤشرا  25وأو بياناتها الوصفية  مقاصدهافي يذكرها  15وذاتها 
أن مصادر  من تأكد الوتم  .7ببيانات وصفية موحدة )المستويان األول والثاني( توفيرها عالمياً أو يمكن وفرة مت

أسئلة مجموعة واشنطن في تحديد   ستيعاب يمكنها ا  امستمدة بشكل رئيسي من مسوح األسر المعيشية، ولذ البيانات  
المدارس التي تحصل على بنى تحتية ومواد   نسبة )د(    1- أ-4هو  واحد فقط  ، باستثناء مؤشر  ة  ي اإلعاقوذاألشخاص  

 . من سجالت إداريةذي يُستخلص  ال مالئمة الحتياجات الطالب ذوي اإلعاقة 

  بيانات الوصفية الذي أصدرته اإلسكوا    ها إلطار أهداف التنمية المستدامة وبيانات  يتضمن الدليل اإللكتروني
ساب  تحامع تعاريف وأساليب  مؤشراً    57  بالغ عددهااإلعاقة الأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بلمؤشرات    وصفية 

 . وترد هذه المؤشرات في الجدول أدناه   .8متاحة باللغتين العربية واإلنكليزية 

 اإلعاقة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة التي تتعلق ب  -2الجدول 

 القضاء على الفقر والقضاء التام على الجوع

الوظيفي، والموقع نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الدولي، بحسب الجنس، والعمر، والوضع   1-1-1 1
 أ الجغرافي

 أنسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الوطني، بحسب الجنس والعمر 1-2-1 2

في المائة من متوسط الدخل، بحسب الجنس والعمر واألشخاص ذوي  50 ذين يعيشون دوننسبة السكان ال 10-2-1 3
 ب اإلعاقة 

 ج نسبة السكان الذين يعيشون في أسر معيشية يمكنها الحصول على الخدمات األساسية 1-4-1 4

 
  أن  إلى الثاني وىالمست  ويشير المؤشرات؛ جمعب  تقوم كثيرة بلدان أنو متاحة الوصفية البيانات أن إلى األول المستوى يشير 7

 لمؤشرات. ا بجمع يقوم  فقط البلدان بعض  ولكن متاحة  الوصفية البيانات

sdg-dbookhttps://www.unescwa.org/ehan- اإللكتروني الموقع  على  متاحة  اإللكتروني الدليل  من  اإلنجليزية  النسخة  8

metadata-framework.  الموقع:  على متاحة  العربية النسخة https://www.unescwa.org/ar/  التنمية-أهداف-إلطار-اإللكتروني-الدليل -
 . الوصفية-ياناتالب -المستدامة

https://www.unescwa.org/ehandbook-sdg-framework-metadata
https://www.unescwa.org/ehandbook-sdg-framework-metadata
https://www.unescwa.org/ar/%20%20الدليل-الإلكتروني-لإطار-أهداف-التنمية-المستدامة-البيانات-الوصفية
https://www.unescwa.org/ar/%20%20الدليل-الإلكتروني-لإطار-أهداف-التنمية-المستدامة-البيانات-الوصفية
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 )تابع( القضاء على الفقر والقضاء التام على الجوع

رض، ولديهم مستندات معترف بها ين لديهم حقوق مضمونة لحيازة األنسبة مجموع السكان البالغين الذ 1-4-2 5
 جقانوناً، ويعتبرون حقوقهم في األرض مضمونة، بحسب الجنس ونوع الحيازة

 جمعدل انتشار نقص التغذية 2-1-1 6

ناة من انعدام  معدل انتشار انعدام األمن الغذائي المتوسط أو الشديد وسط السكان، استنادا إلى مقياس المعا 2-1-2 7
 ج األمن الغذائي

نسبة السكان الذين تشملهم حدود دنيا/نظم للحماية االجتماعية، بحسب الجنس، وبحسب الفئات السكانية،  1-3-1 8
ن، وذوي اإلعاقة، والحوامل، واألطفال حديثي الوالدة، وضحايا إصابات كاألطفال، والعاطلين عن العمل، والمسني

 بفاءالعمل، والفقراء، والضع

 الصحة الجيدة والرفاه

 أنسبة الوالدات التي يشرف عليها أخصائيون صّحيون َمَهرة 3-1-2 9

شخص غير مصاب من السكان بحسب  1000عدد اإلصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية لكل   3-3-1 10
 أ الجنس والعمر والفئات الرئيسية من السكان

 أسنة( والالتي لُبّيت حاجتُهن إلى تنظيم األسرة بطرق حديثة 15-49في سن اإلنجاب )نسبة النساء الالتي  3-7-1 11

فة باعتبارها متوسط التغطية التي توفر الخدمات األساسية  3-8-1 12 تغطية توافر الخدمات الصحية األساسية )المعرَّ
األطفال، ، والمواليد الجدد، والمستندة إلى اإلجراءات الكاشفة التي تشمل الصحة اإلنجابية، وصحة األمهات

واألمراض المعدية، واألمراض غير المعدية، والقدرة على توفير الخدمات، وإمكانية الوصول إليها لدى السكان  
 بعموماً واألشد حرماناً خصوصاً(

ق نسبة السكان الذين تصرف أسرهم المعيشية نفقات كبيرة على الصحة محسوبة كحصة من مجموع إنفا 3-8-2 13
 أدخلها األسر المعيشية أو

 أسنة فأكثر 15معدل االنتشار الموحد السن الستعمال التبغ حالياً لدى األشخاص الذين تبلغ أعمارهم  1-أ-3 14

 التعليم الجيد

نسبة األطفال والشباب )أ( في الصف الثاني/الثالث؛ و)ب( في نهاية المرحلة االبتدائية؛ و)ج( في نهاية  4-1-1 15
 القراءة،   (1) لة األولى من التعليم الثانوي، الذين يحققون على األقل الحد األدنى من مستوى الكفاءة في المرح

 د الرياضيات، بحسب الجنس (2)و

معدل المشاركة في التعلُّم المنظَّم )قبل سنة واحدة من سن االلتحاق الرسمي بالتعليم االبتدائي(، بحسب  4-2-2 16
 أالجنس

الرسمي والتدريب خالل االثني عشر شهراً  كة الشباب والكبار في التعليم الرسمي وغيرمشار معدل 4-3-1 17
 أالجنس السابقة، بحسب

 أالذين تتوافر لديهم مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بحسب نوع المهارة نسبة الشباب والبالغين 4-4-1 18

المنظَّم )قبل سنة واحدة من سن االلتحاق الرسمي بالتعليم  ة في التعلُّممعدل المشارك 2-2-4 مؤشرات التكافؤ 4-5-1 19
 باالبتدائي(، بحسب الجنس
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 )تابع( التعليم الجيد

نسبة األطفال والشباب )أ( في الصف الثاني/الثالث؛ و)ب( في نهاية المرحلة    1-1-4 بمؤشرات التكافؤ 4-5-1 20
ى من التعليم الثانوي، الذين يحققون على األقل الحد األدنى من مستوى االبتدائية؛ و)ج( في نهاية المرحلة األول

 دالرياضيات، بحسب الجنس  (2)القراءة، و (1)الكفاءة في 

الرسمي والتدريب خالل   معدل مشاركة الشباب والكبار في التعليم الرسمي وغير  1-3-4 بمؤشرات التكافؤ 4-5-1 21
 أسالجن االثني عشر شهراً السابقة، بحسب

نسبة الشباب والبالغين الذين تتوافر لديهم مهارات تكنولوجيا المعلومات   1-4-4 بمؤشرات التكافؤ 4-5-1 22
 أواالتصاالت، بحسب نوع المهارة

من اً نسبة السكان في فئة عمرية معينة الذين يحققون على األقل مستوى ثابت  1-6-4 بمؤشرات التكافؤ 4-5-1 23
 د)أ( األمية و)ب( الحساب، بحسب الجنس لوظيفية المتصلة بما يلي:الكفاءة في المهارات ا

 نسبة المعلمين في )أ( مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي؛ و)ب( التعليم االبتدائي؛   1- ج - 4  ب مؤشرات التكافؤ   1- 5- 4 24
التدريب المنظَّم للمعلمين   و)ج( التعليم اإلعدادي؛ و)د( التعليم الثانوي، الذين حصلوا على األقل على الحد األدنى من 

 د للتدريس على المستوى المناسب في بلد معين )كالتدريب التربوي(، قبل الخدمة أو في أثناء الخدمة، الالزم  

من الكفاءة في المهارات الوظيفية اً نسبة السكان في فئة عمرية معينة الذين يحققون على األقل مستوى ثابت 4-6-1 25
 داألمية و)ب( الحساب، بحسب الجنسالمتصلة بما يلي: )أ( 

 ب واد مالئمة الحتياجات الطالب ذوي اإلعاقة)د( نسبة المدارس التي تحصل على بنى تحتية وم 1-أ-4 26

 التمكين وصنع القرار

الالتي يتخذن قرارات مستنيرة بشأن العالقات  وسنة  49و 15نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين  5-6-1 27
 أيةواستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الصحية اإلنجاب الجنسية

مؤسسة مالية أخرى أو لدى مقدم  حساب في أو  يالذين لهم حساب مصرف( سنة فأكثر 15)نسبة البالغين  8-10-2 28
 أخدمات مالية متنقلة

 أ نسبة النساء في المناصب اإلدارية 5-5-2 29

المؤسسات والفئات السكانية( في لجنس، واألشخاص ذوي اإلعاقة، نسبة الوظائف )بحسب العمر، وا 16-7-1 30
العامة )الهيئات التشريعية الوطنية والمحلية، والخدمة العامة، والسلطة القضائية( مقارنة بمستويات التوزيع على  

 ب الصعيد الوطني

 السالم والعدل والالعنف

 أوشرة وما فوق، الالتي تعرضن لعنف بدني أو جنسي نسبة النساء المعاشرات والفتيات في الخامسة ع 5-2-1 31
 دنفسي من عشير حالي أو سابق، خالل االثني عشر شهراً السابقة، مصنفة بحسب شكل العنف والعمر

نسبة النساء والفتيات في الخامسة عشرة وما فوق الالتي تعرضن لعنف جنسي من أشخاص غير العشير،   5-2-2 32
 د لسابقة، بحسب العمر ومكان حدوث العنفخالل االثني عشر شهراً ا

 أ السابقة البدني والنفسي والجنسي خالل االثني عشر شهراً  نسبة السكان الذين تعرضوا للعنف 16-1-3 33

تجوالهم على األقدام بمفردهم في أنحاء المنطقة التي يعيشون  نسبة السكان الذين يشعرون باألمان عند 16-1-4 34
 أ4فيها 
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 )تابع( لالعنفالعدل واالسالم و

سنة والذين تعرضوا ألي عقاب بدني و/أو  17نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و 16-2-1 35
 أاعتداء نفسي من جانب مقدمي الرعاية في الشهر السابق

بل  ا للعنف الجنسي قسنة الذين تعرضو 29سنة و 18ان الذين تتراوح أعمارهم بين نسبة الشابات والشب 16-2-3 36
 أ عشرة سن الثامنة

 أنسبة األطفال دون سن الخامسة الذين ُسجلت والداتهم في قيد السجل المدني، بحسب العمر 16-9-1 37

 العمل الالئق والعمالة

سنة والمنخرطين في سوق عمل األطفال وعددهم،    17سنوات و 5نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  8-7-1 38
 أسب الجنس والعمربح

 أالعمالة في الصناعة التحويلية كنسبة من مجموع العمالة  9-2-2 39

 ب اإلعاقة  معدل البطالة، بحسب الجنس والعمر واألشخاص ذوي 8-5-2 40

 دسنة( خارج دائرة التعليم والعمالة والتدريب 24سنة و 15بين  نسبة الشباب )الذين تتراوح أعمارهم 8-6-1 41

 أنسبة العمالة غير الرسمية في غير العمالة الزراعية، بحسب الجنس 8-3-1 42

 ب متوسط الدخل في الساعة للنساء والرجال العاملين، بحسب الوظيفة والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة  8-5-1 43

44 10-3-1  ً   هراً لممارسات تمييزية أو تحرش خالل االثني عشر ش نسبة السكان الذين أبلغوا عن تعرضهم شخصيا
 أاالسابقة ألسباب يحظر القانون الدولي لحقوق اإلنسان التمييز على أساسه

 إمكانية إتاحة مدن ومجتمعات مستدامة 

 أنسبة األفراد الذين يملكون الهاتف المحمول، حسب نوع الجنس 1-ب-5 45

 دنةخدمات مياه الشرب التي تدار بطريقة مأمو نسبة السكان الذين يستفيدون من 6-1-1 46

اإلدارة السليمة لخدمات الصرف الصحي، بما في ذلك مرافق غسل اليدين   نسبة السكان الذين يستفيدون من 6-2-1 47
 د  ،جبالصابون والمياه

 أنسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء 7-1-1 48

 ب عمر والجنس واألشخاص ذوي اإلعاقة نسبة السكان الذين تتوافر لهم وسائل النقل العام المناسبة، بحسب ال   1- 2- 11 49

عدد البلدان التي تعتمد وتطبق ضمانات دستورية و/أو تشريعية و/أو سياساتية إلطالع الجمهور على  16-10-2 50
 دالمعلومات

 أنسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت 17-8-1 51

 د و مستوطنات غير رسمية أو مساكن غير الئقةنسبة السكان الحضريين الذين يعيشون في أحياء فقيرة أ 11-1-1 52

متوسط حصة المنطقة السكنية بالمدن التي تمثل فضاء مفتوحا لالستخدام العام للجميع، بحسب العمر  11-7-1 53
 ب والجنس واألشخاص ذوي اإلعاقة

دوثه ة، ومكان حذوي اإلعاق األشخاص الجنسي بحسب العمر، والجنس، و ي أونسبة ضحايا التحرش البدن 11-7-2 54
 بالسابقة  اً خالل االثني عشر شهر

نسبة السكان الذين يعتقدون أن صنع القرار عملية شاملة للجميع وملبية لالحتياجات، بحسب الجنس  16-7-2 55
 ب والعمر واإلعاقة والفئة السكانية
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 عقد الشراكات لتحقيق األهداف

 جمصدر التمويل طنية ممولة بالكامل وقيد التنفيذ، بحسبعدد البلدان التي لديها خطة إحصائية و 17-18-3 56

نسبة البلدان التي )أ( أجرت تعداداً واحداً على األقل للسكان والمساكن في السنوات العشر الماضية؛   17-19-2 57
 د في المائة في تسجيل الوفيات  80في المائة في تسجيل المواليد ونسبة  100و)ب( حققت نسبة 

 . باإلعاقة وحدده أصحاب المصلحةلق يتع أ : مالحظة
ً أو  عيشون في أوضاع هشةمن ي أو  الفئات الضعيفةأو  اإلعاقة تذكر الكلمات  ب    . في المؤشر األشد حرمانا
ً أو  عيشون في أوضاع هشةمن ي أو الفئات الضعيفة أو  اإلعاقة تذكر الكلمات  ج   . الغاية في  األشد حرمانا
ً األشد  أو  عيشون في أوضاع هشةمن ي أو  عيفةت الض الفئاأو اإلعاقةتذكر الكلمات  د   . في البيانات الوصفية حرمانا

 المرحلة الثالثة: مؤشرات التنمية األخرى ذات األولوية 

المتعلقة باإلعاقة في تقارير أصحاب المصلحة  األخرى  من المؤشرات    10في البحوث المكتبية، أشير إلى  
التحالف الدولي المعني    ؛ فريق واشنطن  ؛لك منظمة العمل الدولية؛ اليونسكوالرئيسيين والوكاالت الدولية، بما في ذ 

بقضايا اإلعاقة؛ االتحاد الدولي لإلعاقة والتنمية؛ االتحاد األوروبي؛ مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان  
ت ذات  . كما استعرض بعض التقارير الوطنية وأختيرت المؤشرااإلعاقة ذويومجموعة أصحاب المصلحة من 

 . المراجع( ) يرجى الرجوع إلى  الصلة

بسبب محدودية مصادر البيانات، مثل مؤشر "نسبة المقاعد التي  لم يُدرج غير أن بعض المؤشرات 
 في الجدول أدناه.  10. وترد المؤشرات الـ نات الوطنية، و)ب( الحكم المحلي"تشغلها المرأة في )أ( البرلما 

 باإلعاقة مؤشرات إضافية تتعلق   -3الجدول 

 السكان

  وحسب( بإعاقة أو بال إعاقة( اإلعاقة  وضع أفراد األسرة منمن حيث حصة األسر المعيشية التي ترأسها نساء  1
 الموقع الجغرافي 

  (اقةبإعاقة أو بال إع( من حيث وضع أفراد األسرة من اإلعاقة سنة(  15طفال )تقل أعمارهم عن  نسبة إعالة األ 2
 الجغرافي الموقع  وحسب

وحسب ( بإعاقة أو بال إعاقة(من حيث وضع أفراد األسرة من اإلعاقة سنة فما فوق(  65) نسبة إعالة المسنين 3
 الموقع الجغرافي 

 القضاء على الفقر والقضاء التام على الجوع

 والموقع س والعمر العاملين من إجمالي السكان العاملين حسب الجناألشخاص ذوي اإلعاقة نسبة  4

 التعليم الجيد

وحسب ( بإعاقة أو بال إعاقة( حالة اإلعاقة من حيث معدالت إتمام الدراسة ]التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي[  5
 الجنس والموقع الجغرافي 

