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 اإلعاقة إحصاءات للعلم: بنود

   
 اإلعاقة إحصاءات  

  
 الدولية والوكاالت اإلعاقة إبحصاءات املعين واشنطن وفريق العام لألمني املشرتك التقرير  

 

 موجز 
 ثالثة من يتـلل و  ،2019/210 واالجتمـاع  االقتصــــــــــــــــا   اجمللس بقرار عمال التقرير هـاا أعـد 

 واليت اإلعاقة إبحصــــــاءا  املتعلقة واملقررة احلالية لألنشــــــ ة ويعرض األول: اجلزء التايل: النحو على أجزاء
 واللجان املتحدة األمم يف اإلحصــاءا  شــعبة ذلك يف مبا الصــلة، ذا  املتحدة األمم مكاتب هبا تضــ ل 
 الدويل؛ البنك جملموعة الصــــــلة ذا  األنشــــــ ة ويتضــــــمن الثاين: واجلزء العاملية؛ الصــــــحة ومنظمة اإلقليمية
 ذلك اللجنة انقشــــت أن منا اإلعاقة إبحصــــاءا  املعين واشــــن ن فريق لعمل موجزا ويقدم الثالث: واجلزء

 هبا يقوم اليت اجلارية القدرا  بناء أنشــ ة عن معلوما  املوجز ويتضــمن .2018 عام يف مرة آخر املوضــو 
 حكومية. ووكاال  أخرى، منظما  وم  املتحدة لألمم اتبعة متعد ة وكاال  م  ابلتعاون العامل الفريق
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  مقدمة - أوال 
 التنمية. سـيا  يف اإلعاقة ذو  لألشـاا  كبريا  اهتماما 2030 لعام املسـتدامة التنمية خ ة تويل - 1

 عن ختّلفا األشد الفئا  إىل أوال والوصول الركب، عن أحد ختل  عدم مبدأ على قومت اليت اخل ة، وتلك
 ابعرتافها ،2030 عام خ ة أن كما  اإلعاقة. ذو  األشـــــــــــــــاا  إ ماج تعزيز إىل ضـــــــــــــــمنيا تؤ   الركب،

 عدم أوجه معاجلة يف شــــــــــــــامل هنج اتبا  تعتمد إمنا اإلعاقة، ذوو األشــــــــــــــاا  منه يعاين الا  ابلتهميش
 جلمي  احلاضـــــــــنة اجملتمعا  مبا ئ خالل من جمتمعاهتم. يف األشـــــــــاا  أولئك منها يعاين اليت املســـــــــاواة
 مثل معينة جماال  يف موجَّهة إجراءا  حتد  اخل ة فإن املســـــــــاواة، عدم نســـــــــبة فيها تنافض واليت أبنائها
 القضاء تربز عمل خ ة بوصفها اخل ة، أن كما  البشرية. واملستوطنا  احلضرية والتنمية والعمالة، التعليم،
  اإلعاقة. ذو  لألشاا  الغور بعيد وعدا حتمل فإهنا الرئيس ، اهلدف أنه على الفقر على

 الوفاء يف احملرز التقدم ســــــــيا  واســــــــتعراض مبتابعة منهج ، بشــــــــكل ابلقيام، البلدان التزمت وقد - 2
 وابتغاء مواطنيها. أمام للمساءلة ختض  أبن التزمت كما  ،2030 عام خ ة تنفيا لدى ُق عت اليت ابلوعو 
 ميكن مصــــــنفة موثوقة جيدة بياان  وجو  إىل احلاجة على 2030 عام خ ة تشــــــد  واالســــــتعراض، املتابعة

 أحد ختل  عدم وكفالة احملرز، التقدم قياس يف عدةااملســــــــ أجل من املناســــــــب، الوقت يف عليها احلصــــــــول
 الركب. عن

 مكاتب شىت هبا تض ل  اإلعاقة إحصاءا  عن مقررة وأنش ة جارية أنش ة يص  التقرير وهاا - 3
 من فريق وهو اإلعاقة، إبحصـــــــــاءا  املعين واشـــــــــن ن وفريق الدويل، البنك جمموعة وكالك املتحدة، األمم
 املتحدة. األمم يف اإلحصائية اللجنة رعاية حتت العاملة املدن أفرقة

 
 املتحدة األمم ملؤسسات املقررة واألنشطة اجلارية األنشطة - اثنيا 

  االحصاءات شعبة - ألف 

 النحو على األنشــــــ ة من بعد  اإلحصــــــاءا  شــــــعبة اضــــــ لعت االســــــتعراض، قيد الفرتة خالل - 4
 أ انه. املبني
 

 اإلعاقة عن الوصفية والبياانت الوطنية البياانت وجتميع مجع  
 من ابإلعاقة صلة ذا  وصفية وبياان  بياان  جبم  املتحدة األمم يف االحصاءا  شعبة قامت - 5

 (،32) وأورواب (،35) آســـــــــــــــيا التايل: النحو على مناطق أو بلدان من ر و  103 جمموعه ما وور  البلدان.
 من لقرار اســـــــــــتجابة النشـــــــــــا  ذلك وكان (.8) الشـــــــــــمالية وأمريكا (،10) اجلنوبية وأمريكا (،18) وأفريقيا
 توافر أن حني يف أنه إىل ،واألربعني التاســــعة  ورهتا يف أشــــار ، اليت املتحدة، األمم يف اإلحصــــائية اللجنة

 يف بينها وفيما البلدان  اخل كبرية  اختالفا  توجد تزال فما الســــــنني، مبرور كبريا  از اي ا از ا  قد البياان 
 يالحظ ما فهم ابتغاء الوطنية املعلوما  وحتليل جتمي  إىل االحصــــــــاءا  شــــــــعبة   و عت اإلعاقة، تقديرا 

 الشــــــــــــــعبة قامت ذلك، على وبناء .(E/2018/24)انظر  اإلعاقة ملســـــــــــــــائل الوطنية التقديرا  يف فوار  من
 بوابة” تدعى خمصــــصــــة إلكرتونية بوابة خالل من الشــــبك  موقعها على ابإلعاقة متعلقة بياان  ونشــــر بتجمي 

 الــــــــتــــــــايل: الشـــــــــــــــــــــبــــــــكــــــــ  الــــــــرابــــــــ  عــــــــلــــــــى ،“اإلعــــــــاقــــــــة إلحصـــــــــــــــــــــاءا  املــــــــتــــــــحــــــــدة األمــــــــم بــــــــيــــــــاان 
(https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/sconcerns/disability/statistics/#/home). 

https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/sconcerns/disability/statistics/#/home
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 ابإلعاقة، املتعلقة اإلحصــــاءا  أحدث وصــــفية، وبياان  بياان  تتضــــمن اليت املعلوما ، وتوفر - 6
 من والغرض الثانية. األلفية من األول العقد أوائل يف منها نشـــــــره ســـــــبق ما على يســـــــتجد ما آبخر ونشـــــــرة

 من عليها احلصـول إمكانية وزاي ة أوسـ  ن ا  على البياان  نشـر تسـهيل هو اإللكرتونية البوابة اسـتادام
 املستاِدمة. اجلها  عموم قبل

 حىت ُنشــر  واليت البلدان، من عليها احلصــول مت اليت البياان  تقييم اإلحصــاءا  شــعبة وتواصــل - 7
 وكالك اإلعاقة، ذو  وغري منهم اإلعاقة ذو  الســـــــــكان، نســـــــــب عن البياان  بوابة معلوما  عرب اترخيه
 واالقتصــــــا ية الدميغرافية - االجتماعية اخلصــــــائ  وحســــــب اإلعاقة، نو  حســــــب اإلعاقا  انتشــــــار عن

 وعن واالقتصــــــــا ية، التعليمية خصــــــــائصــــــــهم حيث من اإلعاقة، ذو  وغري منهم اإلعاقة ذو  للســــــــكان،
 يق نوهنا. اليت السكنية الوحدا  يف املتاحة املرافق ونوعية املعيشية، ترتيباهتم

 يتم اليت البياان  مج  يف اســُتادمت أســئلة أيضــا البياان  بوابة يف املوجو ة املعلوما  وتتضــمن - 8
 فوار  مناطق، أو بلدان 103 عد ها يبلغ واليت بياان ، قدمت اليت املناطق أو البلدان وتبد  نشـــــــــــــــرها.

 أســـئلة ومن قة بلدا 35 اســـتادم حيث اإلعاقة؛ ذو  األشـــاا  لتحديد املســـتادمة األســـئلة يف إقليمية
 مماثلة أســـئلة وكالك أخرى أســـئلة املناطق أو البلدان تلك من 29 واســـتادم واشـــن ن، فريق ألســـئلة مماثلة
 األسئلة. من أخرى أنواعا منها 50 استادم حني يف واشن ن، فريق ألسئلة

 بياانهتا أجل من للمعلوما  خمتلفة مصــا ر من تســتفيد البلدان أن أيضــا اجملمعة البياان  وتظهر - 9
 اســـــــــــــــتادمت (71) غالبيتها أن يتبني بلدان، 103 عد ها البالغ اجمليبة الدول بني فمن ابإلعاقة. املتعلقة

 فمصــــــا ر بلدا(، 68) ابلعينا  البحث عمليا  تليها ابإلعاقة، املتعلقة البياان  جلم  ســــــكانية تعدا ا 
 بلدا(. 52) إ ارية

 يف املنــاطق أو البلــدان بني فيمــا كبرية  اختالفــا  البيــاان  بوابــة على املوجو ة املعلومــا  وتبني - 10
 متماثلة. أسئلة فيها اسُتادمت اليت احلاال  يف حىت اإلعاقة، تقديرا 

 عن بياان  جبم  تقوم اليت البلدان عد  أن إىل اإلحصــــاءا  شــــعبة مجّعتها اليت البياان  وتشــــري - 11
 تزال ال ذلك، وم  الوطنية. لالحتياجا  متاح البياان  من الكثري وأن مضى، وقت أ  من أكربُ  اإلعاقة
 من املزيد بال يســـــــــــــــتدع  مما اإلعاقة، تقديرا  يف البلدان بني فيما ملحوظة اختالفا  تبد  البياان 
 وضـــ  أجل من أفضـــل، بشـــكل البياان  والســـتادام اإلعاقة، قياس لتحســـني البلدان م  العمل يف اجلهد
 .ركبال عن أحد ختل  عدم تكفل اإلعاقة لاو  شاملة تنموية برامج

 إسهاما  شكل على البلدان من مجُِّعت اليت البياان  ابستادام حاليا اإلحصاءا  شعبة وتقوم - 12
 البيــاان  حتليــل ويتم (.“World’s Women 2020”) “2020 لعــام العــام يف املرأة” منشـــــــــــــــور إعــدا  يف

 واالقتصــــــا ية االجتماعية وابخلصــــــائ  اإلعاقة ابنتشــــــار يتعلق فيما والرجل املرأة بني االختالفا  إلظهار
 اإلعاقة. ذو  غري من أو اإلعاقة ذو  من والرجل، املرأة من لكل
 

 اإلعاقة وإحصاءات قياس عن اإلقليمية االجتماعات عن موجز تقرير  
 توصلت اليت الرئيسية النتائج عن موجز تقرير بتجمي  املتحدة األمم يف االحصاءا  شعبة قامت - 13
 2016 عام  يف اإلعاقة، إحصــــــــــــاءا  بشــــــــــــلن الشــــــــــــعبة عقدهتا اليت الســــــــــــتة اإلقليمية االجتماعا  إليها
ـــــــــــــــ آسيا( شر  وجنوب )جنوب آسيا يل : مما لكلّ  إقليمية اجتماعا  نُظمت فقد .2017 و  بلدا؛ 19 لـ



 E/CN.3/2020/34 

 

4/21 19-22266 

 

ـــــــــ الكارييب البحر ومن قة ـــــــــ وأفريقيا بلدا؛ 14 لـ  وبلدان والفرنسية؛ ابإلنكليزية الناطقة البلدان من بلدا 14 لـ
 وأمريكا بلدا؛ 17 لــــــــــــــ الغربية البلقان و ول الوس ى وآسيا آسيا مشال ومن قة بلدا؛ 11 لــــــــــــــ ابلعربية انطقة

 الوطنية التجارب استعراض )أ( التايل: النحو على االجتماعا  تلك أهداف وكانت بلدا. 15 لــــــــ الالتينية
 املتعلقة البياان  جتمي  اسرتاتيجيا  مناقشة )ب( ؛2010 عام جولة تعدا ا  خالل من اإلعاقة قياس يف

 بلدان بني فيما والتعاون الوطنية اخلربا  تبا ل )ج( املســـــــــتدامة؛ التنمية أهداف رصـــــــــد أجل من ابإلعاقة
 املســـــــــــتدامة التنمية أهداف لرصـــــــــــد املســـــــــــتادمة البياان  ونوعية اإلعاقة قياس حتســـــــــــني أجل من املن قة
 اليت اإليضـــاحية العروض وعلى اإلقليمية ابالجتماعا  املتعلقة التقارير على االطال  وميكن الصـــلة. ذا 

