
 اإلعاقة ذوي لألشخاص 2030 المستدامة التنمية أهداف

 

  البيانات جمع استراتيجية منظور من

 

 المناعي هيا

 النعيمي فاطمة
 



 المقدمة

 هم العالم بلدان وسائر قطر دولة فً اإلعاقة ذوي من األشخاص ان عالمٌا   علٌه المتفق من•

 .واقصاء   وتهمٌشا اهماال السكانٌة الفئات أكثر من

 سلبٌة ومواقف واقتصادٌة واجتماعٌة مادٌة حواجز ٌواجهون ألنهم ومغٌبون ٌغٌبون وهم•

 من األشخاص مع متساوٌٌن كأعضاء المجتمع فً والفعالة الكاملة المشاركة عن تبعدهم

  .اإلعاقة غٌر



 الدولية اإلعاقة حركة

 ذوي األشخاص حقوق اتفاقٌة اعتماد مع استثنائٌا تقدما اإلعاقة حركة حققت 2006 عام•

 .عالمٌا   الفئة لهذه واالستبعاد اإلهمال من عقود بعد 2008 عام قطر دولة اقرتها والتً اإلعاقة

 ،2015-2000 لأللفٌة اإلنمائٌة األهداف تتضمنها لم حقوقهم ان اال التقدم هذا من بالرغم•

MDGs . 

 و دولٌة جهود بدأت وغاٌاتها وأهدافها 2030 المستدامة التنمٌة لخطة العالم زعماء اعتماد مع•

 .اإلعاقة ذوي األشخاص لحقوق التضمٌنٌة التنمٌة برامج ومتابعة وتنفٌذ وضع نحو وطنٌة



 التضمينية للتنمية احصائية متطلبات

Disability Inclusive Development 

 اإلعاقة لقضاٌا المتضمنة التنمٌة خطط لبناء األهمٌة بالغة باإلعاقة الموثوقة البٌانات•

 الوطنً الصعٌدٌن على تنفٌذها رصد و اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق واتفاقٌة

  .والدولً

 بٌن واختبارها متسقة بطرٌقة البٌانات وتحلٌل جمع منهجٌات تطبٌق من البد•

 .ومحلٌة دولٌة مقارنات إلجراء الثقافات مختلف



 اإلعاقة بيانات وتحليل جمع تحديات

 للخطأ كبٌر هامش وفٌها شاملة غٌر الفئة بهذه المتعلقة البٌانات ان على الدالئل تشٌر•

 واالقتصادٌة الدٌموغرافٌة الخصائص حسب المطلوبة المعاٌٌر وفق مصنفة وغٌر

 . والبٌئٌة واالجتماعٌة

 اتباع إلى رئٌسٌة عقبات للمقارنة قابلة واحصاءات موثوقة بٌانات إلى االفتقار ٌشكل•

 .اإلعاقة ذوي األشخاص لحقوق التضمٌنٌة التنمٌة برامج ومتابعة



  اإلعاقة بيانات استخدام تحديات



 مفاهيمية تحديات•

 نوع باختالف وٌختلف متجانس وغٌر األشخاص حسب االستخدام فً ٌختلف معقد مفهوم اإلعاقة :اإلعاقة مفهوم1)

 عوائق مع األجل الطوٌلة االختالالت ذوي األشخاص تفاعل وكٌفٌة فٌه ظهرت الذي والعمر وسببها وحدتها اإلعاقة

 .اآلخرٌن مع المساواة قدم على المجتمع فً والفعالة الكاملة مشاركتهم تعوق قد مختلفة بٌئٌة

 التعدادات خالل من اإلعاقة ذوي األشخاص لتعرٌف الشائعة الطرق :اإلعاقة ذوي األشخاص لتعريف المتبعة الُنهج2)

 إعاقة معدالت إلى تؤدي بالضرورة والتً ، (ال أم نعم إعاقة؟ لدٌك هل) مثل الفرز أسئلة طرح هً والمسوح