(  ةبال إعاق  بإعاقة أو(  حالة اإلعاقةمن حيث معدالت إتمام الدراسة الجامعية ]أو معدالت االلتحاق بالجامعة[  6
 الجنس والموقع الجغرافيوحسب 

وحسب  ( بإعاقة أو بال إعاقة( حالة اإلعاقةمن حيث سنة فما فوق،  25متوسط سنوات الدراسة، السكان في عمر  7
 الجغرافي الجنس والموقع 
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  السالم والعدالة والالعنف

تعرضن لعنف بدني أو جنسي أو نفسي من  نسبة النساء المعاشرات والفتيات في الخامسة عشرة وما فوق، الالتي 8
 هن، من حيث حالة اإلعاقة )بإعاقة وبال إعاقة( وحسب شكل العنف والعمرعشير حالي أو سابق، في حيات

 والعمالةالعمل الالئق 

نوع الملكية )عامة وخاصة( والجنس  حسب و( بإعاقة أو بال إعاقة (  حالة اإلعاقةمن حيث  نسبة السكان العاملين،  10
 والعمر والموقع الجغرافي 

 الصكوك الدولية بين المؤشرات و  ابطالرو تحديد المرحلة الرابعة:  

جميع المجاالت  مع  هذه المؤشرات  روابط    ت . وقد ُحِددّ 115العدد اإلجمالي لمؤشرات اإلعاقة التي جمعت  
 األربعة التالية: هداف السياساتية ألهداف التنمية المستدامة باستثناء األ 

 ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة؛ -12الهدف  •

 ر المناخ وآثاره؛ اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغيّ  -13الهدف  •

حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية    -14الهدف   •
 المستدامة؛

حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة    -15الهدف   •
الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان  

 . التنوع البيولوجي

  اإلعاقة  ذوياألشخاص مواد اتفاقية حقوق ومؤشرات لاالروابط بين ُحِدّدت في المرحلة النهائية كما 
، 2030عام  واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. ويقدم الجدول أدناه موجزاً للروابط المتبادلة بين أهداف خطة 

ين  ن. )يرجى الرجوع إلى المرفق واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسا  اإلعاقة  ذوي األشخاص ومواد اتفاقية حقوق 
 لالطالع على المواد(. ي األول والثان

 واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    2030خطة عام بين  وجه الترابط أ  -4الجدول 
 واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان اإلعاقة ذوياألشخاص اتفاقية حقوق  أهداف التنمية المستدامة 

  اء على: القض1الهدف 
 الفقر

 (2- 4ز/-1-4ج/-1-1/4-4االلتزامات العامة ) : 4ادة الم

 الحق في الحياة : 10ادة الم

 /ج-1-24ب/ -1-24أ/-1-24/-1-24التعليم ) : 24ادة الم
 أ( -24-2

 ج( -25.ب/25/أ -25/25الصحة ) : 25المادة 

المعيشة الالئق والحماية االجتماعية مستوى  : 28المادة 
 ج/ -2-28ب/-2-28أ/-28-1/28-2/28-2)

 (ه-2-28د/ -28-2

 1- 1/22/25-3/17 : المواد

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/biodiversity/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/biodiversity/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/biodiversity/
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 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان اإلعاقة ذوياألشخاص اتفاقية حقوق  أهداف التنمية المستدامة 

: القضاء التام على  2الهدف 
 الجوع

- 28مستوى المعيشة الالئق والحماية االجتماعية ) :28المادة 

1) 
 

الصحة الجيدة  :  3الهدف 
 فاه والر

 الحق في الحياة : 10المادة 

 ب(-1-1/23-23احترام البيت واألسرة ) : 23المادة 

 و(-25/ه-25د/ -25ب/-25أ/-25/25الصحة ) : 25المادة 

 1-1/25-3/16 : المواد

 ب(-1-9أ/ -1-1/9-9إمكانية الوصول ) : 9المادة  : التعليم الجيد 4الهدف 

 ج -1-24ب/-1-24أ/-1- 1/24-24التعليم ) : 24المادة 
 د/- 2-24ج/-2-24ب/-2-24أ/ -24-2/

 (  5-4/24-3/24-24/ه-24-2

 2-1/26-16 :المادتان

: المساواة بين 5الهدف 
 الجنسين

 ح(-2- 9ز/-2-2/9-9إمكانية الوصول ) : 9المادة 

عدم التعرض لالستغالل والعنف واالعتداء  : 16المادة 
(16-1/16-2/16-3)   

لى معلومات حرية التعبير والرأي والحصول ع : 21المادة 
 (ه- 21د/ -21/ج-21ب/-21أ -21/21)

 ب(-1-1/23-23احترام البيت واألسرة ) : 23المادة 

 أ( -25/25الصحة ) : 25المادة 

 1- 1/27-3/19/21 : المواد

: المياه النظيفة 6الهدف 
  والنظافة الصحية

مستوى المعيشة الالئق والحماية االجتماعية  : 28المادة 
 أ( -28-2/28-2

 22 :المادة

طاقة نظيفة  : 7الهدف 
 وبأسعار معقولة 

مستوى المعيشة الالئق والحماية االجتماعية  : 28المادة 
(28-1 ) 

 1-25 :المادة

: العمل الالئق  8الهدف 
 ونمو االقتصاد

الصناعة  :  9الهدف 
 واالبتكار والبنية التحتية 

عدم التعرض لالستغالل والعنف واالعتداء  : 16المادة 
(16-1 ) 

 ج/ -1-27ب/ -1-1/27-27العمل والعمالة ) : 27المادة 
 ح/ -1-27ز/-1-27و/-1-27/ه-1-27د/ -27-1
 2-27ك/-1-27ي/ -1-27ط/-27-1

 / 3-2/23-1/23-4/23 : المواد

26-1 

الحد من أوجه  : 10الهدف 
 عدم المساواة

 ب/-1- 4أ/-1-1/4-4االلتزامات العامة ) : 4المادة 
 ( 2-4ج/-4-1

اية االجتماعية الالئق والحم مستوى المعيشة : 28المادة 
 ج(-2-28ب/-28-2/28-2)

 1-2/22/25-1/21-2/21 : المواد

: مدن ومجتمعات 11الهدف 
 محلية مستدامة 

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

 الحق في الحياة : 10المادة 

 حاالت الخطر والطوارئ اإلنسانية  : 11المادة 

مستوى المعيشة الالئق والحماية االجتماعية  : 28ة الماد
(28-1  ) 

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه   : 30المادة 

 1-3/25 :المادتان

http://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal3.html
http://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal3.html
http://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal3.html
http://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal3.html
http://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal7.html
http://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal7.html
http://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal9.html
http://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal9.html
http://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal10.html
http://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal10.html
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 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان اإلعاقة ذوياألشخاص اتفاقية حقوق  أهداف التنمية المستدامة 

 ج(- 1-30/ 1-30والتسلية والرياضة )

  السالم والعدل : 16الهدف 
 والمؤسسات القوية

 ( 3-4)االلتزامات العامة  : 4المادة 

 الحق في الحياة : 10المادة 

 (ب-1-14أ/-1-1/14-14حرية الشخص وأمنه ) : 14المادة 

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة  : 15المادة 
 ( 1-15)القاسية أو الالإنسانية أو المهينة 

ل والعنف واالعتداء ض لالستغالعدم التعر : 16المادة 
(16-1/16-2/16-3 ) 

 أ/ -1-18/ 1-18حرية التنقل والجنسية ) : 18المادة 
 (  2- 18ب/-18-1

 ( 2-27)العمل والعمالة  : 27المادة 

 / 1/19-3/4/5/12/15 : المواد

21-1 

الشراكات  : عقد 17الهدف 
 األهداف لتحقيق

 ( 1-4)االلتزامات العامة  : 4المادة 

 ز/ -2-2/9- 9ب/-1- 1/9-9إمكانية الوصول ) : 9المادة 
 ح(-9-2

التعبير والرأي والحصول على معلومات حرية  : 21المادة 
 (ه-21د/-21/ج-21ب/-21/أ-21/21)

 أ/ - 1-1/31-31جمع اإلحصاءات والبيانات ) : 31المادة 
 (  3- 2/31- 31ب/-31-1

 ،  1- 27، 22، 19، 2 : المواد
27-2 

http://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal16.html
http://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal16.html
http://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal16.html
http://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal17.html
http://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal17.html


 

 
 



 

 إطار مؤشر سياسات اإلعاقة  -ثالثاً 

 مجاالت السياسات    -ألف

سياسات ذات  للتسعة مجاالت فيما بين السياسات تربط مع تكامل البيانات لإطار اإلعاقة هو أداة رصد 
  ؛والتعليم الجيد  ؛والصحة الجيدة والرفاه ؛م على الجوعالقضاء على الفقر والقضاء التا و ؛ أولوية هي: السكان

مدن ومجتمعات  اتاحة ، وإمكانية والعمالةوالعمل الالئق ؛ والسالم والعدل والالعنف ؛والتمكين وصنع القرار
   لتحقيق األهداف. شراكات المحلية مستدامة، و

دراج مؤشرات تتعلق  إإال أن  السياسات السكانية ليس مشمولة في أهداف التنمية المستدامة، رغم أن
األشخاص فرصة لربط وتقييم التغييرات في تنفيذ اتفاقية حقوق  ذلك  وفر  يو السكان سمة هامة من سمات اإلطار.  ب

المتعلقة   23المتعلقة بالعيش المستقل واالندماج في المجتمع والمادة  19وموادها وخاصة المادة  اإلعاقة ذوي
 باحترام البيت واألسرة. 

 في  التسعة المذكورة سياساتية المجاالت الموزعة على  مؤشراً  115ار ما مجموعه اإلط يتضمن
   . الجدول أدناه

 مجاالت السياسات  علىتوزيع مؤشرات اإلعاقة   -5الجدول 

 عدد المؤشرات اتمجال السياس 

 23 السكان  1

 9 القضاء على الفقر والقضاء التام على الجوع 2

 6 والرفاه الصحة الجيدة  3

 23 التعليم الجيد  4

 4 التمكين وصنع القرار 5

 9 والالعنف   السالم والعدل  6

 28 العمل الالئق والعمالة  7

 11 ستدامةإمكانية اتاحة مدن ومجتمعات محلية م 8

 2 عقد الشراكات لتحقيق األهداف 9

 115 المجموع 

 أوجه الترابط مع األطر العالمية وأصحاب المصلحة الرئيسيين    -باء

  اإلعاقة   ذوياألشخاص  أهداف التنمية المستدامة واتفاقية حقوق  إلى  مراجع  إطار اإلسكوا لإلعاقة    يتضمن 
الرقم الرسمي لهدف  إلشارة إلى ا وباإلضافة إلى  المراجعمثل هذه  واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان حيثما توفر

من يعيشون  الفئات الضعيفة/عن  أو  ذوي اإلعاقة  األشخاص    عن وفّر معلومات إضافية  تُ ،  المعني  التنمية المستدامة
ت  لمؤشراإلى ا  " المصدر"يشير عمود  و .  ة الوصفي  ات البيانأو المؤشر أو    الغايةفي    في أوضاع هشة/األشد حرماناً 

http://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal16.html
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مثل مسوح األسر المعيشية أو  من موصى به  المتوفرة والبيانات التي جمعتها اإلسكوا وإلى مصدر بيانات 
 العمود األخير أيضاً معلومات إضافية عن أصحاب المصلحة الرئيسيين. يُوفّر السجالت اإلدارية. و

 إطارا اإلسكوا لإلعاقة 

 السكان   -1

 اسم المؤشر  
هدف 
التنمية  
 ة المستدام

مواد اتفاقية 
حقوق 

األشخاص ذوي 
 اإلعاقة

مواد اإلعالن  
العالمي 
لحقوق 
 اإلنسان

 المصدر
المرجع/أصحاب 

 المصلحة

معّدل انتشار اإلعاقة بين   1
السكان حسب الجنس  
  والموقع الجغرافي

  :19المادة  
العيش المستقل 
واإلدماج في 

 المجتمع

 اإلسكوا 

مسوح األسر 
 المعيشية

UCED 

اص ذوي  شخاأل ةنسب 2
اإلعاقة حسب نوع 

اإلعاقة والجنس والموقع  
 الجغرافي 

  :23المادة  
احترام البيت 

  واألسرة

 اإلسكوا 

مسوح األسر 
 المعيشية

ECLAC/UCED 
 جامعة الدول العربية

توزيع األشخاص ذوي  3
اإلعاقة حسب شدة ونوع 
اإلعاقة والجنس والعمر 

 والموقع الجغرافي 

مسوح األسر    
 المعيشية

 WHOالعراق/

حصة اإلناث ذوات   4
اإلعاقة حسب نوع 

اإلعاقة والعمر والموقع 
 الجغرافي 

 اإلسكوا   

مسوح األسر 
 المعيشية

ECLAC 

توزيع األشخاص ذوي  5
األبعاد  اإلعاقة المتعددة

مجاالت حسب عدد 
على  )الوظيفية   ةاإلعاق

األقل مجال واحد أو  
مجاالن أو ثالثة أو 

 والجنس والموقع( أكثر
 الجغرافي 

 اإلسكوا   

مسوح األسر 
 المعيشية

 WHOالمغرب/

الجنس  -توزيع العمر 6
بين السكان من حيث 

حالة اإلعاقة )بإعاقة أو  
بال إعاقة( وحسب  
  الموقع الجغرافي

 اإلسكوا   

األسر مسوح 
 المعيشية

 ,P8.1-Rالوثيقة 

Rev2/UCED/WHO 
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 اسم المؤشر  
هدف 
التنمية  
 ة المستدام

مواد اتفاقية 
حقوق 

األشخاص ذوي 
 اإلعاقة

مواد اإلعالن  
العالمي 
لحقوق 
 اإلنسان

 المصدر
المرجع/أصحاب 

 المصلحة

الجنس  -توزيع العمر 7
بين األشخاص ذوي 

حسب نوع اإلعاقة 
اإلعاقة والموقع 

 الجغرافي 

 اإلسكوا   

مسوح األسر 
 المعيشية

 

نسبة السكان من عمر   8
محدد من حيث حالة  
اإلعاقة )بإعاقة أو بال  
إعاقة( وحسب الجنس 

 الجغرافي والموقع 

مسوح األسر    
 المعيشية

 ,P8.1-Rالوثيقة 

Rev2/UCED/WHO 

نسبة األشخاص ذوي   9
اإلعاقة من عمر محدد  

سب نوع اإلعاقة ح
والجنس والموقع 

 الجغرافي 

 اإلسكوا    

مسوح األسر 
 المعيشية

 

نسبة الجنسن من السكان   10
من حيث حالة اإلعاقة  
)بإعاقة أو بال إعاقة(  

العمر والموقع وحسب 
 الجغرافي 

مسوح األسر    
 المعيشية

 

نسبة السكان الذين   11
يعيشون في أسرة  

معيشية أو في مؤسسة  
ث حالة  من من حي

اإلعاقة )بإعاقة أو بال  
إعاقة( وحسب الجنس 

قع والعمر والمو
 الجغرافي 

 اإلسكوا    

مسوح األسر 
 المعيشية

 ,P8.1-Aالوثيقة 

Rev2 

المعيشية ألسر نسبة ا 12
 ً واحداً   التي تضم شخصا
أو أكثر من ذوي  

اإلعاقة، حسب نوع 
وحجم األسرة المعيشية 

 والموقع الجغرافي 

 اإلسكوا   

سر األ مسوح
 المعيشية

 ,P8.2-Aالوثيقة 

Rev2 

سنة   18)نسبة السكان  13
من حيث حالة  ( فما فوق

 اإلسكوا   

مسوح األسر 

Cornell University/ 
EU-OHCHR 
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 اسم المؤشر  
هدف 
التنمية  
 ة المستدام

مواد اتفاقية 
حقوق 

األشخاص ذوي 
 اإلعاقة

مواد اإلعالن  
العالمي 
لحقوق 
 اإلنسان

 المصدر
المرجع/أصحاب 

 المصلحة

اإلعاقة )بإعاقة أو بال  
إعاقة( وحسب ترتيبات 

)يعيشون المعيشة 
بمفردهم وال يعيشون 
بمفردهم( والجنس 
 والموقع الجغرافي 

 المعيشية

نسبة األشخاص ذوي   14
سنة فما   18اإلعاقة )

فوق( حسب نوع اإلعاقة 
وترتيبات المعيشة 
والجنس والموقع 

 الجغرافي 

 اإلسكوا   

مسوح األسر 
 المعيشية

 

سنة   18نسبة السكان ) 15
 فما فوق( الذين يعيشون

من حيث حالة  بمفردهم
اإلعاقة )بإعاقة أو بال  
إعاقة( وحسب ملكية  
موقع  المنزل والجنس وال

 الجغرافي 

 اإلسكوا   

مسوح األسر 
 المعيشية

 

توزيع السكان من ذوي   16
اإلعاقة حسب سبب 

اإلعاقة والجنس والموقع  
 الجغرافي 

 اإلسكوا   

مسوح األسر 
 المعيشية

 

معّدل انتشار اإلعاقة بين   17
سنة فما   15السكان )