 /http://unstats.un.org/unsd/demographic) اإلحصـــــاءا  لشـــــعبة الشـــــبك  املوق  على خالهلا قدمت

sconcerns/disability/disab4.htm.) 
 خالل من اإلعـــاقـــة عن بيـــاان  جبم  يقوم البلـــدان من الكثري أن االجتمـــاعـــا  نتـــائج وُتظهر - 14

 تلك إطار ويف املستادمة. البياان  مصا ر يف إقليمية اختالفا  ُتالحظ ذلك، وم  السكانية. تعدا اهتا
 معاملة ضـــرورة وعلى ابإلعاقة، املتعلقة البياان  مصـــا ر من العديد وجو  على التشـــديد مت االجتماعا ،

 بقياس يتعلق فيما قصـــــــــور وأوجه قوة مواطن منها لكل أن مبا متكاملة، مصـــــــــا ر أهنا على املصـــــــــا ر تلك
 اختيار يف ابإلعاقة املتعلقة البياان  مج  من ابلغرض االســــــرتشــــــا  ضــــــرورة االجتماعا  وأكد  اإلعاقة.
  الت بيق. الواجبة املنهجيا  يف وكالك البياان ، مصا ر

 األجهزة يف اإلعاقة يف متاصــــــــصــــــــني إىل عموما، االفتقاُر، املشــــــــاه دة األخرى حظا املال ومن - 15
 النتــائج. حتليــل وعلى اجلو ة، عــاليــة بيــاان  مج  على البلــدان قــدرة على يؤثر ممــا الوطنيــة، اإلحصــــــــــــــــائيــة

 للبياان  مالئم اســــــــتادام وجو  عدم إىل البلدان بعض أشــــــــار اإلقليمية، االجتماعا  بعض يف وكالك،
  السياسا . ألغراض ابإلعاقة املتعلقة

 
 منهجية توجيهية مبادئ إعداد  

املبا ئ التوجيهية ”ن أعد  شعبة اإلحصاءا  خم  ا عاما مشروحا للتحديث املقرر مسبقا ل - 16
اليت وضـــــــــــــــعتهــــا األمم املتحــــدة “ املبــــا ئ األســـــــــــــــــــاســـــــــــــــيــــة املتعلقــــة بوضـــــــــــــــ  إحصـــــــــــــــــــاءا  اإلعــــاقــــةو 
(ST/ESA/STAT/SER.Y/10) .  ويرم  ذلك الدليل إىل توفري مبا ئ توجيهية منهجية ســـــــــــليمة للجها

املنتجة لإلحصــــاءا  املتعلقة ابإلعاقة وللجها  املســــتادمة هلا، بغرض حتســــني مج  البياان  عن اإلعاقة 
حســــب املتوخى يف تقدما ديث املبا ئ التوجيهية حتقق العمل على وجتميعها ونشــــرها واســــتادامها. وم ح

 البداية، نظرا للتغريا  يف توافر املوار  الالزمة للتنقيح.
 

 اإلحصاءات شعبة يف اإلعاقة إحصاءات برانمج  
 شـــــــــــــعبة اســـــــــــــتلنفت واألربعني، الســـــــــــــابعة  ورهتا منا اإلحصـــــــــــــائية اللجنة به بلغتأُ  ما حنو على - 17

 واضــ لعت .2015 عام يف اإلعاقة إبحصــاءا  املتعلق برانجمها أســرتاليا، حكومة من بتمويل اإلحصــاءا ،
 اجتماعا  تنظيم ذلك يف مبا امليزانية، عن اخلارج التمويل ذلك إىل اســــــتنا ا األنشــــــ ة من ابلعديد الشــــــعبة
 تعدا  جولة ولتعدا ا  ،2030 لعام املســـــــــــــــتدامة التنمية خل ة  عما اإلعاقة، إحصـــــــــــــــاءا  حول إقليمية
 املبا ئ وتنقيح (،5 الفقرة )انظر اإلعاقة بياان  بوابة عرب اإلعاقة عن بياان  ونشـــــــــــــــر ومج  ،2020 عام

 يف الربانمج متويــــل وانتهى (.16 الفقرة )انظر اإلعــــاقــــة إبحصــــــــــــــــــاءا  املتعلقــــة املتحــــدة لألمم التوجيهيــــة

http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/disability/disab4.htm
http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/disability/disab4.htm
http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/disability/disab4.htm
http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/disability/disab4.htm
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 للتنفيا، قابلة خ ة ابلفعل وضعت قد املتحدة األمم يف اإلحصاءا  شعبة فيه كانت  وقت يف ،2018 عام
 أمت على والشــــــعبة اإلعاقة. إحصــــــاءا  بشــــــلن تقين عمل برانمج تنشــــــي  ســــــبيل يف مســــــتمرة، أنشــــــ ة م 

  امليزانية. عن خارجة موار  من متويل توفر حال يف للربانمج املقررة األنش ة وتنفيا تفعيل إلعا ة االستعدا 
 

 الكارييب البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا االقتصادية اللجنة - ابء 
  عم إىل الرامية جهو ها الكارييب البحر ومن قة الالتينية ألمريكا االقتصــــــــــــا ية اللجنة واصــــــــــــلت - 18

 إحصـــــاءا  ونشـــــر وحتليل مج  يف املن قة يف ابإلعاقة املعنية الوطنية واهليئا  الوطنية اإلحصـــــائية األجهزة
 التاب  اإلعاقة حاال  بقياس املعين العامل الفريق إطار يف كبري  حد إىل األنشــــــــــــــ ة تلك وجاء  اإلعاقة.
 التاب  ابلتعدا ا  املعين العامل الفريق م  ومشـــــــــــــــار كة   ،2018 عام ويف لألمريكتني. اإلحصـــــــــــــــائ  للمؤمتر
 م  افرتاضية  راسية حلقة اإلعاقة حاال  بقياس املعين العامل الفريق عقد لألمريكتني، اإلحصائ  للمؤمتر
 تعدا  جلولة اإلعاقة، قياس حول منهج  مقرتح اسـتعراض أجل من املن قة يف الوطنية اإلحصـائية األجهزة

 أُعد  االفرتاضــــــــــــية، الدراســــــــــــية احللقة خالل ور   اليت واالقرتاحا  التعليقا  إ ماج وبعد .2020 عام
 الســكان شــعبة م  ابلتعاون نُظمت  راســية حلقة خالل وُعرضــت النهائية، التوصــيا  تتضــمن فنية ماكرة
 الشــــــــــعبة عدُّهتُ   ليل يف الفنية املاكرة تلك وســــــــــُتدرج .2018 الثاين/نوفمرب تشــــــــــرين يف جنةلال لتلك التابعة

  .2020 عام تعدا  جولة بشلن اتوصياهت ويتضمن
 تقنية مســـــــــــــــاعدة أيضـــــــــــــــا الكارييب البحر ومن قة الالتينية ألمريكا االقتصـــــــــــــــا ية اللجنة وقدمت - 19

 أن ومبا وإحصــــاءاهتا. اإلعاقة بقياس املتعلقة املســــائل خمتل  بشــــلن الوطين املســــتوى على النظرية للجها 
 األنشــــــــ ة فإن ،2020 عام جبولة اخلاصــــــــة لتعدا اته التحضــــــــري طور يف حاليا هو املن قة بلدان من العديد
 قامت الصد ، هاا ويف السيا . ذلك يف اإلعاقة قياس يف للبلدان الدعم تقدمي لىع أساس  بشكل تركز

 ابإلعاقة متعلقة أســــئلة إ ماج بشــــلن التوعية جمال يف الدعم لتوفري عمل حلقا  تنظيم )أ( يل : مبا اللجنة
 اســـــــــتعراض  عم )ب( إكوا ور(؛ يف الســـــــــكان وتعدا  لإلحصـــــــــاءا  الوطين )املعهد 2020 عام تعدا  يف

 الوطنيـة واإل ارة غواتيمــاال، يف لإلحصــــــــــــــــاء الوطين )املعهــد التعــدا  بيــاان  قواعــد يف اإلعــاقــة مؤشـــــــــــــــرا 
 عام تعدا  اســـتبيان يف ســـتدرج اليت األســـئلة لتقييم أولية اجتماعا  عقد )ج( كولومبيا(؛  يف لإلحصـــاءا 

  شيل (. يف لإلحصاء الوطين )املعهد ابإلعاقة املتعلقة األسئلة إ ماج واستعراض 2020
 البحر ومن قة الالتينية ألمريكا االقتصـــــــــــــــا ية اللجنة  عيت ،2019 و 2018 عام  يف وأخريا، - 20

 التنمية وخ ـة اإلعـاقـة إحصــــــــــــــــاءا  وعن املن قـة، يف اإلعـاقـة قيـاس حـالـة عن عرض تقـدمي إىل الكـارييب
 متنوعة شـــــرائح إىل موجهة عمل وحلقا   راســـــية  ورا  ويف  راســـــية حلقا  يف ،2030 لعام املســـــتدامة

  اجلماهري. من

 تلك مواصـــــلة الكارييب البحر ومن قة الالتينية ألمريكا االقتصـــــا ية اللجنة تتوخى املســـــتقبل، ويف - 21
 بني املشــــــرتكة األفرقة من فريقني يف املشــــــاركة على إليها اللجنة وافقت فقد ذلك، إىل وإضــــــافة األنشــــــ ة.
 تتوىل واآلخر األمريكية، الدول منظمة تقو ه أحدمها ومؤشــــراهتا، اإلعاقة إبحصــــاءا  معنيني املؤســــســــا 

 واشــن ن فريق م  مناقشــا  إبجراء أيضــا حاليا اللجنة وتقوم األمريكية. - األيبريية العامة األمانة تشــكيله
 يف القدرا  لتعزيز أيرس( بوينس فريق مبدئيا )يســـــمى فريق إبنشـــــاء يتعلق فيما اإلعاقة إبحصـــــاءا  املعين
 الكارييب. البحر ومن قة الالتينية أمريكا يف اإلعاقة قياس جمال
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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ - جيم 
على الرغم من أن العد  املقدر لألشاا  ذو  اإلعاقة يف من قة آسيا واحملي  اهلا ئ يبلغ حنو  - 22

يف املــائــة(، فــإن هنــا  تبــاينــا كبريا  15مليون شـــــــــــــــا  )بت بيق التقــدير العــامل  لالنتشــــــــــــــــار البــالغ  690
  البياان . التقديرا  الوطنية ملعدال  االنتشــــــــــــــار بســــــــــــــبب االختالفا  يف مفاهيم اإلعاقة وطر  مج يف

يف املائة يف بروين  ار الســالم  1.1ألحدث اســتعراض إقليم  عام، يرتاوح معدل انتشــار اإلعاقة بني  ووفقا
. وتشــــــــري هاه االختالفا  إىل احلاجة املاســــــــة يف املن قة إىل إنشــــــــاء بياان  (1)يف املائة يف نيوزيلندا 24 و

لدان. ومما يزيد من حدة هاه احلاجة التغريا  الدميغرافية موثوقة وقابلة للمقارنة بشـــــــلن اإلعاقة يف مجي  الب
املستمرة اليت سيؤ   فيها ترافق اخنفاض معدال  اخلصوبة بشياوخة سكانية غري مسبوقة م  مرور الزمن 
إىل زاي ة نســــــبة كبار الســــــن، وابلتايل زاي ة عد  األشــــــاا  ذو  اإلعاقة واألشــــــاا  الاين يعانون من 

. وعالوة على ذلك، فإن من قة آســــــيا واحملي  اهلا ئ معرضــــــة القدرا  الوظيفيةيف اســــــتادام صــــــعواب  
ألنوا  عديدة من الكوارث ال بيعية مثل األعاصـــــــــري املدارية والفيضـــــــــاان  واجلفاف والزالزل واالنفجارا  

 الربكانية، مما يسهم أيضا، نتيجة لالك، يف زاي ة عد  األشاا  ذو  اإلعاقة يف املن قة.
فتئت اللجنة االقتصا ية واالجتماعية آلسيا واحملي  اهلا ئ تعمل ابستمرار على بناء قدرا   وما - 23

جمال إحصـــــاءا  اإلعاقة وتقوم ابلدعوة يف هاا اجملال منا بداية عقد آســـــيا اللجنة يف الدول األعضـــــاء يف 
العقد، اعتمد   . ويف ســـبيل حتقيق أهداف2013واحملي  اهلا ئ الثالث لألشـــاا  ذو  اإلعاقة يف عام 

لفائدة األشــــاا  ذو  “ إحقا  احلق”اســــرتاتيجية إنشــــيون من أجل ’مجي  الدول األعضــــاء يف املن قة 
غاية  27أهداف إمنائية تتصـــــــل ابإلعاقة و  10، اليت تشـــــــمل جمموعة من ‘اإلعاقة يف آســـــــيا واحملي  اهلا ئ