 .العار بوصمة المصطلح القتران - : اآلتٌه لألسباب للغاٌة منخفضة

 .حدة القصور اشد الى فقط تعود اإلعاقة أن االعتقاد -                                                           

 .والسن الوظائف أداء بٌن الربط -                                                           

 . اإلعاقة ذوي األشخاص تعرٌف محاولة عند اإلعاقة عن بدال " صعوبة" مصطلح استخدام األفضل من ولذا

 لدى إعاقة عن للكشف وغٌرها الدماغً والشلل والشلل والجذام الصرع مثل : تشخيصات قائمة استخدام تجنب (3

 .المجٌبٌن



 واشنطن فريق بحسب اإلعاقة بيانات جمع أدوات

 المتحدة األمم فً اإلحصائٌة للجنة تابع كفرٌق اإلعاقة بإحصاءات المعنً واشنطن فرٌق أنشى•

 .اإلعاقة عن الالزمة األساسٌة المعلومات توفٌر بهدف 2001 عام فً

 اإلعاقة حول إحصاءات جمع فً الستخدامها واختبرها أدوات عدة وضع الفرٌق إنشاء ومنذ•

 .الدولً الصعٌد على للمقارنة قابلة

 .المسوح أو التعدادات إلجراء ومالئمة قصٌرة أسئلة مجموعة إعداد الفرٌق أولوٌات أهم من•



 الوظائف أداء حول واشنطن لفريق القصيرة المجموعة

 مشكلة بسبب النشاطات ببعض القٌام فً الصعوبات إلى للفرٌق القصٌرة المجموعة تتطرق

 ،(الساللم صعود أو المشً) التنقل ، السمع ،النظر :هً أساسٌة وظائف ستة فً صحٌة

 . والتواصل ، بالنفس االعتناء ، (التركٌز أو التذكر) اإلدراك

 

 : معٌارٌن إلى استنادا   المجاالت هذه اختٌرت

 األشخاص ٌواجهها التً القٌود معظم1.

  واحد سؤال خالل من رصدها ٌمكن وظٌفٌة مجاالت2.



 نموذج



 واشنطن لفريق القصيرة المجموعة مزايا

 الوظٌفً النهج•

  اختبارها تم•

 دولٌا للمقارنة قابلة•

 للتطبٌق قابلة•



 واشنطن لفريق القصيرة للمجموعة القصور أوجه

 .الخامسة سن دون لألطفال مالئمة غٌر•

 .عاما 18 و 5 بٌن لألطفال فعالٌة اقل•

 .النفسٌة اإلعاقة مجال فً فعالٌة اقل•

 .اإلعاقة جوانب بعض تغفل•



 األسئلة من المزيد وضع من البد القصور لمعالجة

 إضافٌة وظٌفٌة مجاالت ادراج بهدف صممت :واشنطن لفرٌق الموسعة المجموعة•

 :وتشمل ،القصٌرة المجموعة ترصدها ال والتً اإلعاقة ذوي األشخاص لتعرٌف

 ومدة ،واالرهاق ،وااللم ،النفسٌة والوظائف ،الجسم من العلوي الجزء حركة

 .الوظائف أداء إمكانٌة استمرار

 مجاالت فً التوسع لٌحقق النموذج هذا صمم :األطفال لدى الوظائف أداء نموذج•

  .اإلعاقة نطاق وتحدٌد األطفال لدى الوظائف أداء



 التوصيات

 فً بٌانات البلدان تجمع وان ،العامة السٌاسة احتٌاجات الى اإلحصاءات تستجٌب ان ٌنبغً

  .المناسبة البرامج وضع بهدف الصعوبة من محددة مجاالت

 ذوي األشخاص بٌن النتائج لمقارنة مختلفة أنشطة تأدٌة فً الصعوبة مستوى على التركٌز

 ام معٌنة إعاقة للشخص كان اذا عما مباشرة االستفسار من بدال إعاقة لدٌهم لٌس ومن اإلعاقة

  .ال