فوق( حسب الحالة  
الزوجية والجنس والعمر  

 والموقع الجغرافي 

 اإلسكوا   

مسوح األسر 
 المعيشية

 ,P8.3-Aالوثيقة 

Rev2/  جامعة الدول
 العربية

الجنس  -توزيع العمر 18
حيث بين السكان من 

حالة اإلعاقة )بإعاقة أو  
بال إعاقة( وحسب الحالة  

الزوجية والموقع  
 الجغرافي 

 اإلسكوا   

مسوح األسر 
 المعيشية

 ,P8.3-Aالوثيقة 

Rev2 

  نسبة السكان من عمر 19
محدد من حيث حالة  
اإلعاقة )بإعاقة أو بال  

 اإلسكوا   

مسوح األسر 

 ,P8.3-A الوثيقة

Rev2 
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 اسم المؤشر  
هدف 
التنمية  
 ة المستدام

مواد اتفاقية 
حقوق 

األشخاص ذوي 
 اإلعاقة

مواد اإلعالن  
العالمي 
لحقوق 
 اإلنسان

 المصدر
المرجع/أصحاب 

 المصلحة

إعاقة( وحسب الحالة  
الزوجية والجنس  
 والموقع الجغرافي 

 المعيشية

حصة األسر المعيشية  20
التي ترأسها نساء من 

حيث وضع أفراد  
  األسرة من اإلعاقة

)بإعاقة أو بال إعاقة(  
وحسب الموقع 

 غرافي  الج

مسوح األسر    
 المعيشية

 العراق

نسبة إعالة اآلطفال )تقل  21
سنة(   15أعمارهم عن 

من حيث وضع أفراد  
األسرة من اإلعاقة  

)بإعاقة أو بال إعاقة(  
وحسب الموقع 

 الجغرافي  

مسوح األسر    
 المعيشية

 العراق

 65نسبة إعالة المسنين ) 22

سنة فما فوق( من حيث 
من   وضع أفراد األسرة

اإلعاقة )بإعاقة أو بال  
موقع سب الإعاقة( وح
 الجغرافي 

مسوح األسر    
 المعيشية

 العراق

 القضاء على الفقر والقضاء التام على الجوع   -2

 اسم المؤشر  
هدف 
التنمية  
 المستدامة 

مواد اتفاقية 
حقوق 

األشخاص ذوي 
 اإلعاقة

مواد اإلعالن  
العالمي 
لحقوق 
 اإلنسان

 المصدر
ب المرجع/أصحا
 المصلحة

نسبة السكان الذين   23
يعيشون دون خط الفقر  
الدولي، بحسب الجنس،  

والعمر، والوضع  
الوظيفي، والموقع 

 الجغرافي  

  :28المادة  1-1-1
مستوى المعيشة 
الالئق والحماية 

 االجتماعية 
(28-2/28-2 -

 ج(-2-28ب/

مسوح األسر  22المادة: 
 المعيشية

SGPwD/WG/ILO/ 
ESCAP/EU-

OHCHR/الف  تحال
الدولي المعني بقضايا 

االتحاد  اإلعاقة و
الدولي لإلعاقة  

 والتنمية
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 اسم المؤشر  
هدف 
التنمية  
 المستدامة 

مواد اتفاقية 
حقوق 

األشخاص ذوي 
 اإلعاقة

مواد اإلعالن  
العالمي 
لحقوق 
 اإلنسان

 المصدر
ب المرجع/أصحا
 المصلحة

نسبة السكان الذين   24
يعيشون دون خط الفقر  
الوطني، بحسب الجنس 

 والعمر

يمكن  :مالحظة
تصنيف حسب الموقع ال

 الجغرافي 

  :28المادة  1-2-1
مستوى المعيشة 
الالئق والحماية 

 االجتماعية 
(28-2/28-2 -

 ج(-2-28ب/

مسوح األسر  22المادة: 
 المعيشية

SGPwD/WG/ 
Leonard 

Cheshire/ESCAP/ 
EU-OHCHR/ 
التحالف الدولي  

المعني بقضايا اإلعاقة  
واالتحاد الدولي  
 لإلعاقة والتنمية

نسبة السكان الذين   25
في    50يعيشون دون 

المائة من متوسط 
الدخل، بحسب الجنس 
والعمر واألشخاص 

 ذوي اإلعاقة 

:  4المادة  ب أ و10-2-1
االلتزامات 

 العامة
 أ/-4-1/4-1)

 /ج-1-4ب/-1-4
2-4) 

:  28المادة 
مستوى المعيشة 
الالئق والحماية 

 االجتماعية 
(28-2/ 

 ب/-28-2
 ج(-2-28

  المواد:
(2/21-1/ 

21-2/22 / 
25-1) 

مسوح األسر 
 المعيشية

EU-OHCHR/ 
التحالف الدولي  

المعني بقضايا اإلعاقة  
واالتحاد الدولي  

 قة  لإلعا

نسبة السكان الذين   26
يعيشون في أسر معيشية 
يمكنها الحصول على  

 الخدمات األساسية

يمكن  :مالحظة
التصنيف حسب الموقع 

الجغرافي والجنس 
والعمر والمستوطنات 
  ةالمنّظمة/غير المنّظم

:  4المادة  د 1-4-1
االلتزامات 

 العامة
(4-1/4-1-
 ( 2-4ز/-4-1ج/

:  28المادة 
مستوى المعيشة 

الئق والحماية ال
 جتماعية اال
(28-1/28-2 / 

- 2-28أ/-28-2

- 28ج/-2-28ب/

 ( ه-2- 28/د-2

   المادتان:
(17-1/22) 

مسوح األسر 
 المعيشية

 

نسبة مجموع السكان  27
البالغين الذين لديهم  

حقوق مضمونة لحيازة 
ولديهم األرض، 

مستندات معترف بها 

:  4المادة  د1-4-2
االلتزامات 

 العامة
(4-1/4-1-

   المادتان:
(17-1/22) 

مسوح األسر 
 المعيشية
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 اسم المؤشر  
هدف 
التنمية  
 المستدامة 

مواد اتفاقية 
حقوق 

األشخاص ذوي 
 اإلعاقة

مواد اإلعالن  
العالمي 
لحقوق 
 اإلنسان

 المصدر
ب المرجع/أصحا
 المصلحة

ويعتبرون قانوناً، 
حقوقهم في األرض  
الجنس  مضمونة، بحسب

 ونوع الحيازة

 (2-4ز/-4-1ج/

:  28المادة 
مستوى المعيشة 
الالئق والحماية 

 االجتماعية 
(28-1/28 -

- 28ب/-2/28-2

- 2-28ج/-2

 ( ه-2-28د/

معدل انتشار نقص  28
 التغذية

يمكن  :مالحظة
الدخل  صنيف حسب الت

 والجنس والموقع
 الجغرافي 

:  28المادة  د2-1-1
عيشة مستوى الم

والحماية الالئق 
 االجتماعية

(1-28 ) 

مسوح األسر  
 المعيشية

 

معدل انتشار انعدام  29
األمن الغذائي المتوسط 
أو الشديد وسط السكان،  

استنادا إلى مقياس 
لمعاناة من انعدام األمن ا

 الغذائي

ن يمك :مالحظة
تصنيف حسب الموقع ال

الجغراقي والدخل  
والتركيبة السكانية 
والجنس والعمر 

ومستوى تعليم رأس 
 األسرة المعيشية/األفراد

:  28المادة  ج ود 2-1-2
مستوى المعيشة 
الالئق والحماية 

 االجتماعية 
(1-28 ) 

مسوح األسر  
 المعيشية

EU-OHCHR 

ذوي  األشخاص  نسبة 30
العاملين من  اإلعاقة  
ين  لي السكان العاملإجما

حسب الجنس والعمر 
   والموقع الجغرافي

مسوح األسر    
 المعيشية

SGPwD/ILO 

نسبة السكان الذين   31
تشملهم حدود دنيا أو 

نظم للحماية االجتماعية 
حسب الجنس، وحسب 

:  28المادة  ه 1-3-1
عيشة مستوى الم

الالئق والحماية 
  االجتماعية

 المادة:  
(25-1 ) 

مسوح األسر 
 المعيشية

SGPwD/WG/ 
Leonard Cheshire/ 

ILO/EU-OHCHR// 
التحالف الدولي  

المعني بقضايا اإلعاقة  
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 اسم المؤشر  
هدف 
التنمية  
 المستدامة 

مواد اتفاقية 
حقوق 

األشخاص ذوي 
 اإلعاقة

مواد اإلعالن  
العالمي 
لحقوق 
 اإلنسان

 المصدر
ب المرجع/أصحا
 المصلحة

الفئات السكانية، 
كاألطفال، والعاطلين 
عن العمل، والمسنين، 

واألشخاص ذوي 
  اإلعاقة، والحوامل،

واألطفال حديثي الوالدة، 
وضحايا إصابات العمل،  

 والفقراء، والضعفاء

يمكن  :مالحظة
لجنس التصنيف حسب ا

 والعمر وخمس الدخل 

(2-28/ 

 ب(-2-28
واالتحاد الدولي  

جامعة الدول  /لإلعاقة 
 العربية

 الصحة الجيدة والرفاه  -3

 اسم المؤشر  
هدف 
التنمية  
 المستدامة 

مواد اتفاقية 
حقوق 

األشخاص ذوي 
 اإلعاقة

مواد اإلعالن  
العالمي 
لحقوق 
 اإلنسان

 المصدر
المرجع/أصحاب 

 المصلحة

نسبة الوالدات التي   32
يشرف عليها أخصائيون 

 صّحيون َمَهرة

يمكن  :مالحظة
التصنيف حسب الموقع 
الجغرافي وثروة األسرة 

والمنطقة وعمر األم 
   ةالجغرافي

الحق  :  10المادة  2-1-3
 في الحياة 

:  25المادة 
 الصحة 

 (أ-25/25)

  :المادتان
(3/1-25 ) 

مسوح األسر 
 المعيشية

  جامعة الدول العربية

عدد اإلصابات الجديدة   33
بفيروس نقص المناعة  

  1000البشرية لكل 
شخص غير مصاب من  
السكان بحسب الجنس 

والعمر والفئات الرئيسية 
 من السكان 

يمكن  :مالحظة
تصنيف حسب عامة  ال

 السكان 

الحق  :  10المادة  1-3-3
 في الحياة 

:  25المادة 
الصحة  

 ب/-25/25)
 د( -25

  المادتان:
(3/1-25 ) 

األسر  مسوح
 المعيشية

SGPwD/EU-

OHCHR/  التحالف
الدولي المعني بقضايا 

اإلعاقة واالتحاد  
الدولي لإلعاقة  

 والتنمية
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 اسم المؤشر  
هدف 
التنمية  
 المستدامة 

مواد اتفاقية 
حقوق 

األشخاص ذوي 
 اإلعاقة

مواد اإلعالن  
العالمي 
لحقوق 
 اإلنسان

 المصدر
المرجع/أصحاب 

 المصلحة

نسبة النساء الالتي في   34
  49-15سن اإلنجاب )

سنة( والالتي لُبّيت 
حاجتُهن إلى تنظيم 
 األسرة بطرق حديثة

يمكن  :مالحظة
العمر  تصنيف حسبال

  الجغرافي عقوالمو
  يةالزوج  الحالةو
-االجتماعيوضع وال

غيرها من  االقتصادي و
 الفئات

:  23المادة  1-7-3
احترام البيت 

  واألسرة
 ب(-1-23/23)

 المادة:  
(16-1 ) 

مسوح األسر 
 المعيشية

شعبة االحصاءات في  
  األمم المتحدة

تغطية توافر الخدمات  35
الصحية األساسية 
فة باعتبارها  )المعرَّ

التغطية التي متوسط 
ية ر الخدمات األساستوف

المستندة إلى اإلجراءات  
الكاشفة التي تشمل  
الصحة اإلنجابية، 
وصحة األمهات، 
والمواليد الجدد،  

واألطفال، واألمراض 
المعدية، واألمراض  
غير المعدية، والقدرة  
على توفير الخدمات،  
وإمكانية الوصول إليها 

لدى السكان عموماً 
واألشد حرماناً 

 خصوصاً(

يمكن  :مالحظة
ثروة تصنيف حسب ال

األسرة المعيشية 
والموقع والمساواة 
 الجغرافي 

:  25 المادة أ 3-8-1
  الصحة 

- 25أ/-25/25)

- 25د/-25ب/

 و(-25ه/

 المادة:  
(25-1 ) 

مسوح األسر 
 المعيشية

SGPwD/EU-

OHCHR/  التحالف
الدولي المعني بقضايا 

اإلعاقة واالتحاد  
الدولي لإلعاقة  

 والتنمية

الذين  نسبة السكان  36
سرهم المعيشية تصرف أ

نفقات كبيرة على 
الصحة محسوبة كحصة  

مسوح األسر    2-8-3
 المعيشية

SGPwD/التحالف 
المعني بقضايا   الدولي

االتحاد  اإلعاقة و
الدولي لإلعاقة  
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 اسم المؤشر  
هدف 
التنمية  
 المستدامة 

مواد اتفاقية 
حقوق 

األشخاص ذوي 
 اإلعاقة

مواد اإلعالن  
العالمي 
لحقوق 
 اإلنسان

 المصدر
المرجع/أصحاب 

 المصلحة

من مجموع إنفاق األسر 
 دخلها المعيشية أو

يمكن  :مالحظة
تصنيف حسب الجنس ال

وعمر رأس األسرة  
المعيشية والموقع 

وشرائح   الجغرافي
الخمس لتدابير الرفاه  

 األسر المعيشية

 والتنمية

معدل االنتشار الموحد  37
السن الستعمال التبغ 
حالياً لدى األشخاص  
  15الذين تبلغ أعمارهم 

 سنة فأكثر

يمكن  :مالحظة
 حسب الجنس التصنيف

مسوح األسر    1-أ-3
 المعيشية

 جامعة الدول العربية

 التعليم الجيد   -4

 اسم المؤشر  
هدف التنمية  

 المستدامة 

مواد اتفاقية 
حقوق 

األشخاص ذوي 
 اإلعاقة

مواد اإلعالن  
العالمي 
لحقوق 
 اإلنسان

 المصدر
المرجع/أصحاب 

 المصلحة

سنوات  5نسبة السكان ) 38
سنة فما   15فما فوق و

سنة فما فوق(   25فوق و
اإلعاقة   حالةمن حيث 

)بإعاقة أو بال إعاقة(  
 حسب التحصيلو

التعليمي والجنس 
 والموقع الجغرافي 

:  24المادة  
 التعليم

 اإلسكوا 

مسوح األسر 
 المعيشية

 ,P8.2-R الوثيقة

Rev2/Cornell 
University/WHO/ 
 جامعة الدول العربية

ذوي  األشخاص نسبة  39
سنوات فما   5) ةاإلعاق
سنة فما فوق   15فوق و

( سنة فما فوق 25و
حسب نوع اإلعاقة 

ليمي والتحصيل التع

:  24المادة  
 التعليم

 اإلسكوا 

مسوح األسر 
 المعيشية
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 اسم المؤشر  
هدف التنمية  

 المستدامة 

مواد اتفاقية 
حقوق 

األشخاص ذوي 
 اإلعاقة

مواد اإلعالن  
العالمي 
لحقوق 
 اإلنسان

 المصدر
المرجع/أصحاب 

 المصلحة

والجنس والموقع 
 الجغرافي 

  29-5نسبة السكان ) 40
من حيث حالة  سنة( 

اإلعاقة )بإعاقة أو بال  
  لتحاقحسب االإعاقة( و

والجنس  الدراسة في 
  والموقع الجغرافي

:  24المادة  
 التعليم

 اإلسكوا 

مسوح األسر 
 المعيشية

 ,P8.4-A/الوثيقة 

Rev2/WHO/ 
UNESCO/ جامعة

 العربيةالدول  

ذوي  األشخاص نسبة  41
سنة(   29-5) ةاإلعاق

حسب نوع اإلعاقة 
في الدراسة   لتحاقواال

والجنس والموقع 
 الجغرافي 

:  24المادة  
 التعليم

 اإلسكوا 

مسوح األسر 
 المعيشية

 

معدل مشاركة الشباب  42
والكبار في التعليم  

  الرسمي وغير الرسمي
والتدريب خالل االثني 

السابقة،  عشر شهراً 
 بحسب الجنس

يمكن  :مالحظة
التصنيف حسب العمر 

والجنس والموقع 
 الجغرافي والدخل 

:  24المادة  4-3-1
 التعليم

   :المادتان
(1-26/2-26 ) 

 اإلسكوا

مسوح األسر 
 المعيشية

SGPwD/Leonard 

Cheshire/  التحالف
الدولي المعني بقضايا 

اد  اإلعاقة واالتح
الدولي لإلعاقة  

 والتنمية 

نسبة السكان غير   43
الملتحقين بالمدارس 

 عمر المرحلة االبتدائية)
، وعمر المرحلة  6-11

  (14-12الثانوية األولى 
  حالة اإلعاقةمن حيث 

  )بإعاقة وبال إعاقة(
وحسب الجنس والموقع 

 الجغرافي 

:  24المادة  
 التعليم

 اإلسكوا 

مسوح األسر 
 المعيشية

 ,P8.2-R ةالوثيق

Rev2/UNESCO/ 
ECLAC 

ذوي  األشخاص نسبة  44
غير الملتحقين    ةاإلعاق

عمر ) بالمدارس
  المرحلة االبتدائية

:  24المادة  
 التعليم

 اإلسكوا 

مسوح األسر 
 المعيشية
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 اسم المؤشر  
هدف التنمية  