لقائم على األ لة، وتشــج  حكوما  . وتؤكد اســرتاتيجية إنشــيون أمهية صــن  الســياســا  ا(2)مؤشــرا 62 و
آســيا واحملي  اهلا ئ على إنشــاء بياان  موثوقة وقابلة للمقارنة بشــلن اإلعاقة لتتب  التقدم احملرز حنو حتقيق 

 (. 8أهدافها وغاايهتا )اهلدف 
ويف الســــــــنوا  اخلمس املاضــــــــية، نفا  اللجنة االقتصــــــــا ية واالجتماعية آلســــــــيا واحملي  اهلا ئ  - 24

، مما أ ى إىل وضـــ  واعتما  خ   (3)بلدا 17  وطنية للتعاون التقين بشـــلن إحصـــاءا  اإلعاقة يف مشـــاري
عمل وطنية وتوعية املســـــؤولني احلكوميني بشـــــلن اســـــرتاتيجية إنشـــــيون واملعايري الدولية لقياس اإلعاقة، مثل 

 2017ا  ُأجر  يف عام أسئلة فريق واشن ن. وأشار استعراض منتص  املدة لتنفيا اسرتاتيجية إنشيون ال
إىل أن مشـــــــرو  التعاون التقين الا  نفاته اللجنة االقتصـــــــا ية واالجتماعية آلســـــــيا واحملي  اهلا ئ أســـــــهم 
إســـــــهاما كبريا يف إنشـــــــاء بياان  أســـــــاســـــــية ملؤشـــــــرا  اســـــــرتاتيجية إنشـــــــيون. ويف البلدان اليت أجريت فيها 

يف املائة، وهو  85راسة االستقصائية ملنتص  املدة مشاورا  وطنية، بلغ معدل االستجابة فيما يتعلق ابلد
يف املائة. واألهم من ذلك، أنه ومن أصـــل  60أعلى بكثري من معدل االســــتجابة على ن ا  املن قة البالغ 

مؤشرا،  15.1مؤشرا أساسيا يف اسرتاتيجية إنشيون، أبلغت هاه البلدان عن بياان  تتصل مبا متوس ه  30
 مؤشرا.  13.6يف حني أبلغت البلدان اليت م تشار  يف املشاورا  الوطنية عن مؤشرا  بلغ متوس ها 

__________ 

 (1) ESCAP, Disability at a Glance 2019: Investing in Accessibility in Asia and the Pacific-Strategic Approaches 

to Achieving Disability-inclusive Sustainable Development (2019). 
 .2013أاير/مايو  1( يف 69/13أقر  اللجنة اإلعالن الوزار  واسرتاتيجية إنشيون يف  ورهتا التاسعة والستني )القرار  (2) 
أذربيجان، وإندونيســــــــــيا، وابكســــــــــتان، وبنغال يش، وبواتن، واتيلند، وجزر مارشــــــــــال، وجورجيا، وســــــــــر  النكا، والفلبني،  (3) 

 املوحدة(، واهلند. -انم، وقريغيزستان، وكمبو اي، ومنغوليا، وميامنار، وميكرونيزاي )والاي   وفييت

https://undocs.org/ar/A/RES/69/13
https://undocs.org/ar/A/RES/69/13


E/CN.3/2020/34 
 

 

19-22266 7/21 

 

وابإلضافة إىل ذلك، كش  استعراض منتص  املدة أيضا عن وجو  ثغرا  مستمرة يف البياان   - 25
)املشاركة  2)الفقر والعمالة(، واهلدف  1يف مجي  مؤشرا  اسرتاتيجية إنشيون، وال سيما ابلنسبة للهدف 

املســــــاواة بني ) 6)احلماية االجتماعية(، واهلدف  4)إمكانية الوصــــــول(، واهلدف  3الســــــياســــــية(، واهلدف 
. ويتال  العمل امللموس عن االلتزام يف مجي  جماال  اســــرتاتيجية إنشــــيون. وبعد اســــتعراض (4)اجلنســــني(

منتصــــــ  املدة، اعتمد  الدول األعضــــــاء إعالن وخ ة عمل بيجني يف االجتما  احلكوم  الدويل الرفي  
واحملي  اهلا ئ لألشــــــاا   يف بيجني بشــــــلن اســــــتعراض منتصــــــ  املدة لعقد آســــــياالا  ُعقد  املســــــتوى

، الا  حد  إجراءا  الســـــــــــــــياســـــــــــــــة العامة الالزمة للتغلب على الثغرا  يف  2022-2013، اإلعاقة ذو 
 السياسا  والبياان  لدعم حتقيق كل هدف من أهداف اسرتاتيجية إنشيون.

تماعية آلسيا ، ستواصل اللجنة االقتصا ية واالج2022حىت عام  “العقد”ويف الفرتة املتبقية من  - 26
واحملي  اهلا ئ  عم اجلهو  اليت تباهلا الدول األعضـــاء إلنشـــاء قواعد بياان  موثوقة وقابلة للمقارنة بشــلن 
اإلعاقة وفقا لألطر الدولية لقياس اإلعاقة. وســـــيوفر املنشـــــور املقبل للجنة االقتصـــــا ية واالجتماعية آلســـــيا 

ل: تفعيل مؤشــــــرا  اســــــرتاتيجية إنشــــــيون يف ســــــيا  خ ة من املؤشــــــرا  إىل العم”واحملي  اهلا ئ املعنون 
مزيدا من التوجيه يف هاا الصـــــــــد . وعالوة على ذلك، ســـــــــيجر  يف عام  “2030التنمية املســـــــــتدامة لعام 

مج  البياان  يف مجي  أحناء املن قة من أجل االســـــــــــــتعراض النهائ  لتنفيا اســـــــــــــرتاتيجية إنشـــــــــــــيون،  2021
 .2022وستعلن النتائج يف عام 

 
 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا - دال 

تت لب اتفاقية حقو  األشـــــــــــــــاا  ذو  اإلعاقة واإلطار الدويل ألهداف التنمية املســـــــــــــــتدامة  - 27
تصني  اإلحصاءا  والبياان  حسب اإلعاقة حيثما ين بق ذلك. وكانت إحصاءا  اإلعاقة موجو ة يف 

ءا  معظم البلدان العربية، ولكنها م تكن متسقة أو قابلة للمقارنة. ونتيجة لالك، شرعت شعبة اإلحصا
، ابلتعاون م  شــــــــعبة التنمية االجتماعية وشــــــــعبة اإلحصــــــــاءا  التابعتني للجنة االقتصــــــــا ية 2016يف عام 

واالجتماعية لغريب آســيا )اإلســكوا(، يف مشــرو  م  البلدان العربية لتجمي  البياان  الوطنية والتحقق منها 
اإلبالغ الوطين. وأســـــفر  نتائج هاا ومواءمتها قدر اإلمكان مبا يســـــمح بتحســـــني قابلية املقارنة وحتســـــني 

“ .Error! Hyperlink reference not valid”: التــــاليــــة إصــــــــــــــــــدار املنشـــــــــــــــورا  الثالثــــة العمــــل عن
(E/ESCWA/SD/2017/Technical Paper.1 و ،)” 2018 -اإلعــــــــاقــــــــة يف املــــــنــــــ ــــــقــــــــة الــــــعــــــربــــــيـــــــة “
(E/ESCWA/SDD/2018/1 و ،)”يلها يف الدليل اإلقليم  لتحســـــــــــــني مج  البياان  املتعلقة ابإلعاقة وحتل

 (.E/ESCWA/SD/2018/MANUAL.1“ )(2018البلدان العربية )
، وعقد  يف نفس “برانمج إحصاءا  اإلعاقة”وواصلت شعبة اإلحصاءا  يف اإلسكوا تنفيا  - 28

اإلطار أول اجتما  مشـــــرت  بني خرباء اإلحصـــــاء وصـــــانع  الســـــياســـــا  واجملتم  املدين من البلدان العربية 
اجتما  فريق العمل ملناقشة تنقيح عملية مج  البياان  املتصلة ابألشاا  ذو  اإلعاقة. وكان اهلدف من 

الا  حضره  املشرت  بني الوكاال  واخلرباء املعين بتحسني إحصاءا  اإلعاقة يف أهداف التنمية املستدامة
طار ملؤشــــــرا  اإلعاقة يف املن قة العربية و ليل مرافق بشــــــلن إحصــــــاءا  اإلعاقة مشــــــاركا هو وضــــــ  إ 60

بلدا على ن ا  املن قة العربية،  13للرجو  إىل املنهجية يف املســـــــــــــــتقبل. وقام مســـــــــــــــؤولون حكوميون من 
__________ 

 (4) ESCAP, Building Disability-Inclusive Societies in Asia and the Pacific: Assessing Progress of the Incheon 

Strategy (United Nations publications, Sales No. E.18.II.F.4).. 

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-2017
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-2018
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-2018
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-2018
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
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  ابإلضـــافة إىل خرباء  وليني، وممثل  وكاال  األمم املتحدة، وأعضـــاء اجملتم  املدين، ومنظما  األشـــاا
ذو  اإلعاقة، ابســــتعراض أفضــــل املمارســــا  جلم  البياان  وفقا للمنهجيا  اليت وضــــعها فريق واشــــن ن 
املعين إبحصاءا  اإلعاقة. وقد خ ت املكاتب اإلحصائية الوطنية العربية خ وا  كبرية حنو إنتاج بياان  

 عمل.موحدة مصنفة عن األشاا  ذو  اإلعاقة يف جماال  الدميغرافيا والتعليم وال
مؤشـــــرا  115: “إطار لإلعاقة”، أصـــــدر  شـــــعبة اإلحصـــــاءا  يف اإلســـــكوا أول 2019ويف عام  - 29

لســــــد الفجوة بني الســــــياســــــة العامة واإلحصــــــاءا . وهو أول إطار ثالث  األبعا  لإلعاقة يرب  املؤشــــــرا  
واتفاقية حقو   ،2030املتصــــــــــــــلة ابإلعاقة بثالثة أطر إمنائية رئيســــــــــــــية ه : خ ة التنمية املســــــــــــــتدامة لعام 

الدليل اإلقليم  لتحســـــني ”األشـــــاا  ذو  اإلعاقة، واإلعالن العامل  حلقو  اإلنســـــان. وابإلضـــــافة إىل 
، ميثل 2018، الا  نشـــــــــــــرته اإلســـــــــــــكوا يف عام “مج  البياان  املتعلقة ابإلعاقة وحتليلها يف البلدان العربية

إىل األمام على طريق سد الفجوة بني السياسة  مؤشرا، خ وة رئيسية 115اإلطار ومؤشراته، البالغ عد ها 
العامة واإلحصـــــــــــــــاءا  ولرصـــــــــــــــد التقدم احملرز. وســـــــــــــــيكون اإلطار أ اة هامة لتوجيه اجلهو  املباولة على 
الصــــــعيدين الوطين واإلقليم  ملواءمة إنتاج بياان  قابلة للمقارنة. وســــــوف ييســــــر أيضــــــا اإلبالغ عن حالة 

ف اإلمنائية احلامسة اليت تشــمل اإلعاقة. وتشــمل تلك األهداف التعليم األشــاا  ذو  اإلعاقة يف األهدا
اجلام ، والعمالة، والتمكني، والصـــحة، والعدالة. وســـيوفر اإلطار، من خالل حتســـني إحصـــاءا  اإلعاقة، 
صـــــورة أوضـــــح ملقارنة األشـــــاا  ذو  اإلعاقة واألشـــــاا  غري ذو  اإلعاقة. وســـــيســـــاعد اإلطار أيضــــا 

على تزويد صــــــــــانع  الســــــــــياســــــــــا  مبعلوما  أفضــــــــــل وذا  قيمة لكفالة إشــــــــــرا  مجي  منتج  البياان  
 األشاا  ذو  اإلعاقة يف كل مكان ويف أ  مكان.

ووضعت شعبة اإلحصاءا  يف اإلسكوا أيضا قاعدة البياان  اإلقليمية األوىل بشلن إحصاءا   - 30
عدا ا  اليت أجرهتا البلدان األعضـــــاء اإلعاقة واليت ســـــيجر  اســـــتكماهلا من الدراســـــا  االســـــتقصـــــائية والت

مؤخرا على األســــر املعيشــــية. و ر  أيضــــا وضــــ  الصــــيغة النهائية للوحة متابعة تعرض موجزا  ق رية من 
منظور اإلعاقة. وســـــتواصـــــل اإلســـــكوا  عم اجلهو  اليت تباهلا الدول األعضـــــاء إلنشـــــاء إحصـــــاءا  موثوقة 

 وقابلة للمقارنة بشلن اإلعاقة.
 