 المستدامة 

مواد اتفاقية 
حقوق 

األشخاص ذوي 
 اإلعاقة

مواد اإلعالن  
العالمي 
لحقوق 
 اإلنسان

 المصدر
المرجع/أصحاب 

 المصلحة

، وعمر المرحلة  6-11
(  14-12الثانوية األولى 

اإلعاقة حسب نوع 
والجنس والموقع 

 الجغرافي 

باب  معدل إلمام الش 45
 بالقراءة والكتابة 

حاتلة  من حيث  (15-24)
اإلعاقة )بإعاقة وبال  

وحسب الجنس  إعاقة(
 والموقع الجغرافي 

:  24المادة  
 التعليم

 اإلسكوا 

مسوح األسر 
 المعيشية

UNESCO/ILO 

معدل إلمام الكبار   46
بالقراءة والكتابةبين 

حالة   من حيثالسكان 
اإلعاقة )بإعاقة وبال  

لجنس وحسب ا  إعاقة(
 والموقع الجغرافي 

:  24المادة  
 التعليم

 اإلسكوا 

مسوح األسر 
 المعيشية

UNESCO/ILO 

نسبة األطفال والشباب  47
)أ( في الصف  

الثاني/الثالث؛ و)ب( في 
نهاية المرحلة االبتدائية؛ 
و)ج( في نهاية المرحلة  

األولى من التعليم  
الثانوي، الذين يحققون  
على األقل الحد األدنى  

ي ف ستوى الكفاءةمن م
 القراءة،  (1)
الرياضيات،   (2)و

 بحسب الجنس

يمكن  :مالحظة
التصنيف حسب الحالة  

االقتصادية -اعيةماالجت
والحالة من حيث 

والعمر واألصل  الهجرة 
اإلثني والفئة العمرية 

للطالب والموقع 
 الجغرافي 

- 24): 24المادة  ج 4-1-1

- 24أ/- 1-24/-1

- 1-24ب/-1

- 24-24/2-2ج/

- 24ب/-24-2أ/

 د/ - 2-24ج/-2
 ( ه-2-24

   المادتان:
(1-26/2-26 ) 

مسوح األسر 
 المعيشية

SGPwD/WG/ 
التحالف الدولي  

بقضايا اإلعاقة  المعني 
واالتحاد الدولي  
 لإلعاقة والتنمية

 Leonard Cheshireمسوح األسر  :  24المادة  معدالت إتمام الدراسة   48
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 اسم المؤشر  
هدف التنمية  

 المستدامة 

مواد اتفاقية 
حقوق 

األشخاص ذوي 
 اإلعاقة

مواد اإلعالن  
العالمي 
لحقوق 
 اإلنسان

 المصدر
المرجع/أصحاب 

 المصلحة

]التعليم االبتدائي 
من والتعليم الثانوي[ 

اإلعاقة  حالة حيث 
)بإعاقة وبال إعاقة(  

لجنس والموقع وحسب ا
 الجغرافي 

 التعليم 
(1-24/1-24 -

- 24ب/-1-24أ/

- 2/24-24ج/-1

 ب/ -2-24أ/-2
- 2-24/ج-2-24

 ( ه-24-2د/

 UNESCO/ المعيشية

 

معدالت إتمام الدراسة   49
الجامعية ]أو معدالت 
من االلتحاق بالجامعة[ 

  حالة اإلعاقةحيث 
إعاقة(  )بإعاقة وبال 

وحسب الجنس والموقع 
 الجغرافي 

:  24المادة  
 التعليم 

(1-24/1-24 -

- 24ب/-1-24أ/

- 2/24-24ج/-1

 ب/ -2-24أ/-2
- 2-24/ج-2-24

 ( ه-24-2د/

مسوح األسر  
 المعيشية

Leonard Cheshire 

معدل المشاركة في   50
التعلُّم المنظَّم )قبل سنة  
واحدة من سن االلتحاق  

الرسمي بالتعليم 
ي(، بحسب االبتدائ
 الجنس

يمكن  :مالحظة
تصنيف حسب الدخل  ال

والعمر والموقع 
 الجغرافي 

:  24المادة  4-2-2
 التعليم 

(1-24/1-24 -

- 24ب/-1-24أ/

- 2/24-24ج/-1

 ب/ -2-24أ/-2
- 2-24/ج-2-24

 ( ه-24-2د/

   المادتان:
(1-26/2-26 ) 

مسوح األسر 
 المعيشية

SGPwD/WG/ 
Leonard Cheshire/ 

التحالف الدولي  
ي بقضايا اإلعاقة  المعن

واالتحاد الدولي  
 لإلعاقة والتنمية

والبالغين نسبة الشباب  51
الذين تتوافر لديهم  
مهارات تكنولوجيا 

المعلومات 
واالتصاالت، بحسب 

  نوع المهارة

يمكن  :مالحظة
الفئة تصنيف حسب ال

 العمرية للطالب
-اعيتماالج الوضعو
قتصادي والجنس  اال

 والموقع الجغرافي 

:  24لمادة ا 1-4-4
 التعليم

(5-24 ) 

   المادتان:
(1-26/2-26 ) 

مسوح األسر 
 المعيشية

SGPwD/ التحالف
الدولي المعني بقضايا 

اإلعاقة واالتحاد  
الدولي لإلعاقة  

 والتنمية
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 اسم المؤشر  
هدف التنمية  

 المستدامة 

مواد اتفاقية 
حقوق 

األشخاص ذوي 
 اإلعاقة

مواد اإلعالن  
العالمي 
لحقوق 
 اإلنسان

 المصدر
المرجع/أصحاب 

 المصلحة

 مؤشرات التكافؤ  52
معدل المشاركة   (4-2-2)

في التعلُّم المنظَّم )قبل 
سنة واحدة من سن  
االلتحاق الرسمي 

بتدائي(، بالتعليم اال
 بحسب الجنس

 وب ود   أ4-5-1

 

:  24المادة 
 التعليم 

(1-24/1-24 -

- 24ب/-1-24أ/

- 2/24-24ج/-1

 ب/ -2-24أ/-2
- 2-24/ج-2-24

 ( ه-24-2د/

   المادتان:
(1-26/2-26 ) 

مسوح األسر 
 المعيشية

SGPwD/WG/ 
التحالف الدولي  

المعني بقضايا اإلعاقة  
واالتحاد الدولي  
 لإلعاقة والتنمية

  التكافؤ مؤشرات 53
نسبة األطفال   (4-1-1)

والشباب )أ( في الصف  
الثاني/الثالث؛ و)ب( في 
نهاية المرحلة االبتدائية؛ 
و)ج( في نهاية المرحلة  

األولى من التعليم  
الثانوي، الذين يحققون  
على األقل الحد األدنى  
من مستوى الكفاءة في 

  (2)القراءة، و (1)
الرياضيات، بحسب 

 الجنس

 وب ود  أ4-5-1

 

:  24المادة 
 التعليم 

(1-24/1-24 -

- 24ب/-1-24أ/

- 2/24-24ج/-1

 ب/ -2-24أ/-2
- 2-24/ج-2-24

 ( ه-24-2د/

   المادتان:
(1-26/2-26 ) 

مسوح األسر 
 المعيشية

SGPwD/WG/ 
التحالف الدولي  

المعني بقضايا اإلعاقة  
واالتحاد الدولي  
 لإلعاقة والتنمية

  مؤشرات التكافؤ 54
معدل مشاركة   (4-3-1)
والكبار في  شباب ال

التعليم الرسمي وغير  
الرسمي والتدريب خالل  

االثني عشر شهراً 
  السابقة، بحسب الجنس

:  24لمادة ا وب ود  أ4-5-1
 التعليم

(5-24 ) 

   المادتان:
(1-26/2-26 ) 

مسوح األسر 
 المعيشية

SGPwD/WG/ 
التحالف الدولي  

المعني بقضايا اإلعاقة  
واالتحاد الدولي  

 والتنميةلإلعاقة 

  مؤشرات التكافؤ 55
نسبة الشباب   (4-4-1)

والبالغين الذين تتوافر  
لديهم مهارات تكنولوجيا 

ات المعلوم
واالتصاالت، بحسب 

 نوع المهارة

:  24لمادة ا وب ود  أ4-5-1
 التعليم

(5-24 ) 

   المادتان:
(1-26/2-26 ) 

مسوح األسر 
 المعيشية

SGPwD/WG/ 
التحالف الدولي  

بقضايا اإلعاقة  المعني 
االتحاد الدولي  و

 لإلعاقة والتنمية

  مؤشرات التكافؤ 56
نسبة السكان   (4-6-1)

في فئة عمرية معينة 

:  24المادة  وب ود  أ4-5-1
 التعليم 

(1-24/1-24 -

األسر مسوح  1-26المادة: 
 المعيشية

SGPwD/WG/ 
التحالف الدولي  

المعني بقضايا اإلعاقة  
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 اسم المؤشر  
هدف التنمية  

 المستدامة 

مواد اتفاقية 
حقوق 

األشخاص ذوي 
 اإلعاقة

مواد اإلعالن  
العالمي 
لحقوق 
 اإلنسان

 المصدر
المرجع/أصحاب 

 المصلحة

الذين يحققون على األقل  
مستوى ثابتاً من الكفاءة 
في المهارات الوظيفية  

 المتصلة بما يلي:  
 )أ( األمية 

)ب( الحساب، بحسب و
 الجنس

- 24ب/-1-24أ/

- 2/24-24ج/-1

 ب/ -2-24أ/-2
- 2-24/ج-2-24

 / ه -24-2د/
3-24) 

واالتحاد الدولي  
 لإلعاقة والتنمية

  مؤشرات التكافؤ 57
نسبة المعلمين  (1-ج-4)

في )أ( مرحلة ما قبل  
ي؛ و)ب( التعليم االبتدائ

التعليم االبتدائي؛ و)ج( 
التعليم اإلعدادي؛ و)د( 
التعليم الثانوي، الذين  

حصلوا على األقل على  
الحد األدنى من التدريب 

المنظَّم للمعلمين 
)كالتدريب التربوي(، 
قبل الخدمة أو في أثناء 
الخدمة، الالزم للتدريس  

لى المستوى المناسب ع
 في بلد معين

 وب ود   أ4-5-1

 

  :24ة الماد
 التعليم

(4-24 ) 

مسوح األسر  
 المعيشية

SGPwD/WG/ 
التحالف الدولي  

المعني بقضايا اإلعاقة  
واالتحاد الدولي  
 لإلعاقة والتنمية

نسبة السكان في فئة   58
عمرية معينة الذين  
يحققون على األقل  

مستوى ثابتاً من الكفاءة 
في المهارات الوظيفية  

 المتصلة بما يلي:  
 )أ( األمية 

)ب( الحساب، بحسب و
 الجنس

يمكن  :مالحظة
الدخل  تصنيف حسب ال

ونوع المهارة والفئة 
العمرية والموقع 

 الجغرافي 

:  24المادة  1-6-4
 التعليم 

(1-24/1-24 -

- 24ب/-1-24أ/

- 2/24-24ج/-1

 ب/ -2-24أ/-2
- 2-24/ج-2-24

 / ه -24-2د/
3-24) 

مسوح األسر  ( 1-26) المادة:
 المعيشية

SGPwD/WG 
EU-OHCHR/ 

Leonard Cheshire 

(a)/  التحالف الدولي
المعني بقضايا اإلعاقة  

واالتحاد الدولي  
 لإلعاقة والتنمية

نسبة المدارس التي   59
تحصل على بنى تحتية 

ومواد مالئمة 

أ )د( 1-أ-4

 وب 
إمكانية : 9المادة 

   الوصول
- 9أ/ -1-9/1-9)

-SGPwD/EU سجل إداري  

OHCHR/  التحالف
الدولي المعني بقضايا 



-36- 

 اسم المؤشر  
هدف التنمية  

 المستدامة 

مواد اتفاقية 
حقوق 

األشخاص ذوي 
 اإلعاقة

مواد اإلعالن  
العالمي 
لحقوق 
 اإلنسان

 المصدر
المرجع/أصحاب 

 المصلحة

الحتياجات الطالب 
  ذوي اإلعاقة

يمكن  :مالحظة
ى التصنيف حسب مستو

 التعليم

اإلعاقة واالتحاد   ب(-1
الدولي لإلعاقة  

 والتنمية

متوسط سنوات  60
الدراسة، السكان في  

سنة فما فوق،   25عمر 
حيث حالة اإلعاقة  
)بإعاقة وبال إعاقة(  

وحسب الجنس والموقع 
 الجغرافي 

:  24المادة  
 التعليم

 

األسر  مسوح 
 المعيشية

UNESCO 

 التمكين وصنع القرار   -5

 اسم المؤشر  
هدف 
التنمية  
 المستدامة 

مواد اتفاقية 
حقوق 

األشخاص ذوي 
 اإلعاقة

مواد اإلعالن  
العالمي 
لحقوق 
 اإلنسان

 المصدر
المرجع/أصحاب 

 المصلحة

نسبة النساء الالتي  61
  15تتراوح أعمارهن بين 

سنة والالتي   49سنة و
نفسهن قرارات يتخذن بأ

مستنيرة بشأن العالقات 
  الجنسية، واستخدام
وسائل منع الحمل، 
والرعاية المتعلقة 
  بالصحة اإلنجابية

تصنيف ال: يمكن مالحظة
الثروة و التعليمحسب 
والموقع والعمر 
 الجغرافي 

:  23المادة  5-6-1
احترام البيت 

  واألسرة
(23-1 / 

 ب( - 23-1

:  25المادة 
  الصحة 

 أ( - 25/25)

ح األسر مسو 
 المعيشية

SGPwD/ التحالف
الدولي المعني بقضايا 

اإلعاقة واالتحاد  
الدولي لإلعاقة  

 والتنمية

سنة   15نسبة البالغين ) 62
فأكثر( الذين لهم حساب  
مصرفي أو حساب في  
مؤسسة مالية أخرى أو  
لدى مقدم خدمات مالية  

:  4المادة  8-10-2
االلتزامات 

 ( 3-4) العامة

مسوح األسر  1-21المادة: 
 المعيشية

Leonard Cheshire 
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 اسم المؤشر  
هدف 
التنمية  
 المستدامة 

مواد اتفاقية 
حقوق 

األشخاص ذوي 
 اإلعاقة

مواد اإلعالن  
العالمي 
لحقوق 
 اإلنسان

 المصدر
المرجع/أصحاب 

 المصلحة

 متنقلة

تصنيف اليمكن  :مالحظة
التعليم مستوى حسب 

مر والجنس والدخل والع
 والموقع الجغرافي 

نسبة النساء في المناصب   63
 اإلدارية 

تصنيف ال: يمكن مالحظة
 الوظيفةحسب 

مسوح األسر  1-21المادة:   5-5-2
 المعيشية

WG/Leonard 

Cheshire/ILO/EU- 

OHCHR 

نسبة الوظائف )بحسب  64
العمر، والجنس، 
واألشخاص ذوي 
اإلعاقة، والفئات 
المؤسسات السكانية( في 

العامة )الهيئات التشريعية 
الوطنية والمحلية،  

والخدمة العامة، والسلطة  
القضائية( مقارنة 

بمستويات التوزيع على 
 الصعيد الوطني 

  :4المادة  أ 16-7-1
االلتزامات 

 ( 3-4) العامة

مسوح األسر  1-21المادة: 
 المعيشية

SGPwD/ التحالف
الدولي المعني بقضايا 

واالتحاد  اإلعاقة 
الدولي لإلعاقة  

 والتنمية

 السالم والعدالة والالعنف  -6

 اسم المؤشر  
هدف 
التنمية  
 المستدامة 

مواد اتفاقية 
حقوق 

األشخاص ذوي 
 اإلعاقة

مواد اإلعالن  
العالمي 
لحقوق 
 اإلنسان

 المصدر
مرجع/أصحاب ال

 المصلحة

نسبة النساء المعاشرات  65
والفتيات في الخامسة  

التي  فوق، العشرة وما 
تعرضن لعنف بدني أو 

نفسي من  جنسي أو
عشير حالي أو سابق،  

خالل االثني عشر شهراً  
السابقة، مصنفة بحسب 

 شكل العنف والعمر
: يمكن التصنيف مالحظة

أو  حسب اإلعاقة )بإعاقة 

عدم    :16المادة  ج 5-2-1
التعرض 
لالستغالل 
والعنف 
  واالعتداء

(16-1/16 -2/ 
16-3 ) 

مسوح األسر  3المادة : 
 المعيشية

التحالف الدولي المعني 
بقضايا اإلعاقة واالتحاد  

الدولي لإلعاقة  
هيئة األمم /والتنمية

شعبة المتحدة للمرأة/
االحصاءات في األمم  

المتحدة/اليونسيف/مكتب 
األمم المتحدة المعني 
 بالمخدرات والجريمة/
صندوق األمم المتحدة 

 WHOللسكان/
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 اسم المؤشر  
هدف 
التنمية  
 المستدامة 

مواد اتفاقية 
حقوق 

األشخاص ذوي 
 اإلعاقة

مواد اإلعالن  
العالمي 
لحقوق 
 اإلنسان

 المصدر
مرجع/أصحاب ال

 المصلحة

دخل/الثروة  بال إعاقة( ال
والتعليم واألصل اإلثني 
وتواتر حدوث العنف 

 والموقع الجغرافي 
 المعاشرات نسبة النساء 66

في الخامسة  والفتيات 
الالتي   ،ما فوقعشرة و

تعرضن لعنف بدني أو 
جنسي أو نفسي من 

  ،حالي أو سابق عشير
من حيث حياتهن،  في

)بإعاقة   حالة اإلعاقة
وبال إعاقة( وحسب شكل  

 العنف والعمر
: يمكن التصنيف مالحظة

حسب الدخل/الثروة 
والتعليم واألصل اإلثني 

العنف  وتواتر حدوث
 والموقع الجغرافي 

مسوح األسر    
 المعيشية

هيئة األمم المتحدة 
شعبة للمرأة/

االحصاءات في األمم  
مكتب /المتحدة/اليونسيف

األمم المتحدة المعني 
 بالمخدرات والجريمة/
صندوق األمم المتحدة 

 WHOللسكان/

نسبة النساء والفتيات في  67
فوق   الخامسة عشرة وما

الالتي تعرضن لعنف  
جنسي من أشخاص  

العشير، خالل   غير
االثني عشر شهراً 

السابقة، بحسب العمر 
  ومكان حدوث العنف

: يمكن التصنيف مالحظة
  حالة اإلعاقةحسب 
وبال إعاقة(  أو )بإعاقة 

والتعليم والدخل/الثروة 
واألصل اإلثني والعالقة  

مرتكب العنف  مع
وتواتر حدوث العنف 
 ونوع العنف الجنسي
   والموقع الجغرافي

 ج  5-2-2
 

األسر مسوح   
 المعيشية

التحالف الدولي المعني 
بقضايا اإلعاقة واالتحاد  
 الدولي لإلعاقة والتنمية/

ة األمم المتحدة هيئ
شعبة للمرأة/

االحصاءات في األمم  
 المتحدة/اليونسيف/

مكتب األمم المتحدة 
المعني بالمخدرات 

صندوق األمم والجريمة/
 WHOالمتحدة للسكان/

والفتيات في نسبة النساء  68
الخامسة عشرة وما فوق  
الالتي تعرضن لعنف  

  عشير،جنسي من غير ال
من حيث  ،في حياتهن
قة )بإعاقة  حالة اإلعا 

مسوح األسر    
 المعيشية

هيئة األمم المتحدة 
شعبة للمرأة/

في األمم  االحصاءات 
 المتحدة/اليونسيف/

مكتب األمم المتحدة 
المعني بالمخدرات 
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 اسم المؤشر  
هدف 
التنمية  
 المستدامة 

مواد اتفاقية 
حقوق 

األشخاص ذوي 
 اإلعاقة

مواد اإلعالن  
العالمي 
لحقوق 
 اإلنسان

 المصدر
مرجع/أصحاب ال

 المصلحة

حسب  وبال إعاقة( و
العمر ومكان حدوث 

 العنف 
: يمكن التصنيف مالحظة
الدخل/الثروة حسب 

والتعليم واألصل اإلثني 
مرتكب  والعالقة مع

العنف وتواتر حدوث 
وع العنف العنف ون
والموقع   الجنسي

   الجغرافي
 

صندوق األمم /والجريمة
 WHOالمتحدة للسكان/

نسبة السكان الذين   69
البدني  تعرضوا للعنف

والنفسي والجنسي خالل  
 االثني عشر شهراً 

  السابقة
يمكن التصنيف  :مالحظة

حسب الجنس والعمر 
ومستوى الدخل والتعليم 

  صل اإلثني والجنسيةواأل

:  10المادة  3-1-16
 الحق في الحياة

عدم    :16المادة 
التعرض 
لالستغالل 
والعنف 
  واالعتداء

(16-3/16 -
2/16-1 ) 
 

المادتان:  
(3/5 ) 

األسر مسوح 
 المعيشية

التحالف الدولي المعني 
بقضايا اإلعاقة واالتحاد  
 الدولي لإلعاقة والتنمية/

Leonard Cheshire 

سكان الذين  نسبة ال 70
  يشعرون باألمان عند
تجوالهم على األقدام  
بمفردهم في أنحاء 

المنطقة التي يعيشون 
  فيها

: يمكن التصنيف مالحظة
 حسب الجنس والعمر 

مسوح األسر  4-1-16
 المعيشية

SGPwD/ التحالف
الدولي المعني بقضايا 

اإلعاقة واالتحاد الدولي  
 لإلعاقة والتنمية

ذين  نسبة األطفال ال 71
تتراوح أعمارهم بين 

سنة   17سنة واحدة و
والذين تعرضوا ألي  

عقاب بدني و/أو اعتداء  
نفسي من جانب مقدمي 

الرعاية في الشهر  
 السابق
يمكن التصنيف  :مالحظة

حسب الجنس والعمر 
والدخل والموقع 

 الجغرافي 

عدم    :16المادة  1-2-16
التعرض 
لالستغالل 
والعنف 
  واالعتداء

(16-3/16 -
2/16-1 ) 

:  27المادة 
 والعمالة العمل 

(27-2) 

المواد:  
(3/4/5 ) 

مسوح األسر 
 المعيشية

التحالف الدولي المعني 
بقضايا اإلعاقة واالتحاد  
 الدولي لإلعاقة والتنمية

التحالف الدولي المعني مسوح األسر  16-2-3نسبة الشابات والشبان  72
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 اسم المؤشر  
هدف 
التنمية  
 المستدامة 

مواد اتفاقية 
حقوق 

األشخاص ذوي 
 اإلعاقة

مواد اإلعالن  
العالمي 
لحقوق 
 اإلنسان

 المصدر
مرجع/أصحاب ال

 المصلحة

الذين تتراوح أعمارهم  
سنة   29سنة و 18بين 

ضوا للعنف الذين تعر
  الجنسي قبل سن الثامنة

 عشرة
يمكن التصنيف  :حظةمال

حسب الدخل والموقع 
الجغرافي والحالة  
الزوجية والتعليم  
 والجنس والعمر 

بقضايا اإلعاقة واالتحاد   المعيشية
 الدولي لإلعاقة والتنمية

نسبة األطفال دون سن   73
الخامسة الذين ُسجلت  
والداتهم في قيد السجل  

  ي، بحسب العمرالمدن
تصنيف ال: يمكن مالحظة

حسب دخل األسرة  
الموقع المعيشية و
  والجنسالجغرافي 

  :18المادة  1-9-16
حرية التنقل 
 والجنسية

(18-1/18-1 -

 ب/-1-18أ/
18-2) 

 :  المادة
(15-1 ) 

مسوح األسر 
 المعيشية

التحالف الدولي المعني 
بقضايا اإلعاقة واالتحاد  

 /لإلعاقة والتنميةالدولي  
EU-OHCHR 

 الالئق والعمالة  العمل   -7

 اسم المؤشر  
هدف التنمية  

 المستدامة 

مواد اتفاقية 
حقوق 

األشخاص ذوي 
 اإلعاقة

مواد اإلعالن  
العالمي 
لحقوق 
 اإلنسان

 المصدر
المرجع/أصحاب 

 المصلحة

األشخاص   حصة 74
  ةذوي اإلعاق 

العاملين من إجمالي  
)بإعاقة وبال  العمالة

إعاقة ( حسب 
نس والموقع الج

 الجغرافي 

  ة ذوي اإلعاق السكان
العاملين/السكان  
العاملون )بإعاقة  

 وبال إعاقة(  

 العمل :27 المادة 

  والعمالة
 اإلسكوا  

مسوح األسر 
 المعيشية

ESCAP 

نسبة األطفال الذين   75
تتراوح أعمارهم بين 

سنة  17سنوات و 5

عدم    :16المادة  8-7-1
التعرض 
لالستغالل 

 اإلسكوا    4 المادة:

مسوح األسر 

 



-41- 

 اسم المؤشر  
هدف التنمية  

 المستدامة 

مواد اتفاقية 
حقوق 

األشخاص ذوي 
 اإلعاقة

مواد اإلعالن  
العالمي 
لحقوق 
 اإلنسان

 المصدر
المرجع/أصحاب 

 المصلحة

والمنخرطين في 
سوق عمل األطفال 
وعددهم، بحسب  

  والعمرالجنس 

والعنف 
  واالعتداء

(16-1 ) 

  العمل :27 المادة

 ( 2-27) والعمالة

 المعيشية

نسبة السكان الشباب   76
سنة(   15-24)

  64-15والكبار )
سنة( العاملين حسب 
التحصيل التعليمي 
)ال تعليم/ال تعليم 

بعض التعليم /ابتدائي
االبتدائي؛ تعليم 
ابتدائي؛ تعليم 

المرحلة الثانوية 
تعليم عام   -األولى 

)دورة أولى(؛ تعليم 
 -ثانوي عالي 

تقني/مهني)دورة 
ثانية(؛ تعليم ما بعد 

الثانوي غير جامعي؛ 
مستوى أول من 

ي  التعليم العال
)بكالوريوس 
وماجستير أو 
مستوى معادل 

لهما(؛ )دكتوراه أو 
معادل لها( مستوى 
حالة  من حيث 
)بإعاقة أو   اإلعاقة

بال إعاقة( وحسب  
الجنس والموقع 

 الجغرافي  

)عاملون/القوى  
   العاملة(

  العمل :27 المادة 

 والعمالة
 اإلسكوا 

مسوح األسر 
 المعيشية

WG/ILO/ 
EU-

OHCHR/ECLAC 

  64-15نسبة الكبار ) 77
سنة( العاملين حسب 
التحصيل التعليمي 

تعليم )ال تعليم/ال 
ابتدائي/بعض التعليم 

  العمل :27 المادة 

 والعمالة
 اإلسكوا 

مسوح األسر 
 المعيشية

WG/ILO/ 
EU-OHCHR/ 

ECLAC 
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 اسم المؤشر  
هدف التنمية  

 المستدامة 

مواد اتفاقية 
حقوق 

األشخاص ذوي 
 اإلعاقة

مواد اإلعالن  
العالمي 
لحقوق 
 اإلنسان

 المصدر
المرجع/أصحاب 

 المصلحة

االبتدائي؛ تعليم 
ابتدائي؛ تعليم 

المرحلة الثانوية 
تعليم عام   -األولى 

)دورة أولى(؛ تعليم 
 -ثانوي عالي 

تقني/مهني)دورة 
ثانية(؛ تعليم ما بعد 

غير جامعي؛ الثانوي 
مستوى أول من 
التعليم العالي  
)بكالوريوس 
وماجستير أو 
مستوى معادل 
راه أو لهما(؛ )دكتو

مستوى معادل لها 
من حيث حالة  

)بإعاقة أو  اإلعاقة 
وحسب  بال إعاقة( 

الجنس والموقع 
 الجغرافي 

نسبة العمالة إلى   78
السكان )معدل 

العمالة( من حيث 
حالة اإلعاقة )بإعاقة  

وحسب  وبال إعاقة( 
التحصيل العلمي  
والجنس والعمر 
 والموقع الجغرافي 

مجموع العاملين/
 السكان 

  العمل :27 المادة 

 والعمالة
 اإلسكوا 

مسوح األسر 
 المعيشية

 P8.3-R, Rev2الوثيقة 
/ILO KILM 2 

 / UCED)معدل العمالة(
ECLAC 

/CornellUniversity 
/WHO/  جامعة الدول

 العربية 

نسبة العمالة إلى   79
  ذوي اإلعاقة  لسكانا

)معدل العمالة( 
حسب نوع اإلعاقة 
والتحصيل العلمي  
والجنس والعمر 
 والموقع الجغرافي 

  العمل :27 المادة 

 والعمالة
 اإلسكوا 

مسوح األسر 
 المعيشية

  

 ILO KILM 3 مسوح األسر    العمل :27 المادة نسبة السكان   80
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 اسم المؤشر  
هدف التنمية  

 المستدامة 

مواد اتفاقية 
حقوق 

األشخاص ذوي 
 اإلعاقة

مواد اإلعالن  
العالمي 
لحقوق 
 اإلنسان

 المصدر
المرجع/أصحاب 

 المصلحة

النشطين من حيث 
وضع العمالة  

)صاحب عمل،  
موظف، في مجال  
عمالة معرضة  

يعمل  (للمخاطر
لخاص،  لحسابه ا
مساهم في  وعامل 
وحالة   )األسرة(
بإعاقة أو  (اإلعاقة  
وحسب  ( بال إعاقة

الجنس والعمر 
 والموقع الجغرافي 

)معدل  المعيشية والعمالة
 /ECLACالعمالة(/

Cornell University/ 
EU-OHCHR/WHO/ 

  جامعة الدول العربية

وي  نسبة األشخاص ذ 81
اإلعاقة النشطين من  
حيث وضع العمالة  

  ،)صاحب عمل
موظف، في مجال  
عمالة معرضة  
للمخاطر )يعمل 
لحسابه الخاص،  
وعامل مساهم في  
األسرة(( وحسب 

نوع اإلعاقة والجنس  
والعمر والموقع 

 الجغرافي 

  العمل :27 المادة 

 والعمالة
 اإلسكوا 

مسوح األسر 
 المعيشية

 

نسبة السكان   82
من حيث النشطين 

وضع البطالة )عمل  
من قبل ولم يعمل من  

قبل أبداً( وحالة  
)بإعاقة وبال  اإلعاقة 
وحسب  إعاقة( 

الجنس والعمر 
 والموقع الجغرافي 

  العمل :27 المادة 

 والعمالة
 اإلسكوا 

مسوح األسر 
 المعيشية

ILO KILM 3 
)معدل 
 /ECLACالعمالة(/

Cornell University/ 
EU-OHCHR/WHO/ 
 ل العربيةجامعة الدو

نسبة األشخاص ذوي   83
اإلعاقة النشطين من  
حيث وضع البطالة  
)عمل من قبل ولم  

  العمل :27 المادة 

 والعمالة
 اإلسكوا 

مسوح األسر 
 المعيشية
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 اسم المؤشر  
هدف التنمية  

 المستدامة 

مواد اتفاقية 
حقوق 

األشخاص ذوي 
 اإلعاقة

مواد اإلعالن  
العالمي 
لحقوق 
 اإلنسان

 المصدر
المرجع/أصحاب 

 المصلحة

يعمل من قبل أبداً( 
 وحسب نوع اإلعاقة
والجنس والعمر 
 والموقع الجغرافي 

العمالة في الصناعة   84
التحويلية كنسبة من 

 عمالةمجموع ال

: يمكن مالحظة
التصنيف حسب 

الجنس والمهنة والبلد  
 و/أو المنطقة

  العمل :27 المادة 9-2-2

 والعمالة
 اإلسكوا 

مسوح األسر 
 المعيشية

ILO KILM 4/ 
 جامعة الدول العربية

نسبة السكان العاملين   85
في الفئات المهنية 

الرئيسية )مشّرعون 
وكبار مسؤولين 

ومديرون؛ مهنيون؛ 
تقنيون كتبة؛ 

ومهنيون معاونون؛ 
عمال خدمات وعمال  
مبيعات في المتاجر 
واألسواق؛ عمال 
زراعيون مهرة 
وصيادو أسماك؛ 
 عمال حرفيون  

وما يتعلق بالحرف؛ 
مشغلو منشآت 

وماكينات 
مهن  ومجمّعون؛

ابتدائية( من حيث 
حالة اإلعاقة )بإعاقة  
وبال إعاقة( وحسب  

الجنس والعمر 
 والموقع الجغرافي 

  العمل :27 ادةالم 

 والعمالة
 اإلسكوا 

مسوح األسر 
 المعيشية

ILO KILM 

5/ECLAC/ 
 العربية  الدول جامعة

نسبة السكان   86
العاملين، من حيث 
حالة اإلعاقة )بإعاقة  
وبال إعاقة( وحسب  
نوع الملكية )عامة 
وخاصة( والجنس  

  العمل :27 المادة 

 والعمالة
 اإلسكوا 

ح األسر مسو
 المعيشية

ILO/ 
 جامعة الدول العربية
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 اسم المؤشر  
هدف التنمية  

 المستدامة 

مواد اتفاقية 
حقوق 

األشخاص ذوي 
 اإلعاقة

مواد اإلعالن  
العالمي 
لحقوق 
 اإلنسان

 المصدر
المرجع/أصحاب 

 المصلحة

والعمر والموقع 
 الجغرافي 

معدل البطالة،   87
بحسب الجنس 

والعمر واألشخاص 
 اإلعاقة  ذوي

)عاطلون عن  
   العمل/القوى العاملة(

  العمل :27 المادة وب  أ 8-5-2

- 27) والعمالة

- 27ب/-1/27-1

- 27/ه-1- 27د/-1

- 27ز/- 1-27و/-1

- 1-27ح/-1

 ي -1-27ط/

(1-23 / 
2-23/3-23 ) 

 

 اإلسكوا

مسوح األسر 
 المعيشية

SGPwD/Leonard 
Cheshire/ 

ILO KILM 9/KILM 
10a  معدل بطالة(

 KILMالشباب(/
14c  + معدل البطالة(

جامعة الدول  التعليم(/
 العربية

معدل البطالة من   88
  حالة اإلعاقةحيث 

(  بإعاقة أو بال إعاقة(
وحسب الجنس 
والعمر والموقع 

 الجغرافي 

 اإلسكوا   

مسوح األسر 
 لمعيشيةا

 

توزيع السكان  89
العاطلين عن العمل  

حالة  من حيث 
بإعاقة أو  (  اإلعاقة
وحسب  ( بال إعاقة

مستوى التحصيل 
العلمي والجنس 
 والعمر والموقع

 الجغرافي 

 اإلسكوا   

مسوح األسر 
 المعيشية

  )إجمالي، شباب، كبار(
ILO KILM 14b 

البطالة لدى الشباب  90
كنسبة من إجمالي 

من حيث  البطالة 
بإعاقة  (حالة اإلعاقة  
وحسب ( أو بال إعاقة

الجنس والموقع 
 الجغرافي 

إجمالي السكان  
العاطلين عن العمل  

إجمالي  /(15-24)]
  (24-15)السكان 

100 ] 

  العمل :27 المادة 

 والعمالة
 اإلسكوا 

مسوح األسر 
 المعيشية

ILO KILM 10d 
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 اسم المؤشر  
هدف التنمية  