 ظمة العمل الدوليةمن - هاء 
اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  (5)نصـــــت اتفاقية حقو  األشـــــاا  ذو  اإلعاقة - 31

املتعلقـــة ابلعمـــل والعمـــالـــة، على حق مجي  األشـــــــــــــــاـــا   27، يف املـــا ة 2006كـــانون األول/ يســـــــــــــــمرب 
م فر  العمـل واألجور وحقو  اإلعاقة يف العمـل على قدم املســــــــــــــــاواة م  اآلخرين، أ  أن تتـاح هل ذو 

العمل ذاهتا املتاحة لألشـــــاا  غري ذو  اإلعاقة. وتتضـــــمن االتفاقية أيضـــــا  أحكاما  بشـــــلن مج  البياان  
(. وتعد مؤشــــرا  ســــو  العمل املتعلقة ابألشــــاا  ذو  اإلعاقة أســــاســــية لوضــــ  31اإلحصــــائية )املا ة 

 ل ورصدها وتقييمها.السياسا  العامة والربامج الرامية إىل ضمان حق العم
ابألشــــاا  ذو  اإلعاقة  ، تعرتف اجلمعية العامة2030خ ة التنمية املســــتدامة لعام يف وابملثل،  - 32

بوصــــــــــــــفهم إحدى الفئا  الضــــــــــــــعيفة وتدعو إىل متكينهم، وتلتزم بتعزيز الدعم املقدم لبناء قدرا  البلدان 
النامية من أجل زاي ة توافر بياان  عالية اجلو ة ومناسبة التوقيت وموثوقة ومصنفة حسب اإلعاقة. وتشري 

__________ 

 .http://www.un.org/disabilities/convention/index.shtmlانظر:  (5) 

http://www.un.org/disabilities/convention/index.shtml
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2015آب/أغســـ س  1ضـــاء يف الوثيقة اخلتامية اليت وافقت عليها الدول األع
إشـــارة صـــرحة إىل اإلعاقة  (6)

  (.2-5-8 و 1-5-8 و 1-1-1أهداف التنمية املستدامة مؤشرا  يف ثالثة مؤشرا  تتصل بسو  العمل )
وميثل تعزيز تكافؤ الفر  واملعاملة يف العمل عنصـــــــــرا أســـــــــاســـــــــيا أيضـــــــــا يف برانمج منظمة العمل  - 33

ويشــــري إعالن منظمة العمل الدولية بشــــلن العدالة االجتماعية من أجل عوملة الدولية لتوفري العمل الالئق. 
إىل وجوب النظر إىل األشـــــــكال املاتلفة للمســـــــاواة وعدم التمييز بوصـــــــفها  2008عام صـــــــا ر يف لاعا لة 

يف  ليلها املعنون قرتح منظمة العمل الدولية، تقضـــــــااي شـــــــاملة يف األهداف االســـــــرتاتيجية للعمل الالئق. و 
املبا ئ التوجيهية ملؤشــــــرا  العمل الالئق ملنتج  ومســــــتادم  املؤشــــــرا  اإلحصــــــائية ومؤشــــــرا  اإلطار 

، وضـــــــ  مؤشـــــــر لتقييم حالة عمالة األشـــــــاا  ذو  اإلعاقة، يف إطار العنصـــــــر املوضـــــــوع  يف (7)القانوين
 .“ملعاملة يف العملتكافؤ الفر  وا”برانمج العمل الالئق 

من أهداف التنمية املستدامة،  5-8ومن أجل توفري بياان  لرصد التقدم احملرز حنو حتقيق اهلدف  - 34
بدأ   ائرة اإلحصاءا  التابعة ملنظمة العمل الدولية بصورة منهجية بتجمي  ونشر معدل الب الة حسب 

  واســــ  بياان  عن متوســــ  األجور يف الســــاعة . وال تتوافر على ن ا(8)حالة اإلعاقة بتواتر  ور  ســــنو 
حســــــب حالة اإلعاقة. و ر  جتمي  البياان  املتعلقة ابحلماية االجتماعية الالزمة لرصــــــد التقدم احملرز حنو 

 (9)من أهداف التنمية املستدامة أساسا من خالل التحقيق املتصل ابلضمان االجتماع  3-1حتقيق الغاية 
الدولية والا  جتم  فيه إ ارة احلماية االجتماعية التابعة ملنظمة العمل الدولية الا  جتريه منظمة العمل 

ســـــــنواي البياان  اإل ارية من وزارا  العمل، والضـــــــمان االجتماع ، والرعاية االجتماعية، واملالية، وغريها، 
 على الصعيد الوطين.

من أهداف  5-8حنو حتقيق الغاية ونظرا حملدو ية اســـــــــــــــتادام معدل الب الة لقياس التقدم احملرز  - 35
التنمية املســـــــــتدامة ابلنســـــــــبة لألشـــــــــاا  ذو  اإلعاقة )ال  خا املؤشـــــــــر يف االعتبار أن نســـــــــبا كبرية من 
األشـــــاا  ذو  اإلعاقة تســـــتبعد من أســـــوا  العمل ألهنا تواجه عقبا  خمتلفة يف ســـــو  العمل(، فهنا  

نســــــبة العمالة إىل عد  الســــــكان املتعلق باملؤشــــــر حاجة إىل مؤشــــــرا  إضــــــافية. فعلى ســــــبيل املثال، يقدم 
مصـــــــنفة حســـــــب نو  اجلنس والعمر وحالة اإلعاقة معلوما  قيمة عن الثغرا  يف املشـــــــاركة )على ســـــــبيل 
املثال حســــــــب نو  اجلنس والعمر وحالة اإلعاقة(، مما يلق  الضــــــــوء على الصــــــــعواب  اليت تواجهها فئا  

)وليس فق  الصـــــــعواب  يف احلصـــــــول على العمل على حنو  حمد ة من الســـــــكان يف احلصـــــــول على العمل
 يتضح من معدال  الب الة(. ما

غري أن مقارنة خصــــائ  ســــو  العمل لألشــــاا  ذو  اإلعاقة واألشــــاا  غري ذو  اإلعاقة  - 36
ليســـــــت كافية. وســـــــيســـــــمح تصـــــــني  مؤشـــــــرا  النتائج بتحديد الثغرا  يف جتربة العمل بني األشـــــــاا  

ا  غري ذو  اإلعاقة، ولكنه لن يوفر املعلوما  الالزمة للكشــــــ  عن الصــــــعواب  اإلعاقة واألشــــــا ذو 
وعوامل التيسري اليت تدف  تلك النتائج. وهاه املعلوما  ضرورية لوض  سياسا  سليمة لتصحيح الثغرا  

__________ 

 .https://sustainabledevelopment.un.org/post2015متاح على الراب   (6) 
---/http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public (. متــــاح على الراب  التــــايل:2013منظمــــة العمــــل الــــدوليــــة )جني ،  (7) 

dgreports/---integration/documents/publication/wcms_229374.pdf. 
 .https://ilostat.ilo.orgالبياان  متاحة على الراب   (8) 
 .www.ilo.org/dyn/ilossi/ssimain.home?p_lang=en ملزيد من املعلوما  حول التحقيق املتصل ابلضمان االجتماع ، انظر (9) 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/publication/wcms_229374.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/publication/wcms_229374.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/publication/wcms_229374.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/publication/wcms_229374.pdf
https://ilostat.ilo.org/
http://www.ilo.org/dyn/ilossi/ssimain.home?p_lang=en
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 يف النتائج. ولالك، وضــعت منظمة العمل الدولية، ابلتعاون م  فريق واشــن ن املعين إبحصــاءا  اإلعاقة،
منوذج  راســـة اســـتقصـــائية عن القوة العاملة جتم  معلوما  إضـــافية عن العقبا  اليت يواجهها األشـــاا  

 ذوو اإلعاقة يف سو  العمل. 
وقد خضعت هاه الدراسة االستقصائية لالختبار املعريف وامليداين، وأقرها االجتما  التاس  عشر  - 37

حتديد اإلعاقة،  )أ( . وه  تشـــــــــــــــمل ما يل :2019لفريق واشـــــــــــــــن ن املعين إبحصـــــــــــــــاءا  اإلعاقة يف عام 
 احلماية االجتماعية. )ه(املواق ،  ) (التسهيال  املقدمة إل ماج ذو  اإلعاقة،  )ج(احلواجز،  )ب(

اليت أعدها فريق واشن ن )املوجهة للسكان الاين هم يف املاتصرة وقد أُ رجت جمموعة األسئلة  - 38
للدراسـة االسـتقصـائية للقوة العاملة اليت وضـعتها منظمة العمل  (10)االسـتبياان  النموذجيةسـن العمل( يف 

الدولية والوحدة النموذجية املتعلقة ابألشـــاا  ذو  اإلعاقة يف ســـو  العمل، وســـُتدرج توجيها  التنفيا 
 العمل الدولية.املتصلة هبا قريبا  يف منوذج الدراسة االستقصائية للقوة العاملة الا  وضعته منظمة 

، الا  يغ   الفرتة “إ ماج األشــاا  ذو  اإلعاقة يف ســو  العمل العربية”ويف إطار مشــرو   - 39
، ســـــتســـــاعد منظمة العمل الدولية، ابلتعاون م  اإلســـــكوا، بلداان خمتارة يف من قة اإلســـــكوا 2020-2023

ن املقرر أيضا تنفيا أنش ة مماثلة على إنشاء بياان  موثوقة عن حالة العمالة لألشاا  ذو  اإلعاقة. وم
 يف كينيا وبنغال يش.

 
 )معهد اليونسكو لإلحصاء( منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة - واو 

من  4اإلعاقة أولوية من أولواي  معهد اليونســكو لإلحصــاء بســبب  وره البارز يف رصــد اهلدف  - 40
إشــــــارة إىل اإلعاقة ومها:  4تتضــــــمن اثنتان من غااي  اهلدف و أهداف التنمية املســــــتدامة املتعلق ابلتعليم. 

لوصـــــول إىل مجي  تكافؤ فر  اضـــــمان : القضـــــاء على التفاو  بني اجلنســـــني يف التعليم، و 5-4الغاية  )أ(
مســـــــتواي  التعليم والتدريب املهين للفئا  الضـــــــعيفة، مبا يف ذلك لألشـــــــاا  ذو  اإلعاقة، والشـــــــعوب 

أ: بناء -4. و )ب( الغاية 2030هشـــــــة، ملول عام ظل أوضـــــــا  األصـــــــلية، واألطفال الاين يعيشـــــــون يف 
ل، ورف  مستوى املرافق التعليمية القائمة املرافق التعليمية اليت تراع  الفرو  بني اجلنسني، واإلعاقة، واألطفا

 وهتيئة بيئة تعليمية فعالة وملمونة وخالية من العن  وشاملة للجمي .
 ومعهد اليونســـــكو لإلحصـــــاء هو الوكالة الراعية للمؤشـــــرا  العاملية واملواضـــــيعية يف إطار الغايتني - 41

رز حنو حتقيق هاتني الغايتني، بدأ املعهد أ ألهداف التنمية املســـــــتدامة. ولدعم رصـــــــد التقدم احمل-4و  4-5
. كما يدعم املعهد اجلهو  الرامية إىل زاي ة 2017نشـــر مؤشـــرا  التعليم املصـــنفة وفقا حلالة اإلعاقة يف عام 

توافر البياان  وقابليتها للمقارنة بشــلن األشــاا  ذو  اإلعاقة عن طريق التعاون م  الوكاال  الشــريكة، 
 قياس.ووض  معايري موحدة لل

حملة عامة عن (11)“اإلنصـــاف يف جمال التعليم”املكرســـة ملوضـــو  الصـــفحة الشـــبكية للمعهد قدم وت - 42
أنشــــــــــــــ ة املعهد يف هاا اجملال. ويعرض املعهد ابنتظام نتائج موثه وحتليالته يف املؤمترا  الدولية واجتماعا  

عهد، منها املنشـــــــــــــورا  املعنونة اخلرباء. ونُشـــــــــــــر  هاه النتائج أيضـــــــــــــا يف عدة منشـــــــــــــورا  صـــــــــــــا رة عن امل

__________ 

 .https://ilo.org/LFSresourcesمتاحة على الراب  البياان   (10) 
 (11) http://uis.unesco.org/en/topic/equity-education. 

https://ilo.org/LFSresources
http://uis.unesco.org/en/topic/equity-education
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، (13)(2018“ )بلدا 49التعليم واإلعاقة: حتليل البياان  املســـــتمدة من ”، و (12)(2017) “واإلعاقة التعليم”
 .(14)(2019) “استادام بياان  املعهد ونظم معلوما  إ ارة التعليم لرصد التعليم اجلام ”و 

 تقرير اإلعاقة والتنميةوفضــــال عن ذلك، قدم املعهد إســــهاما  كبرية يف الفصــــل املتعلق ابلتعليم يف  - 43
، حتقيق أهداف التنمية املســــــــتدامة مبشــــــــاركة األشــــــــاا  ذو  اإلعاقة وألجلهم وابلتعاون معهم: 2018 لعام

 ،(16)(2018) اإلنصــــاف يف جمال التعليمكتيبا عن قياس . ونشــــر املعهد أيضــــا (15)الا  أعدته األمم املتحدة
 من أهداف التنمية املستدامة. 4يوفر توجيها منهجيا بشلن رصد اإلنصاف يف اهلدف 

وتؤكد البياان  الصا رة عن املعهد قلة احتمال ذهاب األشاا  ذو  اإلعاقة إىل املدرسة على  - 44
نوا  التعليم عندهم مقارنة ابألشـــــــاا  اإلطال ، وزاي ة احتمال عدم التحاقهم ابملدارس، وقلة عد  ســـــــ

غري املعوقني. كما أن احتمال إمتامهم للتعليم االبتدائ  أو الثانو  أو حصــــــوهلم على املهارا  األســــــاســــــية 
 لإلملام ابلقراءة والكتابة أقل بكثري.