 المستدامة 

مواد اتفاقية 
حقوق 

األشخاص ذوي 
 اإلعاقة

مواد اإلعالن  
العالمي 
لحقوق 
 اإلنسان

 المصدر
المرجع/أصحاب 

 المصلحة

البطالة لدى الشباب  91
كنسبة من السكان 

حيث الشباب من 
بإعاقة  (حالة اإلعاقة  
وحسب ( أو بال إعاقة

الجنس والموقع 
 الجغرافي 

  (24-15)]شباب 
 عاطلون عن العمل/
إجمالي العاطلين عن  

 [ 100أ  (15-64)العمل 

  العمل :27 المادة 

 والعمالة
مسوح األسر  

 المعيشية

ILO KILM 10c 

معدل البطالة  نسبة  92
لدى الشباب إلى  
معدل البطالة لدى  

من حيث حالة   ارالكب
بإعاقة أو  (اإلعاقة  
وحسب  ( بال إعاقة

  الجنس والموقع

]معدل البطالة لدى  
 / ( 24-15)الشباب 

معدل البطالة لدى  
 [ (64-15) الكبار

  العمل :27 المادة 

 والعمالة
 اإلسكوا 

مسوح األسر 
 المعيشية

ILO KILM 10b 

معدل المشاركة في   93
القوة العاملة  

)عاملون وعاطلون  
لعمل( من حيث عن ا 

حالة اإلعاقة )بإعاقة  
أو بال إعاقة( وحسب 
التحصيل التعليمي 
والجنس والعمر 
 والموقع الجغرافي 

 )القوى العاملة/

 السكان(

  العمل :27 المادة 

 والعمالة
 اإلسكوا 

مسوح األسر 
 المعيشية

ILO KILM 1 (معدل 

 العاملة( القوى مشاركة

 معدل) KILM 14a و

 + ةالعامل القوى مشاركة
 التعليم(

معدل مشاركة  94
األشخاص ذوي  
اإلعاقة في القوة 
العاملة )عاملون  
وعاطلون عن  

  العمل :27 المادة 

 والعمالة
 اإلسكوا 

مسوح األسر 
 المعيشية
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 اسم المؤشر  
هدف التنمية  

 المستدامة 

مواد اتفاقية 
حقوق 

األشخاص ذوي 
 اإلعاقة

مواد اإلعالن  
العالمي 
لحقوق 
 اإلنسان

 المصدر
المرجع/أصحاب 

 المصلحة

العمل( حسب نوع 
اإلعاقة والتحصيل  
التعليمي والجنس 
ع والعمر والموق

 الجغرافي 

توزيع السكان الذين   95
  15تبلغ أعمارهم 

اً فما فوق، من  عام
حيث حالة اإلعاقة  

(  بإعاقة أو بال إعاقة(
ووضع النشاط 

)عاملون وعاطلون  
عن العمل وغير 
نشطين( وحسب 
الجنس والموقع 

 الجغرافي 

عاملون + عاطلون  
عن العمل + غير  

 %100نشطين = 

  العمل :27 المادة 

 والعمالة
 اإلسكوا 

مسوح األسر 
 المعيشية

ILO 

توزيع األشخاص  96
اإلعاقة الذين   ذوي

  15تبلغ أعمارهم 

عاماً فما فوق، من  
حيث وضع النشاط 
)عاملون وعاطلون  
عن العمل وغير 

نشطين( وحسب نوع 
اإلعاقة والجنس 
 والموقع الجغرافي 

عاملون + عاطلون  
عن العمل + غير  

 %100نشطين = 

  العمل :27 المادة 

 والعمالة
 اإلسكوا 

مسوح األسر 
 المعيشية

 

اب )الذين  نسبة الشب 97
بين  تتراوح أعمارهم

سنة(   24سنة و 15
خارج دائرة التعليم 
 د والعمالة والتدريب

: يمكن مالحظة

 : التعليم 24ادة الم 1-6-8
(24-3/24-3 -

 (ج-3-24ب/

  العمل :27 المادة

- 27) والعمالة

- 27ب/-1/27-1

 / 1-23المواد: 

2-23 / 
3-23/26-1 

 اإلسكوا

مسوح األسر 
 المعيشية

WG/Leonard 
Cheshire/ILO 
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 اسم المؤشر  
هدف التنمية  

 المستدامة 

مواد اتفاقية 
حقوق 

األشخاص ذوي 
 اإلعاقة

مواد اإلعالن  
العالمي 
لحقوق 
 اإلنسان

 المصدر
المرجع/أصحاب 

 المصلحة

التصنيف حسب 
 الجنس

الشباب خارج ]معدل 
دائرة التعليم والعمالة  
والتدريب = )الشباب 
العاطلون عن العمل  

+ السكان من  
نشطين الشباب غير ال

والطالب(/إجمالي 
 الشباب[

- 27/ه -1-27/د-1

- 27ز/- 1-27/و-1

- 1-27/ح-1

 ي( -1-27ط/

معدل عدم القيام  98
حالة من حيث  بنشاط
بإعاقة أو  (  اإلعاقة
وحسب  ( بال إعاقة

التحصيل العلمي  
والجنس والموقع 

 الجغرافي 

  العمل :27 المادة 

 والعمالة
 اإلسكوا 

األسر مسوح 
 المعيشية

ILO KILM 13/ 
EU-OHCHR 

معدل عدم القيام  99
بنشاط حسب نوع 
اإلعاقة والجنس 
 والموقع الجغرافي 

  العمل :27 المادة 

 والعمالة
 اإلسكوا 

مسوح األسر 
 المعيشية

 

نسبة العمالة غير   100
الرسمية في غير 
العمالة الزراعية،  

 بحسب الجنس

مصنفة  :مالحظة
حسب العمالة  
الرسمية/غير  

الرسمية والنشاط  
 االقتصادي 

]العمالة غير  
الرسمية في األنشطة  

 / غير الزراعية
إجمالي العمالة في  

األنشطة غير 
 الزراعية[ 

  العمل :27 المادة 1-3-8

 ةوالعمال
مسوح األسر  

 المعيشية

WG/ILO/Leonard 
Cheshire/ 

EU-OHCHR 

 /SGPwD/WG/ILOمسوح األسر   1-23)المواد: : التعليم 24المادة  وب  أ 1-5-8متوسط الدخل في   101
UCED/EU-OHCHR/ 
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 اسم المؤشر  
هدف التنمية  

 المستدامة 

مواد اتفاقية 
حقوق 

األشخاص ذوي 
 اإلعاقة

مواد اإلعالن  
العالمي 
لحقوق 
 اإلنسان

 المصدر
المرجع/أصحاب 

 المصلحة

الساعة للنساء  
والرجال العاملين،  
بحسب الوظيفة 

والعمر واألشخاص 
 ذوي اإلعاقة 

(24-3 / 
- 3-24/أ -24-3

 (ج-3-24ب/

: العمل  27المادة 
- 27والعمالة )

 ب/ -1/27-1
- 1-27/د-27-1

- 1- 27/و-1-27/ه

 ح/ -1-27ز/
 ط/ -27-1
 ي( -27-1

الدولي   التحالف المعيشية ( 2-23/3-23/
 Cornell المعني 

University/ 
واالتحاد   بقضايا اإلعاقة
  الدولي للتنمية

نسبة السكان الذين   102
أبلغوا عن تعرضهم  
 شخصيا لممارسات
تمييزية أو تحرش 
خالل االثني عشر  

شهرا السابقة ألسباب 
القانون الدولي  يحظر 

لحقوق اإلنسان 
 التمييز على أساسها

يمكن  :مالحظة
التصنيف حسب 
الدخل والجنس 
والعمر والعرق 
والحالة من حيث 

واإلعاقة  الهجرة 
  الجغرافي والموقع

 وخصائص أخرى 

:  4المادة  ج 10-3-1
االلتزامات 

- 1/4-4) العامة
- 1-4ب/-1-4أ/-1
 (2-4ج/

: العمل  27المادة 
- 27والعمالة )

 ( ب-1/27-1

:  28المادة 
مستوى المعيشة 
الالئق والحماية 
-28االجتماعية )

- 28ب/-2/28-2

 ج(-2

 المواد:  
(2/1-21/21-
2/22/1-25 ) 

مسوح األسر 
 المعيشية

SGPwD 
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 إمكانية اتاحة مدن ومجتمعات مستدامة   -8

 

 اسم المؤشر 
هدف 

لتنمية  ا
 المستدامة 

مواد اتفاقية 
األشخاص حقوق 

 ذوي اإلعاقة

مواد اإلعالن  
العالمي 
لحقوق 
 اإلنسان

 المصدر
المرجع/أصحاب 

 المصلحة

نسبة األفراد الذين   103
يملكون الهاتف 

المحمول، حسب نوع 
 الجنس

يمكن  :مالحظة
التصنيف حسب 
الجنس والموقع 

الجغرافي والعمر 
ومستوى التعليم 

قوى العاملة  الوضع و
 والمهنة

إمكانية  :9المادة  1-ب-5
 الوصول 

 ز/ -9-2/9-2)
 ح(-9-2

حرية   :21المادة 
التعبير والرأي 
والحصول على  

-21/21) معلومات

 ج/ -21ب/-21أ/
 (ه-21د/-21

المادتان:  
(19/27-1 ) 

األسر مسوح 
 المعيشية

WG/Leonard 
Cheshire/ 

EU-OHCHR/ 
 جامعة الدول العربية

كان الذين  نسبة الس 104
خدمات  يستفيدون من

مياه الشرب التي 
 تدار بطريقة مأمونة

يمكن  :مالحظة
التصنيف حسب 

-االجتماعي الوضع
االقتصادي والموقع  

 الجغرافي 

مستوى  : 28المادة  ه 6-1-1
المعيشة الالئق 

والحماية 
 االجتماعية 

 أ( -28-2/28-2)

مسوح األسر  22: المادة
 المعيشية

WG/EU-OHCHR/ 
 لدول العربيةجامعة ا

نسبة السكان الذين   105
 يستفيدون )أ( من
اإلدارة السليمة  

لخدمات الصرف  
 الصحي،  

و)ب( مرافق غسل 
اليدين بالصابون  

 والمياه

: يمكن مالحظة
التصنيف حسب 
  الموقع الجغرافي 

-االجتماعي والوضع
االقتصادي والجنس  

  ومستوى الخدمة

مستوى  : 28المادة  ه د و6-2-1
ئق المعيشة الال
والحماية 

 االجتماعية 
 أ( -28-2/28-2)

   22: المادة

 

مسوح األسر 
 المعيشية

WG/EU-OHCHR/ 
WHO/  جامعة الدول
 العربية
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 اسم المؤشر 
هدف 

لتنمية  ا
 المستدامة 

مواد اتفاقية 
األشخاص حقوق 

 ذوي اإلعاقة

مواد اإلعالن  
العالمي 
لحقوق 
 اإلنسان

 المصدر
المرجع/أصحاب 

 المصلحة

نسبة السكان   106
المستفيدين من 
 خدمات الكهرباء

يمكن  :مالحظة
التصنيف حسب 
 الموقع الجغرافي 

مستوى   :28المادة  7-1-1
المعيشة الالئق 

والحماية 
 االجتماعية 

(28-1 ) 

   المادة:
(25-1)   

 

مسوح األسر 
 المعيشية

WG/EU-OHCHR/ 
 جامعة الدول العربية

نسبة السكان الذين   107
تتوافر لهم وسائل 

النقل العام المناسبة، 
بحسب العمر 

والجنس واألشخاص 
 ذوي اإلعاقة 

يمكن  :مالحظة
التصنيف حسب 

الموقع الجغرافي،  
الدخل   ومجموعة

 والجنس والعرق
إلثني واألصل ا

والحالة من حيث 
وسيلة والعمر الهجرة 

 النقل العام 

أ وب  11-2-1

 ود 

إمكانية  :9المادة 
 الوصول 

- 1-9أ/ -9-1/9-1)
- 2-9أ/-2-2/9-9ب/
 ب(

مسوح األسر  
 المعيشية

SGPwD/EU-

OHCHR/ 
التحالف الدولي المعني 
بقضايا اإلعاقة واالتحاد  

  الدولي للتنمية

عدد البلدان التي   108
بق تعتمد وتط

ضمانات دستورية 
و/أو تشريعية و/أو 
سياساتية إلطالع 
الجمهور على  

 المعلومات

الحق    :10المادة  ج 16-10-2
 في الحياة 

حرية  : 14المادة 
  الشخص وأمنه

- 14أ/- 14-1/14-1)

 ب(-1

عدم    :15المادة 
التعرض للتعذيب 
أو المعاملة أو  

العقوبة القاسية أو  
الالإنسانية أو  

 ( 1-15)المهينة 

  اد:المو
(3/5/12/19 ) 

مسوح األسر 
 المعيشية

 

نسبة األفراد الذين   109
 يستخدمون اإلنترنت

: يمكن مالحظة

إمكانية  :9المادة  17-8-1
 الوصول 

- 9ب/-9-1/9-1)

المواد:  
(19/27 -
1/27-2  ) 

مسوح األسر 
 المعيشية

SGPwD/EU-

OHCHR/Leonard 
Cheshire/ 

التحالف الدولي المعني 
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 اسم المؤشر 
هدف 

لتنمية  ا
 المستدامة 

مواد اتفاقية 
األشخاص حقوق 

 ذوي اإلعاقة

مواد اإلعالن  
العالمي 
لحقوق 
 اإلنسان

 المصدر
المرجع/أصحاب 

 المصلحة

التصنيف حسب 
الموقع الجغرافي،  

والعمر والجنس 
ومستويات التعليم 

 وحالة العمل والمهنة

 ح(-2-9ز/-2/9-2

حرية   :21المادة 
والرأي التعبير 

والحصول على  
-21/21) معلومات

- 21ب/-21أ/

 (ه-21د/-21ج/

بقضايا اإلعاقة واالتحاد   
جامعة الدولي للتنمية/
 الدول العربية

نسبة السكان   110
الحضريين الذين  

ي أحياء  يعيشون ف
فقيرة أو مستوطنات 

غير رسمية أو  
  مساكن غير الئقة

يمكن  :مالحظة
التصنيف حسب 

الموقع الجغرافي،  
ومجموعة الدخل  
والجنس واالنتماء 
العرقي واإلثني 

والحالة من  والدين 
والعمر  حيث الهجرة

 واإلعاقة 

 ج 11-1-1

 

إمكانية  :9المادة 
   الوصول

 أ( -9-1/9-1)

مستوى   :28المادة 
عيشة الالئق الم

والحماية 
  االجتماعية

(28-1 ) 

   المادة:
(25-1 ) 

 

مسوح األسر 
 المعيشية

EU-OHCHR 

متوسط حصة  111
المنطقة السكنية 
بالمدن التي تمثل 
فضاء مفتوحا 
لالستخدام العام  
للجميع، بحسب 
العمر والجنس 

واألشخاص ذوي 
 اإلعاقة 

يمكن  :مالحظة
التصنيف حسب 
الموقع الجغرافي  

الفضاء   وخصائص
العام المفتوح وحصة  
المنطقة المبنية ونوع 
 المستوطنات البشرية 

 أ وب 11-7-1

 

إمكانية  :9المادة 
   الوصول

- 2/9-9أ/ -9-1/9-1)
- 2-9/ب-2- 9أ/-2
 (ج

  :30المادة 
المشاركة في  
الحياة الثقافية  

وأنشطة الترفيه  
والتسلية 
 والرياضة 

 ج( -30-1/30-1)

مسوح األسر  
 المعيشية

SGPwD/EU-

OHCHR/ 
التحالف الدولي المعني 
بقضايا اإلعاقة واالتحاد  

  الدولي للتنمية
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 اسم المؤشر 
هدف 

لتنمية  ا
 المستدامة 

مواد اتفاقية 
األشخاص حقوق 

 ذوي اإلعاقة

مواد اإلعالن  
العالمي 
لحقوق 
 اإلنسان

 المصدر
المرجع/أصحاب 

 المصلحة

نسبة ضحايا التحرش  112
الجنسي   البدني أو

بحسب العمر، 
حيث ومن والجنس، 

بإعاقة  (حالة اإلعاقة  
، ومكان (أو بال إعاقة

حدوثه خالل االثني 
  عشر شهرا السابقة

 أ وب 11-7-2

 

إمكانية  :9المادة 
- 1/9-9) الوصول

- 9أ/- 2-2/9- 9أ/-1
 ( ج-2-9/ب-2

  :30المادة 
المشاركة في  
الحياة الثقافية  

وأنشطة الترفيه  
والتسلية 
 والرياضة 

 ج( -30-1/30-1)

مسوح األسر  
 المعيشية

SGPwD 

نسبة السكان الذين   113
يعتقدون أن صنع  

القرار عملية شاملة  
للجميع وملبية 

لالحتياجات، بحسب 
الجنس والعمر 
فئة  واإلعاقة وال

  السكانية

  :4المادة  أ 16-7-2
 االلتزامات العامة

(4-3 ) 

مسوح األسر  1-21المادة: 
 المعيشية

SGPwD 

 عقد الشراكات لتحقيق األهداف   -9

هدف  اسم المؤشر  
التنمية  
 المستدامة 

مواد اتفاقية 
حقوق األشخاص 

 ذوي اإلعاقة

مواد اإلعالن  
العالمي 
لحقوق 
 اإلنسان

المرجع/أصحاب  المصدر
 لمصلحةا

التي لديها عدد البلدان  114
خطة إحصائية وطنية  
ممولة بالكامل وقيد 

التنفيذ، بحسب مصدر 
  التمويل

: يمكن مالحظة
تصنيف حسب ال

 الموقع الجغرافي 

 ب 17-18-3

 

:  4المادة 
 االلتزامات العامة

(4-1 ) 

جمع   :31المادة 
اإلحصاءات 

-31) والبيانات

- 1-31أ/-1/31-1

 ( 3-2/31-31ب/

تان:  الماد
(2/22 ) 

األسر مسوح 
 المعيشية
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هدف  اسم المؤشر  
التنمية  
 المستدامة 

مواد اتفاقية 
حقوق األشخاص 

 ذوي اإلعاقة

مواد اإلعالن  
العالمي 
لحقوق 
 اإلنسان

المرجع/أصحاب  المصدر
 لمصلحةا

نسبة البلدان التي )أ(   115
أجرت تعداداً واحداً  
على األقل للسكان  

والمساكن في  
السنوات العشر 

 الماضية 

: يمكن مالحظة
مجموعة تصنيف ال

الدخل والجنس 
واالنتماء العرقي 

والحالة  ومن إلثني وا
من حيث الهجرة 
والعمر واإلعاقة  
والموقع الجغرافي  
 وخصائص أخرى 

17-19-2  

 ج)أ(
مسوح األسر   

 المعيشية
 

ً أو  عيشون في أوضاع هشةأو الفئات الضعيفة أو من ي  اإلعاقة تذكر الكلمات  أ : مالحظة  . في المؤشر األشد حرمانا
 . الغايةتذكر كلمة اإلعاقة في  ب  
 . في البيانات الوصفية اإلعاقة تذكر  ج 
ً أو  عيشون في أوضاع هشةلضعيفة أو من ي اتذكر الكلمات اإلعاقة أو الفئات  د   . الغايةفي  األشد حرمانا
ً أو  عيشون في أوضاع هشةتذكر الكلمات اإلعاقة أو الفئات الضعيفة أو من ي  -ه   . في البيانات الوصفية األشد حرمانا
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 ً  مالحظات ختامية  -رابعا

من  مكّون اإلعاقة مجرد ليست فجميع مجاالت الحياة. في  تنتظمكقضية إلعاقة اإلسكوا ا يعرض إطار 
من  المعرضة للمخاطر  السكان  "، بل هي التزام أكبر بتمكين فئات  أحد    يستثنىأال    تمثل في "يهدف عام  مكونات  

حة  الملّ  على األولويات لتركيز االهتمام أداة فعالة أن يكون إلطار لخالل نهج قائم على حقوق اإلنسان. ويمكن 
إقامة مجتمعات العمل على  ط الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات وي سللتعاقة، وذوي اإلاالشخاص  تعلق بفيما ي

 البيانات وعمليات عمليات ن ويحسّ  الرئيسيين اإلطار اهتمام ومشاركة أصحاب المصلحةحشد ي و. شاملة للجميع
 . رير اوضع التقر لواضعي السياسات أداة للرصد و النظام اإلحصائي ويوفّ 

قابل إلضفاء  ، وهو واإلحصاءات  ذوي اإلعاقة واألشخاص  فجوة بين السياسةال لسد  منطلقاإلطار و
ال بين المستخدم  للحوار الفعّ   ة مشتركبتوفير منصة  صبغة محلية عليه وللتكييف على المستويين الوطني واإلقليمي  

لمؤشرات  لصانعي السياسات المدني و مجتمع التملّك يرفع درجة هو بذلك و. ان فيهاتساويي والمنتج في بيئة 
خالل  يشير تقييم البيانات الذي نُفذ  كما  .  ز الدعم السياسي والمالي لتطوير نظم إحصائية وطنيةعزّ ويواإلحصاءات  

 . المستدامة التنمية بأهداف علقة اإلعاقة المتبيانات  لتجميع ونشر المنطقة استعداد بلدان ضعف وضع اإلطار إلى 

ذوي  األشخاص سئلة من منظور األطرح يتطلب  ملة للجميعشاقامة مجتمعات حقاً إللعمل ا والواقع أن 
ً مفاجئيس فما لم يتم ذلك، و .اإلعاقة  ، قليلة جداً  اإلعاقة يذواألشخاص حقيقية ب الصلة الذات مؤشرات أن ال ا

أنواع العنف التي تواجهها فتاة ذات  تختلف مثالً، ف .مستدامةالمجتمعات المدن ووالالوصول  في مجالتحديداً و
االعتيادية المتوفرة  مؤشرات ال تأخذ  ال الوقت الحاضرفي و ، ة عن تلك التي تواجهها فتاة من دون إعاقةإعاق

ذوو  األشخاص القضايا التي يواجهها في أنواع من المهم البحث  ،ولذا .تبار ذلك باالع  عامة للعنف ضد المرأة
ً أن   يمكن اإلعاقة والتي   . هميرغ تلك التي يواجهها  عن  تكون مختلفة تماما

المجاالت االجتماعية واالقتصادية  رصد لتكامل البيانات مع السياسات تربط فيما بين ويوفر اإلطار أداة 
.  ذوي اإلعاقة ومنتجي البيانات واألشخاص التفاعل والحوار بين واضعي السياسات  ترعى  والبيئية والمؤسسية و 

علقة  المتالثغرات في السياسات والبيانات  يمِكّن جميع أصحاب المصلحة من فهم هو عمل جار  وهذا اإلطار 
ً يذوي اإلعاقة و األشخاص قضايا معالجة ب ال  رصد فعّ القيام بتتيح  عمل على وضع مؤشرات مصممة خصيصا

 . خطط لها للسياسات واألولويات اإلنمائية الم
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 المرفق األول 

 اإلطار التي استند إليها واردة في اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةالمواد ال

 االلتزامات العامة  (4)

تتعهد الدول األطراف بضمان وتعزيز اإلعمال الكامل لجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية لجميع األشخاص  : 4-1
 إلعاقة. ولهذا الغرض، تتعهد الدول األطراف بما يلي: ذوي اإلعاقة دون تمييز من أي نوع على أساس ا

 الئمة، التشريعية واإلدارية وغيرها من التدابير، إلنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه االتفاقية؛ اتخاذ جميع التدابير الم:  أ-4-1

قوانين ولوائح وأعراف وممارسات اتخاذ جميع التدابير المالئمة، بما فيها التشريع، لتعديل أو إلغاء ما يوجد من : ب-4-1
 ؛ تشكل تمييزا ضد األشخاص ذوي اإلعاقة 

 ألشخاص ذوي اإلعاقة في جميع السياسات والبرامج؛ لية وتعزيز حقوق اإلنسان مراعاة حما: ج-4-1

وجيات إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير للتكنولوجيات الجديدة، وتعزيز توفيرها واستعمالها، بما في ذلك تكنول: ز-4-1
ِعينة المالئمة لألشخاص ذوي اإلعاقة، مع إيالء المعلومات واالتصال، والوسائل واألجهزة المساعدة على التنقل، والتكنولوجيات المُ 

 .كنولوجيات المتاحة بأسعار معقولةاألولوية للت

طراف باتخاذ التدابير الالزمة  فيما يتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، تتعهد كل دولة من الدول األ: 4-2
في إطــار التعاون الدولي، للتوصل تدريجيا إلى إعمال هذه الحقوق إعماال بأقصى ما تتيحه الموارد المتوافرة لديها، وحيثما يلزم، 

 .تاما، دون اإلخالل بااللتزامات الواردة في هذه االتفاقية والواجبة التطبيق فورا، وفقا للقانون الدولي

اقة، من خالل المنظمات تتشاور الدول األطراف تشاوراً وثيقا مع األشخاص ذوي اإلعاقة بمن فيهم األطفال ذوو اإلع:  4-3
التي تمثلهم، بشأن وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية إلى تنفيذ هذه االتفاقية، وفي عمليات صنع القرار األخرى بشأن  

 عاقة، وإشراكهم فعليا في ذلك. المسائل التي تتعلق باألشخاص ذوي اإل

 مكانيه الوصولإ( 9)

العيش في استقاللية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة، تتخذ الدول لتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من  :  9-1
األطراف التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، إلى البيئة المادية  

ظم المعلومات واالتصال، والمرافق والخدمات األخرى االت، بما في ذلك تكنولوجيات ونالمحيطة ووسائل النقل والمعلومات واالتص
المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه، في المناطق الحضرية والريفية على السواء. وهذه التدابير، التي يجب أن تشمل تحديد 

 : ص على ما يليوإزالتها، تنطبق بوجه خاالعقبات والمعوقات أمام إمكانية الوصول 

الطرق ووسائل النقل والمرافق األخرى داخل البيوت وخارجها، بما في ذلك المدارس والمساكن والمرافق المباني و:  أ-9-1
 الطبية وأماكن العمل؛

 المعلومات واالتصاالت والخدمات األخرى، بما فيها الخدمات اإللكترونية وخدمات الطوارئ. : ب-9-1

 ق ما يلي:األطراف أيضا التدابير المناسبة لتحقي: تتخذ الدول 9-2

معايير دنيا ومبادئ توجيهية لتهيئة إمكانية الوصول إلى المرافق والخدمات المتاحة لعامة الجمهور أو   وضع: أ-9-2
 المقدمة إليه، ونشر هذه المعايير والمبادئ ورصد تنفيذها؛ 

مقدمة إليه جميع جوانب تعرض مرافق وخدمات متاحة لعامة الجمهور أو  ب: كفالة أن تراعي الكيانات الخاصة التي  -9-2
 إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إليها؛
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 ؛ ج: توفير التدريب للجهات المعنية بشأن المسائل المتعلقة بإمكانية الوصول التي تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة-9-2

ديدة، بما فيها لى تكنولوجيات ونظم المعلومات واالتصال الجز: تشجيع إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إ-9-2
 شبكة اإلنترنت؛

تشجيع تصميم وتطوير وإنتاج وتوزيع تكنولوجيات ونظم معلومات واتصاالت يمكن لألشخاص ذوي اإلعاقة  : ح-9-2
 . الوصول إليها، في مرحلة مبكرة، كي تكون هذه التكنولوجيات والنظم في المتناول بأقل تكلفة

 الحق في الحياة (10)

من جديد أن لكل إنسان الحق األصيل في الحياة، وتتخذ جميع التدابير الالزمة لضمان تمتع  تؤكد الدول األطراف : 10
 المعوقين تمتعاً فعاالً به على قدم المساواة مع اآلخرين

 حاالت الخطر وحاالت الطوارئ اإلنسانية (11)

القانون اإلنساني الدولي وكذلك القانون   تتعهد الدول األطراف وفقا لمسؤولياتها الواردة في القانون الدولي، بما فيها: 11
في حاالت تتسم  الدولي لحقوق اإلنسان، باتخاذ كافة التدابير الممكنة لضمان حماية وسالمة األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يوجدون 

 بالخطورة، بما في ذلك حاالت النـزاع المسلح والطوارئ اإلنسانية والكوارث الطبيعية.

 ه حرية الشخص وأمن  (14)

 : تكفل الدول األطراف لألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم المساواة مع اآلخرين:14-1

 أ: التمتع بالحق في الحرية الشخصية واألمن الشخصي؛  -14-1

حرمانهم من حريتهم بشكل غير قانوني أو بشكل تعسفي وأن يكون أي حرمان من الحرية متسقا مع   ب: عدم-14-1
 اقة مبررا بأي حال من األحوال ألي حرمان من الحرية. القانون، وأال يكون وجود اإلع

 عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  (15)

يُعَّرض أي شخص للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة. وبشكل خاص ال يعرض أي  ال  :  15-1
 .جارب الطبية والعلمية عليه دون موافقته بكامل حريتهشخص إلجراء الت

 عدم التعرض لالستغالل والعنف واالعتداء (16)

التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتعليمية وغيرها من التدابير المناسبة لحماية  تتخذ الدول األطراف جميع التدابير  :  16-1
السواء، من جميع أشكال االستغالل والعنف واالعتداء، بما في ذلك جوانبها  األشخاص ذوي اإلعاقة، داخل منازلهم وخارجها على

 . القائمة على نوع الجنس

16-2  : ً ابير المناسبة لمنع جميع أشكال االستغالل والعنف واالعتداء بكفالة أمور منها جميع التد  تتخذ الدول األطراف أيضا
اإلعاقة وأسرهم ومقدمي الرعاية لهم تراعي نوع جنس األشخاص ذوي   توفير أشكال مناسبة من المساعدة والدعم لألشخاص ذوي 

نب حاالت االستغالل والعنف واالعتداء والتعرف اإلعاقة وسنهم، بما في ذلك عن طريق توفير المعلومات والتثقيف بشأن كيفية تج
 شخاص ذوي اإلعاقة ونوع جنسهم وإعاقتهم. عليها واإلبالغ عنها. وتكفل الدول األطراف أن يراعى في توفير خدمات الحماية سن األ

اإلعاقة   تكفل الدول األطراف قيام سلطات مستقلة برصد جميع المرافق والبرامج المعّدة لخدمة األشخاص ذوي: 16-3
 رصداً فعاالً للحيلولة دون حدوث جميع أشكال االستغالل والعنف واالعتداء.

 حرية التنقل والجنسية (18)

طراف بحق األشخاص ذوي اإلعاقة في التمتع بحرية التنقل، وحرية اختيار مكان إقامتهم والحصول  تقر الدول األ: 18-1
 في ذلك ضمان تمتع األشخاص ذوي اإلعاقة بما يلي:  على الجنسية، على قدم المساواة مع اآلخرين، بما
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 على أساس اإلعاقة؛  أ: الحق في الحصول على الجنسية وتغييرها وعدم حرمانهم من جنسيتهم تعسفا أو-18-1

دم حرمانهم على أساس اإلعاقة من إمكانية حيازة وامتالك واستعمال وثائق جنسياتهم أو وثائق أخرى إلثبات عب:  -18-1
 الهوية أو اللجوء إلى عمليات أخرى مناسبة، مثل إجراءات الهجرة، قد تستدعيها الضرورة لتيسير ممارسة الحق في حرية التنقل؛

ألطفال ذوو اإلعاقة فور والدتهم ويكون لهم منذئذ الحق في الحصول على اسم والحق في اكتساب الجنسية يُسّجل ا:  18-2
 والديهم وأن يتمتعوا برعايتهم.والحق بقدر اإلمكان في أن يعرفوا 

 في المجتمع االدماج العيش المستقل و (19)

إلعاقة، مساواة بغيرهم، في العيش في المجتمع، تقر الدول األطراف في هذه االتفاقية بحق جميع األشخاص ذوي ا: 19
اإلعاقة الكامل بحقهم وإدماجهم   بخيارات مساوية لخيارات اآلخرين، وتتخذ تدابير فعالة ومناسبة لتيسير تمتع األشخاص ذوي

 .م بصورة كاملة في المجتمعومشاركته

 حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات( 21)

طراف جميع التدابير المناسبة التي تكفل ممارسة األشخاص ذوي اإلعاقة لحقهم في حرية التعبير تتخذ الدول األ: 21
معلومات وأفكار، وتلقيها، واإلفصاح عنها، على قدم المساواة مع اآلخرين، وعن طريق جميع والرأي، بما في ذلك الحق في طلب 

 من هذه االتفاقية، بما في ذلك ما يلي:  2في المادة  وسائل االتصال التي يختارونها بأنفسهم، على النحو المعّرف

األشكال والتكنولوجيات السهلة المنال  أ: تزويد األشخاص ذوي اإلعاقة بمعلومات موجهة لعامة الناس باستعمال -21
   والمالئمة لمختلف أنواع اإلعاقة في الوقت المناسب وبدون تحميل األشخاص ذوي اإلعاقة تكلفة إضافية؛

بول وتيسير قيام األشخاص ذوي اإلعاقة في معاملتهم الرسمية باستعمال لغة اإلشارة وطريقة برايل وطرق ب: ق-21
 وجميع وسائل وطرق وأشكال االتصال األخرى سهلة المنال التي يختارونها بأنفسهم؛ االتصال المعززة البديلة 

ي ذلك عن طريق شبكة اإلنترنت، على تقديم ج: حث الكيانات الخاصة التي تقدم خدمات إلى عامة الناس، بما ف-21
 معلومات وخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة بأشكال سهلة المنال واالستعمال؛

سائط اإلعالم الجماهيري، بما في ذلك مقدمي المعلومات عن طريق شبكة اإلنترنت، على جعل خدماتها  د: تشجيع و-21
 في متناول األشخاص ذوي اإلعاقة؛ 

 غات اإلشارة وتشجيع استخدامها.: االعتراف بله-21

 احترام البيت واألسرة (23)

يز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة في جميع المسائل ذات تتخذ الدول األطراف تدابير فعالة ومناسبة للقضاء على التمي:  23-1
 ا يلي: الصلة بالزواج واألسرة والوالدية والعالقات، وعلى قدم المساواة مع اآلخرين، وذلك من أجل كفالة م

ب: االعتراف بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في اتخاذ قرار حر ومسؤول بشأن عدد األطفال الذين يودون إنجابهم  -23-1
لتباعد بينهم وفي الحصول على المعلومات والتثقيف في مجالي الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة بما يتناسب مع سنهم، وتوفير وفترة ا

 .من ممارسة هذه الحقوق ة لتمكينهمالوسائل الضروري

 التعليم (24)

الذات، وتعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات أ: التنمية الكاملة للطاقات اإلنسانية الكامنة والشعور بالكرامة وتقدير  -24-1
 األساسية والتنوع البشري؛
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قلية والبدنية، للوصول بها ب: تنمية شخصية األشخاص ذوي اإلعاقة ومواهبهم وإبداعهم، فضال عن قدراتهم الع-24-1
 إلى أقصى مدى؛ 

 .ج: تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من المشاركة الفعالة في مجتمع ُحر-24-1

 : تحرص الدول األطراف في إعمالها هذا الحق على كفالة ما يلي: 24-2

دم استبعاد األطفال ذوي أ: عدم استبعاد األشخاص ذوي اإلعاقة من النظام التعليمي العام على أساس اإلعاقة، وع-24-2
 اإلعاقة من التعليم االبتدائي أو الثانوي المجاني واإللزامي على أساس اإلعاقة؛ 

مكين األشخاص ذوي اإلعاقة من الحصول على التعليم المجاني االبتدائي والثانوي، الجيد والجامع، على قدم  ت ب:-24-2
 المساواة مع اآلخرين في المجتمعات التي يعيشون فيها؛

 ج: مراعاة االحتياجات الفردية بصورة معقولة؛-24-2

 ظام التعليم العام لتيسير حصولهم على تعليم فعال؛ د: حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على الدعم الالزم في نطاق ن-24-2

تفق مع : توفير تدابير دعم فردية فعالة في بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو األكاديمي واالجتماعي، وته-24-2
 هدف اإلدماج الكامل. 