أ ألهداف التنمية املســـــتدامة. -4و  5-4وأصـــــدر املعهد أيضـــــا توصـــــيا  متعلقة برصـــــد الغايتني  - 45
زاي ة مج  البياان  املتعلقة ابلتعليم واإلعاقة لســـد الثغرا  يف  )أ(وتشـــمل هاه التوصـــيا ، يف مجلة أمور: 

ت بيق القواعد واملعايري الدولية على  )ب(لرصــــد األهداف الدولية، و الالزمة احلالية البياان  تغ ية ن ا  
ها فريق واشــــن ن املعين إبحصــــاءا  حنو متســــق، مبا يف ذلك اســــتادام األســــئلة االســــتقصــــائية اليت وضــــع

تعزيز اجلهو  الرامية إىل زاي ة مشول نظم معلوما  إ ارة التعليم، وجتمي  البياان  املتعلقة  )ج(اإلعاقة، و 
االســـــــــــتثمار يف القدرة اإلحصـــــــــــائية الوطنية على قياس  ) (ابإلعاقة يف املدارس على الصـــــــــــعيد الوطين، و 

حتســــني تنســــيق أنشــــ ة الوكاال  الوطنية والدولية يف  )ه(دان النامية، و حاال  اإلعاقة، ال ســــيما يف البل
زاي ة التمويل املقدم من اجلها  املاحنة واملؤســســا  الدولية جلم  وحتليل  )و(جمال إحصــاءا  اإلعاقة، و 
 البياان  املتعلقة ابإلعاقة.

وســــــيواصــــــل املعهد توســــــي  ن ا  توافر مؤشــــــرا  التعليم املصــــــنفة وفقا حلالة اإلعاقة، واإلســــــهام  - 46
مجاعا  املناصـــــرة وواضـــــع  اجلهو  ذا  الصـــــلة الرامية إىل حتســـــني قاعدة األ لة ألخصـــــائي  التحليل و  يف

 السياسا  وغريهم من أصحاب املصلحة.
 

 منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسف( -زاي  
، ركز  اليونيســــ  عملها املتعلق ابلبياان  يف جمال اإلعاقة على وضـــ  2019و  2018عام  يف  - 47

بشـــــــكل مســـــــتمر إىل البلدان من أجل  األ وا  واآلليا  الالزمة لتقدمي املســـــــاعدة والدعم يف اجملال التقين
مج  البيــاان  املتعلقــة إبعــاقــة ال فــل وحتليلهــا واإلبالغ عنهــا. ويف مــا يل  حملــة عــامــة عن أهم األنشـــــــــــــــ ـة 

 . 2019و  2018واملنتجا  املنجزة يف عام  
 

__________ 

 .https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247516متاح على الراب   (12) 
 .https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000262805متاح على الراب   (13) 
 .https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370915متاح على الراب   (14) 
 .www.un.org/development/desa/disabilities/publication-disability-sdgs.htmlمتاح على الراب   (15) 
 .https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000262806متاح على الراب   (16) 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247516
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000262805
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370915
http://www.un.org/development/desa/disabilities/publication-disability-sdgs.html
http://www.un.org/development/desa/disabilities/publication-disability-sdgs.html
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000262806
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000262806
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 دعم مجع البياانت   
د ال فل، الا  وضــــــــــعته عنالقدرا  الوظيفية إبطال  منوذج  2016لقد حتقق إجناز كبري يف عام  - 48

اليونيســــــــ  وفريق واشــــــــن ن املعين إبحصــــــــاءا  اإلعاقة. واســــــــتنا ا إىل اإلطار املبني يف التصــــــــني  الدويل 
واإلعاقة والصــــــــــــــحة وإب ماج النموذج البيولوج  النفســــــــــــــ  االجتماع  لإلعاقة، يتناول  الوظيفية للقدرا 

م الصــعواب  يف ي ية الوظائ  يف جماال  خمتلفة، ، ويقيِّ والســابعة عشــرة الثانيةســن النموذج األطفال بني 
واإلبصـــــار واالتصـــــال/الفهم والتعلم والتنقل واملشـــــاعر. وميكن إ ماج هاه املســـــائل يف اجلهو    منها الســـــم

احلالية جلم  البياان  على الصــــــــــعيد الوطين وتلبية احلاجة إىل بياان  قابلة للمقارنة على الصــــــــــعيد الوطين 
للبالغني، اليت وضعها  املاتصرةوموحدة على الصعيد الدويل. وأُ رج النموذج، إىل جانب جمموعة األسئلة 

فريق واشن ن، يف اجلولة احلالية من برانمج الدراسا  االستقصائية العنقو ية املتعد  املؤشرا  الا  تنفاه 
  راســــة اســــتقصــــائية 70ومن املتوق  أن تســــفر هاه اجلولة عن إجراء قرابة  - 6اجلولة  -اليونيســــ  حاليا 

مها، نُفا النموذج أو أُ رج يف خ   مج  البياان  يف أكثر . ويف الســـنتني املاضـــيتني وحد2021ملول عام 
 .بلدا من البلدان اليت أجر  الدراسا  االستقصائية 40من 
 

 بناء القدرات  
لدعم بناء القدرا  على مج  البياان  املتعلقة ابإلعاقة وتفســــــــــريها واســــــــــتعماهلا، اســــــــــتضــــــــــافت  - 49

اليونيســــــــــ ، ابلتعاون م  التحال  الدويل املعين بقضــــــــــااي اإلعاقة، ومنظمة اإلرســــــــــالية الدولية املســــــــــيحية 
نمية للمكفوفني، وفريق واشـــــن ن، وجمموعة أصـــــحاب املصـــــلحة من األشـــــاا  ذو  اإلعاقة من أجل الت

املســــــــتدامة، حلقيت عمل بشــــــــلن قياس حاال  اإلعاقة لفائدة ممثل  منظما  األشــــــــاا  ذو  اإلعاقة. 
، فيما يتصـــــــــــــل مبؤمتر الدول األطراف 2019و حزيران/يونيه  2018وانعقد  حلقتا العمل يف حزيران/يونيه 

 ممثال. 50حقو  األشاا  ذو  اإلعاقة، مبشاركة أكثر من اتفاقية يف 
 

 موارد متعلقة جبمع البياانت عن األشخاص ذوي اإلعاقة وحتليلها  جمموعة  
يوضـــــــــــــــح الغرض من جمموعة املوار   -مقدمة  )أ(أشـــــــــــــــرطة فيديو:  6تتلل  هاه اجملموعة من  - 50

يقدم حملة عامة عن احلالة الراهنة  -صـــــورة عن الوضـــــ  احلايل لقياس حاال  اإلعاقة  )ب(ومضـــــموهنا، و 
أســـــــــــــــاليب مج   )ج(مبا يف ذلك توافر البياان  والتحداي  املتعلقة ابلقياس، و  لقياس حاال  اإلعاقة،

يناقش خمتل  مصــــــــــــــا ر البياان ، ويشــــــــــــــرح موطن القوة  -البياان  املتعلقة ابألشــــــــــــــاا  ذو  اإلعاقة 
منوذج اليونيســـــ /فريق واشـــــن ن  ) (والضـــــع  يف تقدمي املعلوما  املتعلقة ابألشـــــاا  ذو  اإلعاقة، و 

يوضـــــــــــــح كي  ُوضـــــــــــــ  النموذج وكي  ميكن اســـــــــــــتادامه جلم   -عند ال فل ابلقدرا  الوظيفية املتعلق 
جمموعيت األســئلة القصــرية واملوســعة لفريق واشــن ن بشــلن  (ه)البياان  املتعلقة ابألطفال ذو  اإلعاقة، و 

جلم  يفســـر كي  وضـــ  النموذجان وكي  ميكن اســـتادامهما  -مج  البياان  عن البالغني ذو  اإلعاقة 
يركز على كيفية حتليل إحصـــــــــــــــاءا   -ترمجة املعرفة إىل عمل  )و(البياان  عن البالغني ذو  اإلعاقة، و 

اإلعاقة وتفســريها لتحديد أوجه التفاو  ووضــ  إجراءا  رامية إىل حتســني رفاه األشــاا  ذو  اإلعاقة. 
الوع  بشـــــلن إحصـــــاءا   وترم  أشـــــرطة الفيديو، اليت ُوضـــــعت مبســـــامها  من فريق واشـــــن ن، إىل إذكاء

اإلعاقة، إىل مناقشـــــــــة خمتل  أســـــــــاليب مج  البياان  وتبا ل املعلوما  عن األ وا  املتاحة جلم  بياان  
 موثوقة وشاملة بشلن األشاا  ذو  اإلعاقة.
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 النشر  
)اإلنســـــــانية واإل ماج(،  Humanity and Inclusionأصـــــــدر  اليونيســـــــ ، ابلتعاون م  منظمة  - 51

 Including Everyone: Strengtheningوالتحال  الدويل املعين بقضــــــااي اإلعاقة، منشــــــورا جديدا بعنوان 

the collection and use of data about persons with disabilities in humanitarian situations 
ة ابألشـــــــــــــــاـــا  ذو  اإلعـــاقـــة يف احلـــاال  )إشـــــــــــــــرا  اجلمي : تعزيز مج  واســـــــــــــــتاـــدام البيـــاان  املتعلقـــ

، 2015 . وتعرض هاه الورقة أرب   راسا  حالة إنسانية ه : الزلزال الا  وق  يف نيبال عام(17)اإلنسانية(
واالســـــــــــــــتجابة اإلنســـــــــــــــانية اجلارية يف الصـــــــــــــــومال، وعملية إغاثة الالجئني الروهينغيا يف بنغال يش، وأزمة 

يوفر كل من هاه األمثلة منظورا بشــــــــلن أمهية البياان  املصــــــــنفة حســـــــب املهاجرين والالجئني يف أورواب. و 
اإلعاقة يف تشــكيل عمليا  التا ي  والتنفيا لدى اجلها  الفاعلة يف جمال العمل اإلنســاين. وتوثق هاه 
 الورقة إب از التقدم احملرز يف وضـــ  الســـياســـا  واملبا ئ التوجيهية املتصـــلة ببياان  اإلعاقة يف ق ا  العمل

 اإلنساين، وتستعرض األ وا  واآلليا  احلالية جلم  البياان  املتعلقة ابألشاا  ذو  اإلعاقة.
 

 2020األنشطة املقررة لعام   
ســـتواصـــل اليونيســـ  بال اجلهو  لتعزيز توافر ونوعية البياان  والتحليال  بشـــلن األطفال ذو   - 52

إمتام وض  األ وا  الالزمة لدعم مج  البياان  املوثوقة والشاملة  )أ(اإلعاقة، بسبل منها املبا را  التالية: 
اختبار جدوى مج  معلوما  )ب( والقابلة للمقارنة بشــــــلن املشــــــاركة املدرســــــية لألطفال ذو  اإلعاقة؛ و 

إصـــــــــــــــدار تقرير عن البياان  العاملية املتعلقة )ج(  عن األطفال ذو  اإلعاقة يف نظم البياان  اإل ارية؛ و
تقدمي الدعم واملساعدة يف اجملال التقين إىل البلدان يف مج  البياان  املتعلقة ) (  فال ذو  اإلعاقة؛ وابألط

تنظيم حلقة عمل بشــــلن حتليل البياان  املســــتمدة من منوذج ( ه) إبعاقة ال فل وحتليلها واســــتادامها؛ و
 عند ال فل. القدرا  الوظيفية 

 
 منظمة الصحة العاملية -حاء  

تعلق عمل منظمة الصـــــــــحة العاملية يف جمال إحصـــــــــاءا  اإلعاقة ابلرصـــــــــد العامل  لالحتياجا  ي - 53
واحلواجز وأوجه عدم املســــــــــاواة اليت يواجهها األشــــــــــاا  ذوو اإلعاقة، واملعلوما  املســــــــــتكملة عن ذلك 

 .2019-2018العمل يف الفرتة 
م اإلعاقة وقياســــــــــــــها، وحققت و أبت منظمة الصــــــــــــــحة العاملية منا أمد طويل على حتديد مفهو  - 54

العجز و  الوظيفية للقدرا إجنازا هاما يتمثل يف إقرار مجي  الدول األعضـــــــــــاء يف املنظمة التصـــــــــــني  الدويل 
 . (18)(21-54)القرار ج      2001والصحة، يف مجعية الصحة العاملية الرابعة واخلمسني، يف عام 

على  الوظيفية القدرا  ء يف مج  بياان  اإلعاقة ووتقدم املنظمة الدعم حاليا إىل الدول األعضــا - 55
مستوى السكان ابستادام االستقصاء النموذج  حول اإلعاقة، وهو منوذج  راسة استقصائية عن األسر 

 املعيشية لعامة السكان.