ة االجتماعية لتيسير مشاركتهم : تمكن الدول األشخاص ذوي اإلعاقة من تعلم مهارات حياتية ومهارات في مجال التنمي24-3
اسبة الكاملة في التعليم على قدم المساواة مع آخرين بوصفهم أعضاء في المجتمع. وتحقيقا لهذه الغاية، تتخذ الدول األطراف تدابير من

 تشمل ما يلي:

والبديلة، ومهارات أ: تيسير تعلم طريقة برايل وأنواع الكتابة البديلة، وطرق ووسائل وأشكال االتصال المعززة -24-3
 التوجيه والتنقل، وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق األقران؛ 

 تيسير تعلم لغة اإلشارة وتشجيع الهوية اللغوية لفئة الُصم؛ ب:-24-3

فالة توفير التعليم للمكفوفين والُصم أو الُصم المكفوفين، وخاصة األطفال منهم، بأنسب اللغات وطرق ووسائل ج: ك-24-3
 .لألشخاص المعنيين، وفي بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو األكاديمي واالجتماعي االتصال

لتوظيف مدرسين، بمن فيهم مدرسون ذوو إعاقة  ضمانا إلعمال هذا الحق، تتخذ الدول األطراف التدابير المناسبة  و:  24-4
لعاملين في جميع مستويات التعليم. ويشمل هذا التدريب يتقنون لغة اإلشارة و/أو طريقة برايل، ولتدريب األخصائيين والموظفين ا

التعليمية لمساعدة األشخاص  التوعية باإلعاقة واستعمال طرق ووسائل وأشكال االتصال المعززة والبديلة المناسبة، والتقنيات والمواد  
 ذوي اإلعاقة. 

العالي والتدريب المهني وتعليم الكبار  : تكفل الدول األطراف إمكانية حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على التعليم24-5
بات التيسيرية والتعليم مدى الحياة دون تمييز وعلى قدم المساواة مع آخرين. وتحقيقا لهذه الغاية، تكفل الدول األطراف توفير الترتي

 المعقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة.

 ة الصح (25)

اإلعاقة الحق في التمتع بأعلى مستويات الصحة دون تمييز على أساس  تعترف الدول األطراف بـأن لألشخاص ذوي  :  25
تراعي الفروق  اإلعاقة. وتتخذ الدول األطراف كل التدابير المناسبة الكفيلة بحصول األشخاص ذوي اإلعاقة على خدمات صحية 

 ى ما يلي:بين الجنسين، بما في ذلك خدمات إعادة التأهيل الصحي. وتعمل الدول األطراف بوجه خاص عل 

وفير رعاية وبرامج صحية مجانية أو معقولة التكلفة لألشخاص ذوي اإلعاقة تعادل في نطاقها ونوعيتها ومعاييرها تأ:  -25
 ت الصحة الجنسية واإلنجابية وبرامج الصحة العامة للسكان؛ تلك التي توفرها لآلخرين، بما في ذلك خدما
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عاقة تحديدا بسبب إعاقتهم من خدمات صحية، تشمل الكشف المبكر والتدخل  ب: توفير ما يحتاج إليه األشخاص ذوو اإل-25
 مل ذلك األطفال  عند االقتضاء، وخدمات تهدف إلى التقليل إلى أدنى حد من اإلعاقات ومنع حدوث المزيد منها، على أن يش

 وكبار السن؛

 ة، بما في ذلك في المناطق الريفية؛ج: توفير هذه الخدمات الصحية في أقرب مكان ممكن من مجتمعاتهم المحلي-25

د: الطلب إلى مزاولي المهن الصحية تقديم رعاية إلى األشخاص ذوي اإلعاقة بنفس جودة الرعاية التي يقدمونها إلى -25
عي ك تقديم هذه الرعاية على أساس الموافقة الحرة والمستنيرة، من خالل القيام بجملة أمور منها زيادة الواآلخرين، بما في ذل

بحقوق اإلنسان المكفولة لألشخاص ذوي اإلعاقة وكرامتهم واستقاللهم الذاتي واحتياجاتهم من خالل توفير التدريب لهم ونشر معايير 
 اعين العام والخاص؛ أخالقية تتعلق بالرعاية الصحية في القط

الحياة حيثما يسمح القانون  حظر التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة في توفير التأمين الصحي، والتأمين على :ه-25
 الوطني بذلك، على أن يوفر بطريقة منصفة ومعقولة؛

 ائل بسبب اإلعاقة.منع الحرمان على أساس التمييز من الرعاية الصحية أو الخدمات الصحية أو الغذاء والسو و:-25

 والعمالة العمل (27)

، على قدم المساواة مع اآلخرين؛ ويشمل هذا الحق تعترف الدول األطراف بحق األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل  :27-1
إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام األشخاص ذوي 

حق أولئك الذين  ة وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم فيهما. وتحمي الدول األطراف إعمال الحق في العمل وتعززه، بما في ذلك  اإلعاق
 تصيبهم اإلعاقة خالل عملهم، وذلك عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات، لتحقيق عدة أهداف منها 

 ما يلي:

ص ذوي اإلعاقة في ظروف عمل عادلة ومالئمة، على قدم المساواة مع اآلخرين، بما في  ب: حماية حقوق األشخا-27-1
الفرص وتقاضي أجر متساو لقاء القيام بعمل متساوي القيمة، وظروف العمل المأمونة والصحية، بما في ذلك الحماية  ذلك تكافؤ 

 من التحرش، واالنتصاف من المظالم؛ 

ة من الحصول بصورة فعالة على البرامج العامة للتوجيه التقني والمهني، وخدمات د: تمكين األشخاص ذوي اإلعاق-27-1
 التوظيف، والتدريب المهني والمستمر؛

: تعزيز فرص العمل والتقدم الوظيفي لألشخاص ذوي اإلعاقة في سوق العمل، فضال عن تقديم المساعدة على  ه-27-1
 ة إليه؛ إيجاد العمل والحصول عليه والمداومة عليه والعود

 ونيات، والشروع في األعمال التجارية الخاصة؛ و: تعزيز فرص العمل الحّر، ومباشرة األعمال الحرة، وتكوين التعا-27-1

 تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة في القطاع العام؛ ز: -27-1

بير مناسبة، قد  شجيع عمالة األشخاص ذوي اإلعاقة في القطاع الخاص من خالل انتهاج سياسات واتخاذ تداتح: -27-1
 تشمل البرامج التصحيحية، والحوافز، وغير ذلك من التدابير؛ 

 : كفالة توفير ترتيبات تيسيرية معقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة في أماكن العمل؛ ط-27-1

 ي: تشجيع اكتساب األشخاص ذوي اإلعاقة للخبرات المهنية في سوق العمل المفتوحة؛-27-1

 اص  التأهيل المهني والوظيفي، واالحتفاظ بالوظائف، والعودة إلى العمل لصالح األشختعزيز برامج إعادة  ك:-27-1
 ذوي اإلعاقة. 
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: تكفل الدول األطراف عدم إخضاع األشخاص ذوي اإلعاقة للرق أو العبودية، وحمايتهم على قدم المساواة مع  27-2
 .اآلخرين، من العمل الجبري أو القسري

 ية االجتماعية المالئمة مستويات المعيشة والحما  (28)

ي التمتع بمستوى معيشي الئق لهم وألسرهم، بما في ذلك  تعترف الدول األطراف بحق األشخاص ذوي اإلعاقة ف  :28-1
ما يكفيهم من الغذاء والملبس والمسكن، وفي مواصلة تحسين ظروف معيشتهم، وتتخذ الخطوات المناسبة لصون هذا الحق وتعزيز 

 .ى أساس اإلعاقةإعماله دون تمييز عل

االجتماعية، والتمتع بهذا الحق دون تمييز بسبب  تقر الدول األطراف بحق األشخاص ذوي اإلعاقة في الحماية :28-2
 : اإلعاقة، وتتخذ الخطوات المناسبة لصون هذا الحق وتعزيز إعماله، بما في ذلك تدابير ترمي إلى

رين في فرص الحصول على المياه النقية، وضمان حصولهم على  أ: ضمان مساواة األشخاص ذوي اإلعاقة مع اآلخ-28-2
 ناسبة ذات األسعار المعقولة، وغير ذلك من المساعدات لتلبية االحتياجات المرتبطة باإلعاقة؛الخدمات واألجهزة الم

جتماعية ب: ضمان استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة، خصوصا النساء والفتيات وكبار السن، من برامج الحماية اال-28-2
 وبرامج الحد من الفقر؛ 

اإلعاقة الذين يعيشون في حالة فقر وأسرهم من المساعدة التي تقدمها الدولة  ضمان استفادة األشخاص ذوي  ج:-28-2
 لتغطية النفقات المتعلقة باإلعاقة، بما فيها التدريب المناسب وإسداء المشورة والمساعدة المالية والرعاية المؤقتة؛ 

 ن استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة من برامج اإلسكان العام؛ د: ضما-28-2

 .ان استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة، على قدم المساواة مع اآلخرين، من استحقاقات وبرامج التقاعد: ضمه-28-2

 الترفيه والتسلية والرياضةأنشطة  المشاركة في الحياة الثقافية و (30)

آلخرين،  ذوي اإلعاقة في المشاركة في الحياة الثقافية على قدم المساواة مع اتقر الدول األطراف بحق األشخاص  : 30-1
 :وتتخذ كل التدابير المناسبة لكي تكفل لألشخاص ذوي اإلعاقة ما يلي

لتمتع بدخول األماكن المخصصة للعروض أو الخدمات الثقافية، من قبيل المسارح والمتاحف ودور السينما اج: -30-1
صب التذكارية واوالمكتبات وخدمات  ُُ  .لمواقع ذات األهمية الثقافية الوطنيةالسياحة، والتمتع، قدر اإلمكان، بالوصول إلى النُّ

 جمع اإلحصاءات والبيانات (31)

: تقوم الدول األطراف بجمع المعلومات المناسبة، بما في ذلك البيانات اإلحصائية والبيانات المستخدمة في البحوث، 31-1
 :ية جمع المعلومات واالحتفاظ بها بما يليوتنفيذ السياسات الكفيلة بإنفاذ هذه االتفاقية. وينبغي أن تفي عمل لتمكينها من وضع

31-1- ً ، بما فيها التشريعات المتعلقة بحماية البيانات، لكفالة السرية واحترام  أ: االمتثال للضمانات المعمول بها قانونا
 خصوصية األشخاص ذوي اإلعاقة؛ 

سية والمبادئ األخالقية في جمع  متثال للقواعد المقبولة دوليا لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساب: اال-31-1
 ؛واإلحصاءات واستخدامها

: تُصنف المعلومات التي يتم جمعها وفقا لهذه المادة، حسب االقتضاء، وتُستخدم للمساعدة في تقييم تنفيذ االلتزامات 31-2
عاقة في أثناء ممارستهم اف بموجب هذه االتفاقية وفي كشف العقبات التي تواجه األشخاص ذوي اإلالتي تعهدت بها الدول األطر
   .لحقوقهم والعمل على تذليلها

 .: تضطلع الدول األطراف بمسؤولية نشر هذه اإلحصاءات وتضمن إتاحتها لألشخاص ذوي اإلعاقة وغيرهم31-3
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 الثاني المرفق 

 التي استند إليها اإلطار لمي لحقوق اإلنساناإلعالن العافي  المواد الواردة

يات المذكورة في هذا اإلعالن، دونما تمييز من أيِّ نوع، وال سيما  :2المادة  لكِلّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحِرّ
ً التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الِدّين، أو الرأي سياسي الجتماعي، األصل الوطني أو اوغير سياسي، أو  ا

أو الثروة، أو المولد، أو أيِّ وضع آخر. وفضالً عن ذلك ال يجوز التمييُز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد 
ً أو اإلقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقالًّ أو موضوع أليِّ قيد  اً خاضعتحت الوصاية أو غير متمِتّع بالحكم الذاتي أم  ا

 آخر على سيادته. 

ية وفي األمان على شخصه. : 3المادة   لكِلّ فرد الحقُّ في الحياة والحِرّ

 ال يجوز استرقاُق أحد أو استعباُده، ويُحظر الرق واالتجار بالرقيق بجميع صورهما.: 4المادة 

 أو الحاطَّة بالكرامة.ة أو الالإنسانية ال يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسي: 5المادة 

ل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسالته، وال لحمالت :  12  المادة ال يجوز تعريُض أحد لتدخُّ
ل أو تلك الحمالت.  تمسُّ شرفه وسمعته. ولكِلّ شخص حقٌّ في أن يحميه القانوُن من مثل ذلك التدخُّ

 بجنسية ما. لكل فرد حق التمتع : 1-15 المادة

ج وتأسيس أسرة، دون أيِّ قيد بسبب الِعرق أو الجنسية أو   :1-16المادة  للرجل والمرأة، متى أدركا سنَّ البلوغ، حقُّ التزوُّ
ج وخالل قيام الزواج ولدى انحالله.   الِدّين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوُّ

 و باالشتراك مع غيره.لتملُّك، بمفرده ألكِلّ فرد حقٌّ في ا : 1-17المادة 

يته في اعتناق اآلراء دون مضايقة، وفي  : 19 المادة ية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حِرّ لكِلّ شخص حقُّ التمتُّع بحِرّ
 التماس األنباء واألفكار وتلِقّيها ونقلها إلى اآلخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود. 

ا بواسطة ممثِّلين يُختارون  :1-21 المادة ا مباشرةً وإمَّ  لكِلّ شخص حقُّ المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إمَّ
ية.   في حِرّ

ة في بلده.: 2-21المادة     لكِلّ شخص، بالتساوي مع اآلخرين، حقُّ تقلُّد الوظائف العامَّ

ان االجتماعي، ومن حِقّه أن تُوفَّر له، من خالل في المجتمع، حقٌّ في الضم اً لكِلّ شخص، بوصفه عضو:  22 المادة
نى المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتَّفق مع هيكل كِلّ دولة ومواردها، الحقوُق االقتصاديةُ واالجتماعيةُ والثقافيةُ التي ال غ

ية.   عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حِرّ

 ية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة وُمرضية، وفي الحماية من البطالة. لكِلّ شخص حقُّ العمل، وفي حرِّ   : 1-23  المادة

ر متساو  على العمل المتساوي.: 2-23 المادة  لجميع األفراد، دون أيِّ تمييز، الحقُّ في أج 

ة، وتُستكَمل، عند  بالكرامة البشريلكِلّ فرد يعمل حقٌّ في مكافأة عادلة وُمرضية تكفل له وألسرته عيشةً الئقةً  :  3-23  المادة
 االقتضاء، بوسائل أخرى للحماية االجتماعية.

ةً على صعيد المأكل   :1-25المادة  لكِلّ شخص حقٌّ في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له وألسرته، وخاصَّ
ه في حاالت البطالة أو المرض  في ما يأمن بوالملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات االجتماعية الضرورية، وله الحقُّ 

ل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.  أو العجز أو الترمُّ
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ان :1- 26المادة  ً لكِلّ شخص حقٌّ في التعليم. ويجب أن يُوفَّر التعليُم مجَّ   ، على األقل في مرحلتيه االبتدائية واألساسية. ا
ً االبتدائيُّ إلزامي ويكون التعليمُ  ً . ويكون التعليُم الفنِّي والمهني متاحا ً للعموم. ويكون التعليُم العالي ُمتاح ا ً للجميع تبع ا  لكفاءتهم. ا

يجب أن يستهدف التعليُم التنميةَ الكاملةَ لشخصية اإلنسان وتعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية.    :2-26المادة  
ز ا كما  لتفاهَم والتسامَح والصداقةَ بين جميع األمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيِّد األنشطةَ التي تضطلع يجب أن يعِزّ

 بها األمُم المتحدةُ لحفظ السالم.

ة في حياة المجتمع الثقافية، وفي االستمتاع بالفنون، واإلسه  :1- 27المادة   العلمي ام في التقدُّم  لكِلّ شخص حقُّ المشاركة الحرَّ
 وفي الفوائد التي تنجم عنه. 

 لكِلّ شخص حقٌّ في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي   :2-27المادة 
 من صنعه.
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