__________ 

-https://data.unicef.org/resources/including-everyone-strengthening-the-collectionمتـــــــاح على الراب  التـــــــايل:  (17) 

and-use-of-data-about-persons-with-disabilities-in-humanitarian-situations/ 
 (18) http://apps.who.int/gb/archive/pdf_files/WHA54/ea54r21.pdf?ua=1. 

https://data.unicef.org/resources/including-everyone-strengthening-the-collection-and-use-of-data-about-persons-with-disabilities-in-humanitarian-situations/
https://data.unicef.org/resources/including-everyone-strengthening-the-collection-and-use-of-data-about-persons-with-disabilities-in-humanitarian-situations/
https://data.unicef.org/resources/including-everyone-strengthening-the-collection-and-use-of-data-about-persons-with-disabilities-in-humanitarian-situations/
https://data.unicef.org/resources/including-everyone-strengthening-the-collection-and-use-of-data-about-persons-with-disabilities-in-humanitarian-situations/
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وتتاح اآلن صيغتان من االستقصاء النموذج ؛ صيغة مستقلة، ه  الصيغة املثلى إلجراء  راسة  - 56
استقصائية مكرسة بشلن اإلعاقة وصيغة موجزة ميكن أن تستادم كنموذج يُدمج يف استقصاءا  األسر 

 املعيشية احلالية.
ومت تنفيا االســـــــتقصـــــــاء النموذج  على ن ا  البلد يف ســـــــر  النكا، وشـــــــيل ، والفلبني، وق ر،  - 57

النموذج  أيضــــا على الصــــعيد اإلقليم  ابعتباره  راســــة اســــتقصــــائية مكرســــة لإلعاقة. ونُفا االســــتقصــــاء 
اإلمارا  العربية املتحدة ) يب(، وابكســـــتان )بلوشـــــســـــتان(، والكامريون )أ اموا(. وتقدم املنظمة الدعم  يف

التقين للدول األعضــــاء طوال عملية التنفيا، م  الرتكيز بشــــدة على اســــرتاتيجيا  بناء القدرا  املســــتدامة 
 اإلقليمية. للمكاتب اإلحصائية الوطنية أو 

، وســــــــعت املنظمة ن ا  تنفيا االســــــــتقصــــــــاء النموذج  حول اإلعاقة 2019و  2018 عام ويف  - 58
ابلتعاون م  البلدان. وُأجنز  الصـــيغة املســـتقلة يف شـــكل عينا  ممثلة على الصـــعيد الوطين يف كوســـتاريكا 

طين لإلحصــاء والتعدا ، ابلتعاون وأفغانســتان. فف  كوســتاريكا، قدمت املنظمة الدعم التقين إىل املعهد الو 
م  البياان  وحتليل البياان . جلعدا  اإلم  وزارة الصـــــــــحة واجمللس الوطين لألشـــــــــاا  ذو  اإلعاقة، يف 

يف كوســــــتاريكا من املعهد الوطين املســــــتمدة من االســــــتقصــــــاء ويتاح حاليا كل من التقرير والبياان  اجلزئية 
قدمت املنظمة الدعم التقين عن طريق مؤسسة آسيا، وه  منظمة . ويف أفغانستان، (19)لإلحصاء والتعدا 

إمنائية  ولية غري رمية تركز على املن قة، لتنفيا الدراســـــــــة االســـــــــتقصـــــــــائية. ومن خالل هاا التنفيا، تُرجم 
االســــــتقصــــــاء النموذج  إىل اللغتني الدارية والباشــــــتو. وســــــتتيح مؤســــــســــــة آســــــيا كال من التقرير والبياان  

 .2020ن االستقصاء النموذج  يف أفغانستان يف بداية عام املستمدة م
وقام املركز الوطين إلعا ة التلهيل بتنفيا الصـــــــــــــيغة املســـــــــــــتقلة بصـــــــــــــورة جتريبية يف مجهورية كوراي.  - 59
 ترجم املركز االستقصاء إىل اللغة الكورية. كما
ب االســت ال  العامل  ملركز ، نُفا  الصــيغة املوجزة لالســتقصــاء كنموذج إىل جان2018ويف عام  - 60

. واالســـــــــت ال  العامل  ملركز غالوب ومجهورية الو الدميقراطية الشـــــــــعبية غالوب يف اهلند، وطاجيكســـــــــتان،
أســلوب اســتقصــاء عامل  ســنو  يســتادم جلم  بياان  ممثلة عن الســكان البالغني يف العام. واالســت ال  

ن عشرا  من األسئلة بشلن جمموعة متنوعة من العوامل هو الدراسة العاملية الوحيدة من نوعها اليت تتضم
البيئية ذا  الصـــلة بتجربة اإلعاقة، مثل التمكني االقتصـــا  ، واحلصـــول على املياه النقية، واحلصـــول على 
األطعمة املغاِّية، وإشـــرا  املواطنني، والســـالمة العامة. وجرى تنفيا الصـــيغة املوجزة لالســـتقصـــاء النموذج  

ســــــــت ال  العامل  ملركز غالوب يف هاه البلدان الثالثة كوســــــــيلة الختبار طريقة جديدة فعالة إىل جانب اال
للحصـــول على بياان  موحدة وشـــاملة وعالية اجلو ة بشـــلن اإلعاقة على الصـــعيد العامل . وال يتيح اجلم  

را  الرئيســـية بني الصـــيغة املوجزة لالســـتقصـــاء النموذج  واالســـت ال  العامل  ملركز غالوب تصـــني  املؤشـــ
لالســـت ال  العامل  حســـب مســـتوى اإلعاقة فق  ولكن يتيح أيضـــا جتاوز التصـــني  وحتليل ال ر  املعقدة 

 اليت يؤثر هبا كل هاه العوامل اجملتمعية على اإلعاقة، والعكس ابلعكس.
  

__________ 

 (19) http://inec.cr/. 

http://inec.cr/
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 أنشطة البنك الدويل اجلارية واملقررة - اثلثا 
يف مؤمتر القمة العامل  املعين  (20)ياان  الشـــــــــــــــاملة للجمي وقعت جمموعة البنك الدويل ميثا  الب - 61

. وأعلنت اجملموعة يف هاا املؤمتر عن التزاما  جديدة فيما يتعلق 2018بقضــــــــــــــــااي اإلعاقة يف متوز/يوليه 
إب ماج مســــــائل اإلعاقة هبدف تعجيل التدابري العاملية بشــــــلن التنمية الشــــــاملة ملســــــائل اإلعاقة يف اجملاال  
الرئيســــــــية. وتنبثق هاه االلتزاما  من اجلهو  املتواصــــــــلة اليت تباهلا اجملموعة اســــــــتجابة للحاجة إىل تعجيل 
التدابري من أجل حتقيق التنمية الشـــــاملة ملســـــائل اإلعاقة  عما  ألهداف التنمية املســـــتدامة. ويتعلق التزامان 

أحدمها بتوســــــــــــي  ن ا  مج  بياان   يتعلق -بشــــــــــــكل حمد  ببياان  اإلعاقة  (21)عشــــــــــــرةمن االلتزاما  ال
اإلعاقة واســــتادامها اســــرتشــــا ا  ابجملموعة املاتصــــرة لألســــئلة اليت وضــــعها فريق واشــــن ن، ويتعلق االلتزام 
الثاين إب راج أســــــئلة متصــــــلة مبســــــائل اإلعاقة يف اســــــتبيان املرأة واألعمال التجارية والقانون. وحترز جمموعة 

 لوفاء اباللتزاما ، مبا يف ذلك يف اجملاال  املبينة أ انه.ا يفتقدما كبريا البنك الدويل 
 

 املبادئ التوجيهية وخطة العمل بشأن بياانت اإلعاقة  
من أجل زاي ة توافر البياان  اجلزئية بشـــــــــــلن األشـــــــــــاا  ذو  اإلعاقة وحتســـــــــــني جو هتا، أعد  - 62

متعلقة مبسـائل اإلعاقة يف اسـتبياان  برانمج  راسـة قياس مسـتواي  املعيشـة ماكرة  إرشـا ية لتصـميم مناذج 
اليت وضـــــعها فريق  . ومتثل جمموعة األســـــئلة املاتصـــــرة املتعلقة ابإلعاقة(22)اســـــتقصـــــاءا  األســـــر املعيشـــــية

أقرهتا رمسيا  جمموعة البنك الدويل، املرج   الرئيســــــــ  للمبا ئ التوجيهية. وهاه املبا ئ التوجيهية واشــــــــن ن و 
يســـــــــرتشـــــــــد هبا رعســـــــــاء فر  املهام يف معاجلة مســـــــــائل اإلعاقة يف الدراســـــــــا  وثيقةٌ  اخلية للبنك الدويل 

االســـتقصـــائية لألســـر املعيشـــية املتعد ة املواضـــي ، وتقدم املشـــورة بشـــلن تعديل  راســـة اســـتقصـــائية لألســـر 
املعيشـــية متعد ة املواضـــي  من أجل حتســـني فائدهتا يف مســـائل اإلعاقة. وأِقر  املبا ئ التوجيهية وصـــدر  

. ويُتيح إ راج اجملموعة املاتصرة لألسئلة املتعلقة ابإلعاقة يف الدراسا  االستقصائية لألسر 2019ام يف ع
املعيشـــــية املتعد ة املواضـــــي  تصـــــني   عد  من مؤشـــــرا  أهداف التنمية املســـــتدامة حســـــب حالة اإلعاقة، 

جمموعة البنك الدويل  ويســـهم يف حتديد اســـتفا ة األشـــاا  ذو  اإلعاقة من املســـاواة يف الفر . وتعمل
 أيضا  على إعدا  خ   عملها للبياان  الشاملة.

 
 املرأة واألعمال التجارية والقانون  

يف الكيفية اليت تشـــــــــــــج  هبا القوانني واللوائح  املرأة واألعمال التجارية والقانونيبحث مشـــــــــــــرو   - 63
شـــــــرو  البياان  األولية من خالل شـــــــبكته العاملية للارباء املعمالة املرأة ومباشـــــــرهتا لألعمال احلرة. و م  

شـــرو  األســـئلة األرب  امل، أضـــاف 2020من االقتصـــا ا . وخالل  ورة مج  البياان  لعام  190احملليني يف 
التالية بشـــــلن اإلطار القانوين املتعلق ابلنســـــاء ذوا  اإلعاقة يف اســـــتبيانه املوجه إىل العاملني يف جمال قانون 

إذا كانت اإلجابة نعم،  )ب( ؛هل يكفل الدستور املساواة يف احلقو  لألشاا  ذو  اإلعاقة؟ )أ(األسرة: 
__________ 

 .www.data4sdgs.org/initiatives/inclusive-data-charterمتاح على الراب   (20) 
-www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/07/24/world-bank-group-announces-newانــــــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــــــر  (21) 

commitments-on-disability-inclusion. 
-http://documents.worldbank.org/curated/en/456131578985058020/Disabilityمـــــــــتـــــــــاحـــــــــة عـــــــــلـــــــــى الـــــــــرابـــــــــ   (22) 

Measurement-in-Household-Surveys-A-Guidebook-for-Designing-Household-Survey-Questionnaires. 

http://www.data4sdgs.org/initiatives/inclusive-data-charter
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/07/24/world-bank-group-announces-new-commitments-on-disability-inclusion
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/07/24/world-bank-group-announces-new-commitments-on-disability-inclusion
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/07/24/world-bank-group-announces-new-commitments-on-disability-inclusion
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/07/24/world-bank-group-announces-new-commitments-on-disability-inclusion
http://documents.worldbank.org/curated/en/456131578985058020/Disability-Measurement-in-Household-Surveys-A-Guidebook-for-Designing-Household-Survey-Questionnaires
http://documents.worldbank.org/curated/en/456131578985058020/Disability-Measurement-in-Household-Surveys-A-Guidebook-for-Designing-Household-Survey-Questionnaires
http://documents.worldbank.org/curated/en/456131578985058020/Disability-Measurement-in-Household-Surveys-A-Guidebook-for-Designing-Household-Survey-Questionnaires
http://documents.worldbank.org/curated/en/456131578985058020/Disability-Measurement-in-Household-Surveys-A-Guidebook-for-Designing-Household-Survey-Questionnaires
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هل يوجد قانون، فيما عدا الدســـــــتور، يتناول حقو  )ج(  ؛ميها؟فهل يقر مقو  النســـــــاء ذوا  اإلعاقة وح
 ؟إذا كانت اإلجابة نعم، فهل يقر مقو  النساء ذوا  اإلعاقة وحميها؛ ) ( األشاا  ذو  اإلعاقة؟

 
 التدريب ومجع البياانت واملؤشرات عن اإلعاقة واستقاؤها وجتميعها   

التقين واملايل من أجل مج  بياان  اإلعاقة ابســــتادام  تواصــــل جمموعة البنك الدويل تقدمي الدعم - 64
اجملموعة املاتصرة لألسئلة املتعلقة ابإلعاقة. وستقدم جمموعة البنك الدويل الدعم للدراسا  االستقصائية 
والتعدا ا  املقبلة يف كل من أرمينيا، وطاجيكســتان، وغواتيماال، وقريغيزســتان، وماليزاي، وملدي . وتقدم 

سلسلة من الدورا  التدريبية بشلن بياان  اإلعاقة إىل األجهزة حلقا  عمل للمساعدة التقنية و  اجملموعة
 اإلحصائية الوطنية واجلها  الرئيسية صاحبة املصلحة. 

وتعمل اجملموعة أيضــــــــا  على حتليل بياان  اإلعاقة اجملمعة من خالل الدراســــــــا  االســــــــتقصــــــــائية  - 65
ني  مؤشـــرا  أهداف التنمية املســـتدامة حســـب حالة اإلعاقة، من أجل لألســـر املعيشـــية، مبا يف ذلك تصـــ

 حتسني استادام البياان  املوجو ة اليت ال تستادم مبا فيه الكفاية.
 

 دور لوحة متابعة سياسات التعليم على الصعيد العاملي بشأن إحصاءات اإلعاقة  
يعمل البنك الدويل على إنشاء لوحة متابعة سياسا  التعليم على الصعيد العامل  من أجل رصد  - 66

الكيفية اليت توجه هبا البلدان ســــــــياســــــــاهتا ونظمها التعليمية حنو توفري التعلم جلمي  األطفال. وتع   لوحة 
، حملة عن 2020عام متابعة ســــــــياســــــــا  التعليم على الصــــــــعيد العامل ، املقرر الشــــــــرو  يف اســــــــتادامها يف 

ُيســــــــــر ولوج ال الب ذو  اإلعاقة إىل املدارس؛  )أ(اجملاال  التالية ذا  الصــــــــــلة ابألطفال ذو  اإلعاقة: 
يســر ولوج ال الب ذو  اإلعاقة إىل الفصــول )ج(  ُيســر ولوج ال الب ذو  اإلعاقة إىل املراحيض،)ب( 

من املوا  التعليمية يف صــيغة تالئم ال الب  إاتحة مناهج  راســية وكتب مدرســية وغري ذلك) ( الدراســية، 
ذو  اإلعاقة املتعلقة بقراءة امل بوعا  )مثل الكتب امل بوعة بتقنية برا  أو الكتب الســـــــــــــــمعية، وال باعة 

وجو  أطفــــال ذو  إعــــاقــــة و/أو احتيــــاجــــا  تعليميــــة متنوعــــة  (ه) ابألحرف الكبرية، ومــــا إىل ذلــــك(،
مشـــــاركة )و(  لبدنية واحلســـــية واإل راكية والاهنية والنفســـــية االجتماعية،املدرســـــة، مبا يف ذلك اإلعاقة ا يف

املدرســـــني يف  ورا  تدريبية بشـــــلن منهجية التعليم الشـــــامل للجمي  و/أو وجو  مدرســـــني حاصـــــلني على 
تنظيم فحو  أو أنشــــــ ة تقييم يف املدرســــــة )ز( تدريب متاصــــــ  يف منهجية التعليم الشــــــامل للجمي ، 

 ل لتقييم البصر، والسم ، واملهارا  احلركية، والتعلم(.ا)على سبيل املث
 

 إدماج مسائل اإلعاقة يف نظم املعلومات اإلدارية للتعليم  
تســــــــاعد جمموعة البنك الدويل البلدان، ابلتعاون م  جها  أخرى صــــــــاحبة مصــــــــلحة، ووزارا   - 67

لبحر الكارييب، وأورواب، ووســــــــــــــ  آســــــــــــــيا، التعليم احمللية يف عد  من املناطق مثل أمريكا الالتينية ومن قة ا
وأفريقيا، يف إ ماج مســـــــــــائل اإلعاقة يف نظم املعلوما  اإل ارية للتعليم. وكثريا  ما تســـــــــــرتشـــــــــــد هاه اجلهو  
بنموذج القدرا  الوظيفية لل فل الا  أعده فريق واشــن ن/اليونيســ ، حىت تســاعد نظم املعلوما  اإل ارية 

 . وخدما  هتدف إىل حتسني تعلم األطفال ذو  اإلعاقة وتلبية احتياجاهتمللتعليم على تصميم وتقدمي نظم 
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 األنشطة اجلارية واملقررة لفريق واشنطن املعين إبحصاءات اإلعاقة - رابعا 
ملدن يف إطار اللجنة من أفرقة امت تشــكيل فريق واشــن ن املعين إبحصــاءا  اإلعاقة ابعتباره فريقا   - 68

. وأنشــه هاا الفريق من أجل حتســني جو ة 2002وعقد اجتماعه األول يف عام  2001اإلحصــائية يف عام 
بلدا  عضــوا  وجهة  162إحصــاءا  اإلعاقة وقابليتها للمقارنة الدولية. ويضــم فريق واشــن ن حاليا  أكثر من 

شـــــــــــــــريكة، مبا يف ذلك عد  من وكاال  األمم املتحدة واملنظما  غري احلكومية واملنظما  غري احلكومية 
اجتماعا  ســـنواي  ابســـتادام نظام تناوب  19عاقة. وعقد ما جمموعه الدولية ومنظما  األشـــاا  ذو  اإل

يف بوينس آيرس، وشار   2019إقليم  من أجل تيسري حضور مجي  البلدان األعضاء. وُعقد اجتما  عام 
حكومة  يف استضافته املعهد الوطين لإلحصاءا  والتعدا  يف األرجنتني ووزارة الشؤون اخلارجية والتجارة يف

ـــــــــــ أسرتال يف واشن ن العاصمة، برعاية البنك الدويل، يف حني سُيعقد االجتما   20يا. وسُيعقد االجتما  الـ
 يف كينيا برعاية املعهد الوطين لإلحصاءا  يف كينيا.  21الـ 
ووضــ  فريق واشــن ن، تنفياا  ملهمته، عد ا  من جمموعا  األســئلة اليت تتناول جوانب خمتلفة من  - 69

. وتعاون يف ذلك م  جها  شــــريكة ومت اختبار جمموعا  األســــئلة على ن ا  واســــ  إحصــــاءا  اإلعاقة
من أجل كفالة إنتاجها لبياان  قابلة للمقارنة على الصعيد الدويل تكون مفيدة لوض  السياسا  والربامج 
 وتقييمها. ومت توثيق جمموعا  األســـــــئلة ابســـــــتفاضـــــــة وتتضـــــــمن توجيها  بشـــــــلن التنفيا وحتليل البياان 

. وشــــــــر  فريق واشــــــــن ن حديثا ، بتمويل من حكومة أســــــــرتاليا، يف بناء القدرا  على مج  بياان  ُمنتجةال  
اإلعاقة وحتليلها على الصـــعيدين الق ر  واإلقليم . وجتر  إعا ة تصـــميم املوق  الشـــبك  للفريق من أجل 

ومدوان  إلكرتونية مواضيعية  زاي ة ُيسر الوصول إليه وسيتضمن واثئق مستكملة، وقسما  لألسئلة املتكررة
 .(23)ملساعدة جامع  البياان  ومستادميها عند اعتما  جمموعا  األسئلة وحتليل البياان  الناجتة عنها

 
 املختصرة املتعلقة ابلقدرات الوظيفية اليت وضعها فريق واشنطن األسئلة جمموعة   

األســــــــــئلة حقو  األشــــــــــاا  ذو  اإلعاقة، تتلل  جمموعة  جتســــــــــيدا  لتعري  اإلعاقة يف اتفاقية - 70
املتعلقة ابلقدرا  الوظيفية من ســـــــــتة أســـــــــئلة لتقييم الصـــــــــعواب   فريق واشـــــــــن ناليت وضـــــــــعها املاتصـــــــــرة 

املاتصــــــرة األشــــــاا   األكثر عرضــــــة األســــــئلة األســــــاســــــية. وحتد  جمموعة يفية القدرا  الوظجماال   يف
 .(24)ملواجهة قيو  على املشاركة بسبب غياب وسائل تيسريية مناسبة، مقارنة بعامة الناس

جيدا  م  تصــني  أهداف التنمية املســتدامة. فه  تتيح من األســئلة اتســاقا وتتســق هاه اجملموعة  - 71
متييزا  بديهيا  مفهوما  وقابال  للمقارنة  وليا  بني األشـــــــــــــــاا  ذو  اإلعاقة وغري ذو  اإلعاقة، ميث تعّرف 

على االضـــــــــ ال  مبجال  “عدم قدرته”أو  “صـــــــــعواب  كبرية”حالة اإلعاقة أبهنا معاانة الشـــــــــا  من 
املاتصــرة األســـئلة ن جماال  الوظائ  األســـاســـية الســـتة. وتتيح إضـــافة جمموعة وظيف  واحد على األقل م

 الدراسة.  تلكإىل  راسة استقصائية قائمة تصني   مجي  املؤشرا  اليت تنتج عن 

ت جمموعة األســـــئلة املاتصـــــرة اليت حقق ،2006املاتصـــــرة يف عام األســـــئلة ومنا اعتما  جمموعة  - 72
__________ 

ميكن االطال  على معلوما  مفصــــلة عن فريق واشــــن ن واألســــاس املن ق  جلمي  أ واته وإعدا ها واختبارها واســــتادامها  (23) 
 .www.washingtongroup-disability.comعلى املوق  الشبك  التايل: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــــــــر (24)  -www.washingtongroup-disability.com/wp-content/uploads/2016/12/WG-Document-2-The ان

Washington-Group-Short-Set-on-Functioning.pdf. 

http://www.washingtongroup-disability.com/
http://www.washingtongroup-disability.com/wp-content/uploads/2016/12/WG-Document-2-The-Washington-Group-Short-Set-on-Functioning.pdf
http://www.washingtongroup-disability.com/wp-content/uploads/2016/12/WG-Document-2-The-Washington-Group-Short-Set-on-Functioning.pdf
http://www.washingtongroup-disability.com/wp-content/uploads/2016/12/WG-Document-2-The-Washington-Group-Short-Set-on-Functioning.pdf
http://www.washingtongroup-disability.com/wp-content/uploads/2016/12/WG-Document-2-The-Washington-Group-Short-Set-on-Functioning.pdf
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مت اســـــــتادامها يف تعدا ا  أو  راســـــــا  اســـــــتقصـــــــائية يف أكثر من  )أ( فريق واشـــــــن ن ما يل :وضـــــــعها 
لربي ــانيــا العظمى  وعززهتــا برامج املعونــة الــدوليــة )وزارة التنميــة الــدوليــة يف اململكــة املتحــدة)ب( بلــدا ،  80

لربامج ، ووزارة اخلارجية والتجارة يف أســـــــــــرتاليا(، من أجل مج  بياان  اإلعاقة يف مجي  اوأيرلندا الشـــــــــــمالية
توصــيا  ويف  ،3التنقيح  ،ومت إ ماجها يف مبا ئ وتوصــيا  تعدا ا  الســكان واملســاكن)ج( واملشــاري ، 

2020اإلحصــــــــائيني األوروبيني بشــــــــلن تعدا ا  الســــــــكان واملســــــــاكن لعام  مؤمتر
ومت إ راجها يف  ) (، (25)

الدراسا  االستقصائية الدميغرافية والصحية اليت تدعمها وكالة التنمية الدولية التابعة للوالاي  املتحدة ويف 
ومت إ راجها يف حوايل )ه( املؤشـــرا  اليت تدعمها اليونيســـ ، الدراســـا  االســـتقصـــائية العنقو ية املتعد ة 

من الدراســا  االســتقصــائية  70البنك الدويل ويف حوايل  من  راســا  قياس مســتواي  املعيشــة برعاية 70
ومت تعزيزها بوصــفها وســيلة لتحديد حالة  )و(، (املؤشــرا  برعاية اليونيســ  )انظر أ انهالعنقو ية املتعد ة 

 اإلعاقة يف احلاال  اإلنسانية. 
وكـاال  )أ( : كـل من  املاتصـــــــــــــــرة لألســـــــــــــــئلـة املتعلقـة ابلقـدرا  الوظيفيـةة اـدم اجملموعـواســـــــــــــــت   - 73

املتحدة: شـــــعبة االحصـــــاءا  يف األمم املتحدة، ومفوضـــــية األمم املتحدة حلقو  اإلنســـــان، ومنظمة  األمم
األمم املتحدة لل فولة، ومنظمة العمل الدولية، وصـــــندو  األمم املتحدة للســـــكان، ومنظمة األمم املتحدة 

ئني، وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائ ، وهيئة للرتبية والعلم والثقافة، ومفوضـــــــــية األمم املتحدة لشـــــــــؤون الالج
، وشـــــــــراكة األمم املتحدة )هيئة األمم املتحدة للمرأة( األمم املتحدة للمســـــــــاواة بني اجلنســـــــــني ومتكني املرأة

لتعزيز حقو  األشـــــــاا  ذو  اإلعاقة، والبنك الدويل، ومنظمة الصـــــــحة العاملية، واملقررة اخلاصـــــــة املعنية 
 Humanity and inclusionمنظما  غري حكومية  ولية: منظمة )ب( إلعاقة، مقو  األشـــاا  ذو  ا

)اإلنســـــــــــــانية واإل ماج(، ومنظمة منقا  البصـــــــــــــر، ومنظمة اإلرســـــــــــــالية الدولية املســـــــــــــيحية للمكفوفني ، 
 واألوسا  األكا ميية.  )ج( و

 
 عة املتعلقة ابلقدرات الوظيفية اليت وضعها فريق واشنطن املوس  األسئلة جمموعة   

م  معلوما  عن جتجماال  م يتســــّن إ راجها يف اجملموعة املاتصــــرة، و اجملموعة املوســــعة شــــمل ت - 74
م  معلوما  عن اســـــــــــتادام األجهزة املعينة على جتبعض اجملاال  أكثر مما جتمعه اجملموعة املاتصـــــــــــرة، و 

 . القدرا  الوظيفية احلركة من أجل تقييم
وإضــافة إىل اجملاال  الســتة الوار ة يف اجملموعة املاتصــرة، تشــمل جمموعة األســئلة املوســعة أيضــا   - 75

جماال  القـدرا  الوظيفيـة التـاليـة: االنفعـال )القلق واالكتئـاب( واألم واإلرها  والقـدرا  الوظيفيـة للجزء 
عت جمموعة األســـئلة املوســـعة ن ا  فئا  العلو  من اجلســـم. وعلى غرار جمموعة األســـئلة  املاتصـــرة، وســـّ

 اإلجابة مبا يسمح بوص  مستوى القدرا  الوظيفية يف كل جمال من اجملاال .
بلدان بعزمها على إ راج اجملموعة املوســــــــــــعة  8بلدا . وأفا    25ومت تنفيا اجملموعة املوســــــــــــعة يف  - 76
  راسة استقصائية مقبلة. يف
 

__________ 

 (2015اللجنة االقتصا ية ألورواب )نيويور  وجني ،  (25) 
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 طن/منظمة العمل الدولية بشأن اإلعاقة والعمالة منوذج فريق واشن  
ابلتحقق  ،الســــياســــا لغرض وضــــ   ،اهتمام منظمة العمل الدوليةتليب  تلبية  للحاجة إىل بياان  - 77

ياســـــــــــــــا  الوطنية الرامية إىل تعزيز تكافؤ فر  العمل  من فعالية وأثر التشـــــــــــــــريعا  أو الربامج أو الســـــــــــــــ
لألشاا  ذو  اإلعاقة ورصدمها، تعاون فريق واشن ن م  منظمة العمل الدولية على إعدا  منوذج بشلن 

لة. وأيد فريق واشـــن ن النموذج اإلعاقة والعمالة من أجل إ ماجه يف الدراســـا  االســـتقصـــائية للقوى العام
ومت إ راجه يف االســـتبيان النموذج  ملنظمة العمل الدولية املتعلق  2019املكتمل يف اجتماعه الســـنو  لعام 

. وي ســــتادم هاا النموذج، الا  يفيد يف تصــــني  مؤشــــرا  (26)ابلدراســــا  االســــتقصــــائية للقوى العاملة
املاتصـــــــــــرة املتعلقة األســـــــــــئلة أهداف التنمية املســـــــــــتدامة املتعلقة ابلعمالة حســـــــــــب حالة اإلعاقة، جمموعة  

إىل جانب توصـــــــــية إب راج ســـــــــؤالني إضـــــــــافيني عن القلق  ،فريق واشـــــــــن ن، اليت أعّدها ابلقدرا  الوظيفية
العمل الدولية كالك ابإل ماج املنهج  لألســــئلة املتعلقة ابإلعاقة يف اســــتبيان  واالكتئاب. وتوصــــ  منظمة

الدراســا  االســتقصــائية للقوى العاملة وإ راج النموذج املوســ  الا  يتضــمن العقبا  اليت تعرتض العمالة 
 سنوا . 5كل سنتني إىل 

 
 منوذج القدرات الوظيفية للطفل الذي وضعه فريق واشنطن/اليونيسف   

وضــ  فريق واشــن ن، ابلتعاون م  اليونيســ ، جمموعة خاصــة من أســئلة مكرســة لقياس القدرا   - 78
 الوظيفية لل فل. 

، القدرا  الوظيفية لدى األطفال 2016ويتناول منوذج القدرا  الوظيفية لل فل، املعتمد يف عام  - 79
ســــــــــنوا   5فية، ولدى األطفال من ســــــــــن جماال  للقدرا  الوظي يةمن الثانية إىل الرابعة من العمر يف مثان

جماال . ويوجد هاا النموذج حاليا  ابللغا  اإلســــــــبانية واإلنكليزية والربتغالية والروســـــــية  12ســــــــنة يف  17 إىل
والصــــــــينية والعربية والفرنســــــــية والفييتنامية. وقد أ مج منوذج القدرا  الوظيفية لل فل واجملموعة املاتصــــــــرة 

ا فو ( يف الدراسا  االستقصائية العنقو ية املتعد ة املؤشرا  اليت تدعمها فم 18)لفئة السكان من سن 
 بلدا .  68اليونيس ، وتوجد حاليا  يف مراحل تنفيا خمتلفة يف 

 
 منوذج منظمة األمم املتحدة للطفولة/فريق واشنطن املتعلق ابلتعليم الشامل للجميع  

  اإلعاقة ابســـــــــــــــتادام البياان  القابلة للمقارنة بني بغية  عم تعزيز احلق يف التعليم لألطفال ذو  - 80
البلدان، تعمل اليونيســـ  وفريق واشـــن ن على اســـتكمال منوذج  راســـة اســـتقصـــائية بشـــلن التعليم الشـــامل 
للجمي  من أجل تقييم البيئة املدرســـــــــية واملشـــــــــاركة فيها، وتوجيه الســـــــــياســـــــــا ، وتقدمي موجز إحصـــــــــائ  

كة يف املدرســـة، وحتديد جماال  التدخل الرئيســـية. وتركز األســـئلة على التعليم للتلثريا  البيئية بشـــلن املشـــار 
الا  يعتمد على آلية رمسية )مقارنة  ابلدراســــــة املنزلية أو التدريس اخلصــــــوصــــــ ( وهتدف إىل الوقوف على 

اال  اجملالتفاعل بني املشـــــــــــــاركني والبيئة عن طريق احلصـــــــــــــول على إجااب  من الوالدين على أســـــــــــــئلة يف 
، مبا يف ذلك البيئة املا ية يســـــــــــر الوصـــــــــــولجتاه التعليم جلمي  األطفال،  املواق : التاليةالثالثة  تشـــــــــــاركيةال

ويســــــر الوصــــــول إىل  ،والنقل إىل املدرســــــة ومنها ،)املداخل، واملمرا ، والفصــــــول الدراســــــية، واحلماما (
ويسر ،لألطفال الاين يعانون من صعواب  متنوعة(التعليمية املتاحة يف الفصول الدراسية  املعلوما  )املوا 

القدرة على حتمل الوصـــــــــول إىل وســـــــــائل االتصـــــــــال، ويســـــــــر الوصـــــــــول إىل الربامج والتكي  معها، وأخريا  
__________ 

 .https://ilo.org/LFSresourcesمتاح على الراب   (26) 
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. ويركز عنصـــــــــــــــر أخري على األطفال غري امللتحقني ابملدارس وحاول تكوين فهم أعمق للحواجز التكالي 
، ويُرتقب أن توضــ  2020وســينجز اختبار هنائ  معريف وميداين يف عام اليت حتول  ون املشــاركة املدرســية. 

 .2020الصيغة النهائية للنموذج يف أواخر عام 
 

 بناء القدرات   
خالل الســـــــــنتني املاضـــــــــيتني، ركز فريق واشـــــــــن ن على ت وير القدرا  اإلقليمية يف قياس اإلعاقة  - 81

ن التنفيا يف من قة جزر احملي  اهلا ئ، ومشال أفريقيا وحتليل البياان  ونشرها. ونُظمت حلقا  عمل بشل
والشر  األوس ، وأمريكا الالتينية ومن قة البحر الكارييب، وغرب أفريقيا، وشر  أفريقيا، والبلدان الناطقة 
ابللغة الروســــــــــية إىل جانب راب ة الدول املســــــــــتقلة. ونُظمت حلقا  عمل غري إقليمية يف من قيت جنوب 

  آســــيا. ومشلت حلقا  العمل مناقشــــة لتحديد أفضــــل املمارســــا  من أجل حتســــني آســــيا وجنوب شــــر 
 إحصاءا  اإلعاقة. 

حلقـــــا  إقليميـــــة،  5-حلقـــــة عمـــــل 14، نظم فريق واشــــــــــــــن ن 2019و  2018وخالل عـــــام   - 82
حلقا   راسية شبكية.  5حلقا  خمصصة ملنظما  األشاا  ذو  اإلعاقة؛ و  4حلقا  وطنية، و  5 و

 ويقدم الفريق أيضا  املساعدة واملشورة من خالل اهلات  والربيد اإللكرتوين حسب االقتضاء وال لب. 
 2020األنشطة املقررة لعام   

ا ة كيان واحد أو أكثر ســـيواصـــل فريق واشـــن ن بال جهو ه الرامية إىل إنشـــاء مراكز إقليمية بقي - 83
يف كــل من قــة. ويتمثــل اهلــدف يف بنــاء القــدرا  اإلقليميــة يف جمــال إحصــــــــــــــــاءا  اإلعــاقــة وإحراز التقــدم 

 عمل الفريق  اخل البلدان اليت تشرت  يف اللغة أو الثقافة وتواجه التحداي  نفسها. يف

توجيهية لتحليل البياان  مواصـــــلة وضـــــ  مبا ئ  )أ(وتشـــــمل األنشـــــ ة احملد ة األخرى ما يل :  - 84
وتوســــــــي  ن ا  وضــــــــ  مناذج موحدة للجداول والتقارير  )ب(اجملمعة ابســــــــتادام أ وا  فريق واشــــــــن ن؛ 

ووضـــــ  الصـــــيغة النهائية لنموذج التعليم الشـــــامل  )ج(هبدف  عم نشـــــر إحصـــــاءا  إعاقة قابلة للمقارنة؛ 
مليداين؛ ووض  مبا ئ توجيهية للتنفيا؛ واالنتهاء للجمي ، مبا يف ذلك: اجلوال  النهائية لالختبار املعريف وا

وتوفري ترمجة موثوقة وخمتربة  ) (من وضـ  النسـاة املوجهة للمدرسـني من منوذج القدرا  الوظيفية لل فل؛ 
ومواصــــــــــلة العمل على وضــــــــــ   ه()جلمي  جمموعا  األســــــــــئلة ابللغا  الرمسية لألمم املتحدة على األقل؛ 

والبحث يف جدوى مج  معلوما  عن اإلعاقة ابســــــتادام نُظُم  )و(الجتماعية؛ تدابري القدرا  النفســــــية ا
ومواصــلة تيســري اســتادام منتجا  فريق واشــن ن من خالل أنشــ ة تبا ل املعارف  )ز(البياان  اإل ارية؛ 

ومواصـــــــــــلة وتعزيز التعاون م  اجلها  الشـــــــــــريكة  )ح(وبناء القدرا  على الصـــــــــــعيدين اإلقليم  والوطين؛ 
اإلحصــــــــــــاء الوطنية، ووكاال  األمم املتحدة، ومنظما  األشــــــــــــاا  ذو  اإلعاقة، واملنظما   )مكاتب

 احلكومية( يف مشاري  تسفر عن بياان  ذا  جو ة وقابلة للمقارنة.  غري
وينشــــــر فريق واشــــــن ن املوا  اليت ينتجها واملنشــــــورا  العلمية على الصــــــعيد العامل  عرب اإلنرتنت  - 85
(www.washingtongroup-disability.com .) 
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 استنتاجات - خامسا 
يقدم هاا التقرير معلوما  عن أنشـــــــــ ة املنظما  املاتلفة بشـــــــــلن قياس اإلعاقة وإحصـــــــــاءاهتا.  - 86

، إىل مساعدة البلدان على 2030وهتدف هاه األنش ة، اليت تندرج يف سيا  خ ة التنمية املستدامة لعام 
ألشاا  ذو  إنتاج بياان  جيدة النوعية عن اإلعاقة لالستنا  إليها يف وض  سياسا  تكفل عدم تر  ا

اإلعاقة خل  الركب. ويُرتقب من اجلهو  اليت تباهلا اجلها  الفاعلة املاتلفة أن تســــــــــــاعد على حتســــــــــــني 
التصد  الستمرار الفوار  امللحوظة يف تقديرا  اإلعاقة فيما بني البلدان، ومن مث حتسني مقارنة البياان  

 غراض التا ي .فيما بني البلدان، وتوليد بياان  جيدة النوعية وموثوقة أل
 


